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Abstract: The issue of foreign direct investment is becoming an increasingly discussed 
topic in terms of possibilities of influencing their volume and their benefits for the 
national economy as well. Foreign direct investment can have a numerous impact on 
the host economy. It can influence the labor market, increase competitiveness, bring 
new management practices, know-how, innovation or interconnection of national 
economies. Investments can also have negative impacts on the national economy such 
as crowding out domestic businesses or inequality of investment inflows into different 
industries. The aim of the paper is based on empirical studies define the possible 
factors influencing the inflow of foreign direct investment into the country and identify 
the specific factors influencing the inflow of foreign direct investment into the Czech 
Republic. Using multiple regression analysis, the Expenditure on science and 
research, Gross domestic product, Corporation tax, and the Corruption perception 
index were identified as significant factors influencing foreign direct investment in the 
Czech Republic. 
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Úvod 

Problematika přímých zahraničních investic se stává stále diskutovanějším tématem 
z hlediska možností ovlivňování jejich objemu i jejich přínosů pro národní ekonomiku. 

Přímé zahraniční investice lze definovat jako „investice do jiné země, které slouží za 
účelem získání podílu na kmenových akciích a rozhodovacích pravomocích alespoň ve 
výši 10 %, či podílu, který dává zahraničnímu investorovi rozhodovací pravomoci“ 
(Liebscher, 2007). Hostitelské země mají o zahraniční investice zájem především kvůli 
jejich pozitivním dopadům. Odborná literatura uvádí, že nové investice mohou 
ovlivňovat pracovní trh, zvyšovat konkurenceschopnosti a doplňovat nedostatek 
domácího kapitálu. Přímé zahraniční investice také mohou přinášet nové manažerské 
postupy, know-how, inovace či propojení národních ekonomik (Benáček, Víšek, 2000; 
Liebscher, 2007; Blonigen, Piger, 2014). Investice mohou mít také negativní dopady, 
mezi které patří vytěsnění domácích podniků nebo nerovnost přílivu investic do různých 
odvětví (Biswas, 2002; Bevan, Estrin, 2004; Carstensen, Toubal, 2004). Proto je nutné, 
aby hostitelská země zvážila možné důsledky přílivu přímých zahraničních investic. 

Každá země disponuje určitými faktory, které jsou důležitými pro rozhodování 
investorů. Řadu těchto faktorů může hostitelská ekonomika ovlivnit a podpořit tak 
zájem ze strany zahraničních investorů. Některé faktory, jako například polohu státu, 
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naopak hostitelská ekonomika ovlivnit nemůže (Benáček, Víšek, 2000; Valach, 1996).  
Investoři obecně preferují země, které jsou pro ně z nějakého důvodu atraktivní. 
Jednotné vymezení faktorů, které jsou pro investory rozhodující, je velmi obtížné. 
Země, které chtějí podpořit příliv zahraničních investic, mohou používat nástroje pro 
přilákání investorů, mezi něž patří propagace hostitelské země, investiční pobídky či 
služby aftercare (Dvořáček, 2005; Viturka, 2000). 

V České republice byl zlomový rok 1995, kdy vznikl nový devizový zákon 
č.219/1995 umožňující směnitelnost české měny a s tím spojený volný pohyb kapitálu. 
Dalším důležitým milníkem bylo vládní usnesení č. 298 v roce 1998, čímž byla 
zahájena podpora investování pomocí investičních pobídek. V této době se také změnil 
přístup vlády, která si kladla za cíl zdokonalit a zpřehlednit legislativní prostředí, 
zlepšit podporu malých a středních podniků a podpořit výzkum a vývoj. Tyto změny 
způsobily zvýšení počtu zahraničních partnerů v České republice a významně 
ovlivnily současný stav v oblasti přímých zahraničních investic. 

Cílem příspěvku je na základě dostupné literatury obecně vymezit možné faktory 
ovlivňující příliv přímých zahraničních investic do země a s využitím statistických 
metod identifikovat konkrétní faktory mající vliv na příliv přímých zahraničních 
investic do České republiky. 

1 Teoretická východiska řešené problematiky 

Odborná literatura věnující se problematice přímých zahraničních investic (dále 
již jen PZI) vymezuje několik faktorů, podle kterých se zahraniční investoři 
zpravidla rozhodují. 

