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Anotace 

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů 

Evropské unie se zaměřením na operační program Podnikání a inovace v kontextu podpory regionálního 

rozvoje v problémových regionech. Intenzita absorpce podpory podnikání je analyzována na úrovni 

státem vymezených problémových oblastí a na úrovni problémových oblastí vymezených jednotlivými 

kraji České republiky. Zatímco regiony se soustředěnou podporou státu jsou vymezeny centrálně ve 

Strategii regionálního rozvoje České republiky, na krajské úrovni je způsob vymezení problémových 

oblastí založen na vlastním uvážení daného kraje. Případná shoda vymezených oblastí je tak spíše 

náhodná. Jednou z otázek, kterou se tato práce zabývá, je proto najít případné preference odpovědných 

orgánů při schvalování žádostí o podporu podnikání ve formě dotací, úvěrů a záruk. V bližší analýze je 

pozornost zaměřena pouze na oblast dotací jako jediné nevratné formy přidělených podpor. 

 

Další otázkou, která se stala předmětem zkoumání je, zda do regionů se soustředěnou podporou státu 

plyne prostřednictvím dotací čerpaných podnikatelskými subjekty vyšší objem finančních zdrojů ve 

srovnání s ostatními („neproblémovými“) oblastmi České republiky.  

 

Operační program Podnikání a inovace, který je středem zorného úhlu provedené analýzy sestává 

z několika dílčích programů, které svou obsahovou náplní postihují řadu potenciálních potřeb 

podnikatelských subjektů (vznik a rozvoj podniku, zavádění informačních a komunikačních technologií, 

využívání energie produkované z obnovitelných zdrojů, obnova zastaralých výrob a technologií a 

zavádění inovací, podpora vlastního výzkumu a vývoje podnikatelských subjektů, propagace a 

marketing, ad.). Některé z těchto aktivit mohou být (s ohledem na jistou specifičnost a podobnost 

problémů, se kterými se potýkají podnikatelské subjekty působící v problémových regionech) 

přednostně využívány právě v problémových oblastech. Další otázka, jejíž zodpovězení je jedním z cílů 

práce, proto zní, zda existuje diferenciace objemu čerpaných dotací z dílčích programů operačního 

programu Podnikání a inovace s ohledem na jejich zaměření a možné uplatnění v problémových 

regionech ve srovnání s ostatními regiony. 

 

Klíčovým podkladem pro vlastní výzkum jsou seznamy příjemců podpor v první polovině 

programovacího období 2007 – 2013 publikované agenturou CzechInvest ke dni 23. 2. 2009. Celkem se 

jedná o více než tři tisíce již podpořených projektů. Do analýzy jsou zahrnuty pouze ty podnikatelské 

subjekty, které získaly finanční podporu ve formě dotace. Tento zkoumaný vzorek sestává z téměř 

patnácti set subjektů. Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

uvádí v publikovaných databázích lokalitu určení výhradně na úrovni kraje, bylo třeba doplnit seznam 

příjemců dotací o údaj týkající se obce, resp. místa sídla podnikatelského subjektu,  do kterého dotace 

plynula, neboť  problémové oblasti jsou vymezovány na úrovni okresů nebo územních obvodů obcí 

s rozšířenou působností, případně územních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Údaj týkající 
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se obce byl zjištěn prostřednictvím obchodního rejstříku zvlášť pro každý projekt podpořený formou 

dotace. Z vlastní vytvořené databáze pak byly následně vyfiltrovány