Faktory na makroekonomické úrovni zahrnují všeobecné faktory, obchodní faktory, 
národní a lokální faktory, infrastrukturní faktory, pracovní faktory, nákladové faktory, 
kulturní či environmentální faktory. Mezi všeobecné faktory patří například politická 
stabilita, kvalita legislativních předpisů, intenzita ekonomického růstu, úroveň 
úrokových sazeb, otevřenost ekonomiky, daňové zatížení či rizika týkající se inflace, 
pohybu kurzů, hospodářských cyklů a úrokových měr. Obchodní faktory představují 
blízkost k zákazníkům, dostupnost zdrojů surovin či přítomnost firem stejného 
podnikatelského zaměření (Benáček, Víšek, 2000; Valach, 1996; Viturka 2000). 
Faktory na regionální úrovni a lokální úrovni jsou považovány za velmi důležité pro 
získávání PZI. Patří mezi ně kvalitní nabídka rozvojových ploch, komerčně 
využitelných stavebních objektů a atraktivita regionu, města či obce. Regionální 
marketing poskytuje informace konečným příjemcům o nabídkách lokalit vhodných na 
podporu ekonomických aktivit či na podporu realizace rozvojových záměrů 
spolufinancovaných z veřejných prostředků. Důležitý předpoklad pro úspěšné 
realizace marketingové činnosti je správná marketingová strategie, která vychází ze 
strategie národního rozvoje. Do regionálních a lokálních faktorů patří rovněž 
vybavenost oblasti technickou infrastrukturou, kvalita dopravního napojení regionu, 
velikost sídelního centra či technické a uživatelské charakteristiky budov (Dvořáček, 
2005; Viturka, 2000) 

Faktory ovlivňujícími zahraniční přílivy kapitálu se zabývala rovněž řada 
empirických studií. Autoři Bénassy-Quéré, Coupet, Mayer (2007) analyzovali vliv 
faktorů na PZI v zemích OECD v letech 1985-2000. Zkoumali existenci vlivu různých 
faktorů na PZI, ale také zda tyto faktory ovlivňují PZI pozitivně či negativně. Jejich 
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výsledky prokázaly, že mezi faktory, které mají pozitivní vliv na příliv investic 
v těchto zemích jsou společný jazyk, HDP, produktivita práce, produktivita 
spotřebitelů či legislativa týkající se právní ochrany investorů. Zajímavé bylo zjištění a 
vlivu korupce. Prokázali, že země s vysokou mírou korupce mají až 7,9krát větší příliv 
PZI. Jako negativní faktory, které mají zásadní vliv na odrazování investorů, označili 
autoři ochranu zaměstnanosti a slabou koncentraci kapitálu. Pod pojmem ochrana 
zaměstnanosti autoři rozumí pracovně-právní předpisy upravující pracovní dobu a 
podmínky odměňování pracovníků.  

Na výše zmíněné autory navázali Blonigen, Piger (2014), kteří za významný faktor 
označili společný jazyk a otevřenost obchodu. Jejich výsledky prokázaly, že jazyková 
spřízněnost ovlivní příliv PZI až v 85 % zkoumaných zemí. Otevřenost obchodu, tedy 
existence celní unie a dohod o volném obchodu, ovlivňuje PZI až v 90 % případů.  

S již zmiňovanou studií autorů Bénassy-Quéré, Coupet a Mayer nesouhlasí autoři 
Demekas et al. (2007), kteří ve své práci tvrdí, že korupce a daňové prázdniny nemají 
na PZI žádný vliv. Jejich práce obsahuje data z let 1995-2003 z jednotlivých 
vybraných zemí včetně České republiky. Předchozí studie obohatili o poznatek, že 
pokud se zvyšuje úroveň příjmů země, významnost vlivu ostatních faktorů PZI klesá a 
na důležitosti nabývají činitelé jako domácí trh a podnikatelské prostředí. Na rozdíl od 
ostatních studií zkoumali i faktor týkající se ochrany životního prostředí, u kterého 
bylo prokázáno, že příliv PZI také ovlivňuje.  

Holland, Pain (1998) věnovali pozornost přílivu PZI do transformujících se 
ekonomik. Předpokládali, že právě PZI jsou pro tyto státy nezbytné pro „nastartování“ 
jejich ekonomiky. Do studie zahrnuli 8 států včetně České republiky. Výsledky studie 
prokázaly, že možnost realizace privatizace, blízkost k západním a rozvinutějším 
státům a rozvíjející se obchodní vazby mezi státy mají na růst ekonomik významný 
vliv. Dalším zjištěním byla nezávislost investic na mzdových nákladech a 
schopnostech pracovníků. Autoři tvrdí, že mají jen okrajovou roli při konečném 
rozhodování investora. Za nejvíce důležité faktory byly označeny geografická blízkost, 
obchodní dohody a zahájení jednání o vstup do Evropské unie.  

Carstensen, Toubal (2004) zkoumali determinanty PZI v zemích střední a východní 
Evropy. V posledních letech došlo právě na tomto území k velkému nárůstu investic 
především v zemích střední Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovenská 
republika), zatímco východoevropské země (Bulharsko, Rumunsko) zaostávaly. 
Klasické faktory, které jsou zmíněné v předchozích studiích, doplnili o tržní potenciál, 
firemní náklady, podnikatelské prostředí, investiční pobídky, daňové sazby z příjmů 
právnických osob. V rámci své analýzy autoři studie rozdělili časové řady na 
krátkodobé a dlouhodobé. Výsledkem studie je, že pokud se tržní potenciál hostitelské 
země zvýší průměrně o 1 %, lze v prvním roce očekávat zvýšení PZI o 166 milionů 
dolarů. V dlouhodobém horizontu se pak jedná až o 246 milionů dolarů. Dalším 
faktorem, kterým se autoři zabývali, byly mzdové náklady. Pokles těchto nákladů 
zvýší příliv PZI v prvním roce o 25 milionů dolarů a v dlouhodobém horizontu až o 37 
milionů dolarů. Mezi významné faktory mající vliv na PZI dále označili tržní 
prostředí, nízké mzdové náklady, daně z příjmů PO a příslušné dotace. Rovněž tak 
kvalifikovaná pracovní síla má dle autorů zásadní význam pro zavádění inovativních 
výrobních technologií. Za další determinant PZI je považována daň z příjmu 
právnických osob, přičemž její snížení o 1 % vyvolá v prvním roce průměrně příliv 2,5 
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milionů dolarů. Tento faktor podle zmiňovaných autorů tudíž nepatří mezi 
nejvýznamnější faktory, stejně jako kvalita pracovní síly a inovace technologií.  

Autoři Bevan, Estrin (2004) zkoumali determinanty přílivu PZI v letech 1994-2000 
ve vybraných hostitelských zemích, opět včetně České republiky. V empirické studii 
použili jako proměnné HDP, inflaci, kurzová rizika, ukazatele institucionálního 
rozvoje a rizikovost země pro potenciálního investora hodnocenou bonitou či 
ratingem. Autoři studie považují za významný faktor pro příliv PZI především HDP 
hostitelské země. Rovněž potvrdili negativní vztah mezi PZI a mzdovými náklady, 
příliv investic jde tudíž do oblastí s nižšími náklady na jednotku pracovní síly. Tržní 
riziko bylo poměrně překvapujícím výsledkem provedené analýzy, jelikož bylo 
prokázáno, že PZI toky nejsou tímto faktorem ovlivněny. Studie se rovněž zabývala 
vlivem vstupu do Evropské unie na PZI, přičemž autoři došli k závěru, že příliv 
investic zvýší i pouhé oznámení Evropské unie o přistoupení určité země.  

Biswas (2002) označil za jeden z nejdůležitějších faktorů dodržování vlastnických 
práv v zemi. To je pro investory velmi důležité, jelikož raději investují v prostředí, 
které zaručuje větší jistotu, že jejich kapitál zůstane zachován. Za důležitý faktor 
označuje rovněž demokracií, která zmíněná individuální vlastnická práva chrání. 
Umožňuje rovněž efektivní přenos informací o vládní politice, což investoři vítají.  

V oblasti identifikace determinantů přílivu PZI do hostitelské ekonomiky jsou 
v hodnocení zmiňovaných autorů patrné rozdíly, které mohou být způsobeny značnou 
diferencí zkoumaného vzorku zemí, rozdílnou metodikou zkoumání i zkoumaným 
časovým obdobím. 

2 Metody 
Pro naplnění cíle příspěvku je využita metoda vícenásobné regresní analýzy, díky 

které je možné posoudit vliv vybraných determinantů na příliv PZI do České 
republiky. Lze rovněž určit vzájemnou závislost či nezávislost zvolených faktorů.  

V rámci analýzy jsou využity odhady parametrů metody nejmenších čtverců (OLS). 
Vícenásobná regresní analýza hledá hodnoty závislé proměnné z lineární kombinace 
hodnot dvou a více nezávislých proměnných. Vzorec lze vyjádřit následujícím 
způsobem: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 +  (1) 

kde jsou: 

Y – závislá proměnná, 

β0 – konstanta, 

β1, β2, β3 – regresní koeficienty, 

X1, X2, X3 – hodnoty nezávislé proměnné. 

Pomocí vícenásobné regresní analýzy lze vysvětlit rozptyl závislé proměnné Y, 
zjistit vliv každé nezávislé proměnné X na závislou proměnnou Y a predikovat 
hodnoty pro jednotlivé případy (Hebák et al., 2005) 

Aby bylo možné vícenásobnou regresní analýzu interpretovat, musí data splňovat 
řadu předpokladů, které zajistí nezkreslené výsledky regresní analýzy. Mezi tyto 
předpoklady patří normální rozdělení proměnných, výskyt homoskedasticity, 
nepřítomnost multikolinearity, proměnné musí být metrické a data nesmějí být odlehlé 
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hodnoty (Víšek, 1998). Veškeré předpoklady vícenásobné regrese byly pro potřeby 
provedení analýzy ověřeny. 

Veškeré modelování a testování proměnných je uskutečněno pomocí softwaru 
Gretl, testování bylo prováděno s 5% hladinou významnosti. 

3 Analýza determinantů přílivu přímých zahraničních investic do ČR 
Konkrétní lokalizační faktory byly pro potřeby regresní analýzy zvoleny na základě 

odborné literatury a zahraničních empirických studií zmiňovaných ve druhé kapitole 
příspěvku. Soubor testovaných proměnných je dostupný v časové řadě let  
1998 – 2015. Toto období bylo vybráno z důvodu jiné metodiky evidence přímých 
zahraničních investic před rokem 1998, což by mohlo vést ke zkresleným výsledkům.  

Za konkrétní lokalizační faktory byly zvoleny následující proměnné: 

Příliv PZI = f (obecná míra nezaměstnanosti, HDP, HDP na obyvatele, minimální 
mzda, Index vnímání korupce, sazba daně z příjmů právnických osob, rating, 
nominální kurz CZE/EUR, výdaje na vědu a výzkum, Index ekonomické svobody, 
investiční pobídky). 

Vícenásobný regresní model pro identifikaci determinantů PZI v České republice 
lze tak podle vzorce (1) vyjádřit ve tvaru: 

Příliv PZIt = β0 + β1OMZt-1 + β2HDPt-1 + β3HDP/ot-1 + β4MZt-1 + β5CPIt-1 + 
β6TAXPOt-1 + β7RGt-1 + β8NKt-1 + β9VAVt-1 + β10IESt-1+ β11IPt-1, (2)  

kde jsou:  

t  příslušný rok v rozmezí 1 … t, 

OMZ obecná míra nezaměstnanosti,  

HDP hrubý domácí produkt,  

HDP/o hrubý domácí produkt na obyvatele,  

MZ minimální mzda,  

CPI Index vnímání korupce,  

TAXPO daň z příjmů právnických osob,  

RG rating,  

NK nominální kurz CZE/EUR,  

VAV výdaje na vědu a výzkum,  

IES index ekonomické svobody,  

IP  investiční pobídky. 

U nezávislých proměnných je bráno v úvahu časové zpoždění jednoho roku. 
Důvodem tohoto zpoždění jsou úvahy řady autorů (Blonigen, Piger, 2014; Carstensen, 
Toubal, 2004; CzechInvest, 2015; Holland, Pain, 1998) zabývajících se problematikou 
PZI. Podle těchto autorů reagují investoři na měnící se situaci v hostitelské ekonomice 
se zpožděním, jelikož čekají na potvrzení nových informací i v dalším období. Jako 
další důvod jsou označovány rovněž zdlouhavé registrace začínajících podnikatelů. 
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Před použitím vícenásobné regresní analýzy je nutné ověřit multikolinearitu. Ta 
vzniká v důsledku vzájemného ovlivňování nezávislých proměnných. Z Tabulky 1 je 
zřejmé, že tato situace nastává hned u několika proměnných. Z tohoto důvodu bylo 
nutné některé nezávislé proměnné z vícenásobné regresní analýzy vyloučit. 
Z testovacího vzorku byly vyloučeny dva faktory na základě největšího počtu 
multikolinearity s nezávislými faktory. Nejvíce závislostí bylo prokázáno u HDP na 
osobu, u kterého byla prokázána existence multikolinearity s 6 nezávislými faktory. 
Další proměnnou, která bude pro následující analýzu vyřazena, je kurz CZE/EUR, 
jelikož byla prokázána závislost s 5 indikátory. 

Tab. 1: Test multikolinearity 

OMZ HDP/o HDP MZ VAV IP CPI 
TAXP

O 
NK IES RG 

1 -0,28 -0,27 -0,12 -0,24 -0,25 -0,69 0,17 0,20 -0,30 0,23  OMZ 

1 0,99 0,96 0,92 0,99 0,67 -0,97 -0,93 0,45 -0,81  HDP/o 

1 0,97 0,91 0,99 0,66 -0,97 -0,93 0,42 -0,80  HDP 

1 0,84 0,96 0,49 -0,95 -0,93 0,25 -0,68  MZ 

1 0,93 0,66 -0,88 -0,77 0,66 -0,94  VAV 

1 0,63 -0,98 -0,93 0,47 -0,83 IP 

1 -0,55 -0,47 0,45 -0,57  CPI 

1 0,94 -0,42 0,78  TAXPO 

1 -0,24 0,70  NK 

1 -0,74  IES 

1 RG 

Zdroj: Vlastní zpracování dat ČNB, ČSÚ, CzechInvest, TI 

Po vyloučení zmíněných faktorů, lze regresní model zapsat podle vzorce (1): 

Příliv PZIt = β0 + β1OMZt-1 + β2HDPt-1 + β3MZt-1 + β4CPIt-1 + β5TAXPOt-1 + 
β6RGt-1 + β7VAVt-1 + β8IESt-1+ β9IPt-1  (3)  

Dalším krokem je modelování determinantů, které mají vliv na příliv PZI do České 
republiky pomocí již zmiňované regresní analýzy. Cílem je nalézt takové řešení, které 
se bude jevit jako nejvhodnější výběr modelu pomocí adjustovaného koeficientu 
determinace (R2adj), který je považován za srovnávací proměnnou kvalit.  

Lepší model je možné rozpoznat podle hodnoty informačních kritérií, přičemž 
platí, že čím nižší hodnota informačních kritérií, tím lepší model. Pro testování 
nejlepšího vybraného modelu regresní analýzy byla využita informační kritéria, mezi 
která patří Schwarzovo informační kritérium (BIC), Akaikovo informační kritérium 
(AIC) a Hannan-Quinnovo informační kritérium (HIC) (Bill, Němec, Pospiš, 2009). 

Pro vícenásobnou regresní analýzu platí následující hypotézy: 

H0: parametry jsou nevýznamné, 

H1: parametry jsou významné. 

K zamítnutí nulové hypotézy dojde v případě, že p-hodnota je nižší než alfa (tedy 
0,05). Z tohoto důvodu jsou výsledky původního modelu uvedené v Tabulce 2 
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neuspokojivé a bylo využito přemodelování, které odstranilo faktory s nejvyšší  
p-hodnotou. V tomto případě byl vyloučen faktor IES, RG, IP, MZ a OMZ.  

Výsledný model po úpravách zahrnuje pouze významné proměnné splňující 
předpoklady pro zamítnutí nulové hypotézy. 

Tab. 2: Vícenásobná regresní analýza 
Původní model Výsledný model 

Koeficient ß p-hodnota Koeficient ß p-hodnota 
Const 906,8620 0,6400 1800,2500 0,0396** 
OMZ -32,5781 0,2525 
HDP 0,6516 0,2512 0,4315 0,0096*** 
MZ -0,0652 0,5759 
CPI -20,7404 0,2214 -15,0402 0,0507* 

TAXPO -30,3660 0,1510 -40,5311 0,0123** 
RG 20,1198 0,8210 

VAV 10,6922 0,2110 12,0960 8,90e-5*** 
IES -1,7700 0,9150 
IP 0,0009 0,8007 
R2 0,9934 0,9947 

R2
adj. 0,9902 0,9925 

p-hodnota 
(F) 

0,0008 0,00001 

AIC 213,8221 208,1861 
BIC 222,7258 213,5283 
HIC 215,0498 208,9227 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z Tabulky 2 lze sestrojit výslednou funkční formu regresního modelu podle 
vzorce (1): 

Příliv PZI = 1800, 25 + 0, 4315*HDP – 15, 0402*CPI – 40, 5311*TAXPO + 
12, 0960*VAV (4) 

Jako nejvýznamnější faktor ovlivňující příliv PZI do České republiky byly 
provedenou vícenásobnou regresní analýzou prokázány výdaje na vědu a výzkum. 
Analýza prokázala, že pokud výdaje na VaV vzrostou o 1 miliardu Kč, přiliv PZI 
vzroste o 12 miliard Kč.  

Další významnou determinantou PZI je v prostředí České republiky HDP. 
Provedená analýza prokázala, že při zvýšení HDP o 1 miliardu Kč dojde v České 
republice k přílivu investic v hodnotě 0,4 miliard Kč. 

Naopak negativní vliv na příliv PZI má daň z příjmů právnických osob. Zvýšení 
daně z příjmu PO o 1 % vedlo ve sledovaném období ke snížení přílivu PZI o 40 
miliard Kč. 

Posledním faktorem, který se jeví jako významný, je Index vnímání korupce. 
Provedenou analýzou bylo prokázáno, že pokud se Index zvýší o jeden bod (tedy sníží 
se míra korupce v ČR), bude příliv PZI snížený o 15 miliard Kč. Je nutné zdůraznit, že 
tento indikátor se z vybraných jeví jako nejméně důležitý. 

4 Diskuze 
Výsledky o vlivu lokalizačních faktorů na příliv zahraničních investic do České 

republiky se v řadě závěrů shodují se závěry řady empirických studií zabývajících se 
touto problematikou. 
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Jako nevýznamné se ve výsledném regresním modelu jeví obecná míra 
nezaměstnanosti, minimální mzda, rating, index ekonomické svobody a investiční 
pobídky. Tyto proměnné byly vyřazeny pro nevýznamnost. Je však nutné brát v úvahu, 
že tyto výsledky jsou testované jen pro Českou republiku bez srovnání s jinými 
zeměmi. Vyřazení obecné míry nezaměstnanosti a minimálních mezd může být 
způsobeno odklonem preferencí investorů, kteří v současné době dávají přednost 
kvalifikované pracovní síle, čím dál více žádané a oceňované. S nevýznamností mezd 
ve své práci souhlasí autoři Holland, Pain (1998), kteří tvrdí, že minimální mzda není 
pro investorské rozhodování vůbec rozhodující. Výsledky nevýznamnosti týkající se 
ratingu potvrzují závěry studie autorů Bevan, Estrin (2004), kteří zjistili, že investoři 
preferují podnikatelské prostředí před schopností vlády splácet své dluhy. 

Dalším zamítnutým faktorem je index ekonomické svobody. Důvodem pro 
zamítnutí významnosti této proměnné může být skutečnost, že přibližné 90 % 
zahraničních investic do České republiky přichází právě z EU, jež se v posledních 
letech snaží tuto oblast zharmonizovat. Z toho lze vyvodit, že index ekonomické 
svobody je v členských státech srovnatelný, a proto nepatří mezi významné faktory 
pro příliv PZI. Z toho lze vyvodit, že právě index ekonomické svobody je v členských 
státech srovnatelný, a proto nepatří mezi významné pro příliv PZI. Posledním 
faktorem, který se jeví jako nevýznamný, jsou investiční pobídky. Potvrzují to 
výsledky studie Demekase et al. (2007) či studie autorů Blonigen, Piger (2014). 
Výsledek týkající se investičních pobídek v České republice však může být zkreslený z 
důvodu vysoké multikolinearity na HDP, výdajů na VaV a minimální mzdy.  

Jako významné proměnné lze označit faktory HDP, výdaje na VaV, korupce a daň 
z příjmu PO. Z těchto faktorů se jako nejvýznamnější projevily výdaje na vědu a 
výzkum. Důvodem tohoto vztahu mezi PZI a výdaji na VaV může být odklon od levné 
pracovní síly k síle kvalifikované. Pro investory mohou být právě výdaje na VaV 
důležitou informací při rozhodování o lokalizaci jejich investic. Z výše těchto výdajů 
mohou investoři předpokládat, že se Česká republika snaží podpořit výzkum 
moderních výrobních zařízení a technologii. Rovněž Benáček, Víšek (2000) ve své 
publikaci tvrdí, že pokud chce hostitelská země podpořit příliv PZI, musí podporovat 
vědu a výzkum, aby svými „objevy“ měla konkurenční výhodu před jinými zeměmi. 
Podle autorů Blonigen, Piger (2014) inovace technologií ovlivňují příliv PZI, ale 
nepatří k nejpodstatnějším faktorům.  

Druhým nejvýznamnějším faktorem se jeví proměnná HDP, což je v souladu se 
závěry autorů Bevan, Estrin (2004). Provedená analýza prokázala, že při zvýšení HDP 
o 1 miliardu Kč dle specifikace modelu dojde v prostředí České republiky k přílivu
investic v hodnotě 0,4 miliard Kč. Důvodem závislosti a menší částky může být úzká 
provázanost investic a HDP. Ukazatel HDP obsahuje složku hrubého fixního kapitálu 
(dále HFK). Právě v této složce jsou zohledněny i investice. HFK znázorňuje, jak 
domácí i zahraniční firmy rozšiřují své kapacity a tím i růstový potenciál celého 
hostitelského hospodářství. Vztah mezi HDP a HFK v letech 1998–2007 byl v České 
republice téměř totožný. Obě veličiny reagují v čase t shodně, v případě HDP s malým 
zpožděním. Zjištění a výsledky této práce to potvrzují.  

Dalším faktorem, u kterého byla prokázána závislost, je daň z příjmů PO. Na rozdíl 
od předchozích proměnných má tento ukazatel na příliv investic negativní vliv. 
Provedená regresní analýza prokázala, že pokud se v České republice daň z příjmu PO 
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zvýší o 1 %, výsledkem bude snížení přílivu PZI o 40 miliard Kč, což je v souladu se 
závěry studie autorů Carstensen, Toubal (2004).  

Posledním faktorem, který se jeví jako významný, je Index vnímání korupce. 
Tento závěr se shoduje se závěry autorů Bénassy-Quéré, Coupet, Mayer (2007), 
jejichž výsledky potvrzují, že země s vysokou mírou korupce mají až 7,9krát větší 
přílivy investic.  

5 Závěr 
Přímé zahraniční investice, které jsou nedílnou součástí ekonomik naprosté většiny 

zemí, přináší celou řadu pozitivních dopadů pro hostitelskou ekonomiku. Ne vždy jsou 
však spojeny jen s pozitivními důsledky pro hostitelskou ekonomiku. Jedním z 
hlavních negativ přímých zahraničních investic je zejména vytěsňování domácích 
podniků. Proto je nutné každou investici individuálně zvážit v konkrétních časových i 
místních podmínkách dané ekonomiky.  

Jednotlivé země mají o pozitivní důsledky, které plynou z přílivu investic, 
prokazatelný zájem. Pro „přilákání“ investorů využívají nejrůznější nástroje a 
lokalizační faktory, kterými přirozeně disponují, jsou jim vlastní. Každá země je díky 
nim specifická a jedinečná.  

V České republice lze za lokalizační faktory, kterými se může působit na 
potenciální investory, označit příznivou geografickou polohu, členství v EU, NATO, 
vzdělané obyvatelstvo, nižší náklady na pracovní sílu, atraktivní investiční pobídky a 
stabilní růst ekonomiky.  

Příspěvek si kladl za cíl vymezit determinanty působící na příliv PZI do České 
republiky. Z výsledků regresního modelu vyplynuly jako významné faktory výdaje 
na vědu a výzkum, HDP, daň z příjmu právnických osob a Index vnímání korupce. 
Zatímco výdaje na vědu a výzkum či HDP se jeví jako faktory mající pozitivní vliv 
na PZI. Daň z příjmu PO a Index vnímání korupce se ve výsledcích jeví jako 
negativně vymezené.  

Zjištěné výsledky neprokázaly vliv investičních pobídek na přiliv PZI do České 
republiky. To může být způsobeno tím, že investiční pobídky v evropských zemích 
jsou si velmi podobné. Z tohoto důvodu lze doporučit odklon od financování 
investičních pobídek k větší podpoře vědy a výzkumu. Naopak se nedoporučuje 
zavedení progresivní daně či zvýšení současné daně z příjmu PO, které by mohlo vést 
ke snížení přílivu PZI do České republiky. 
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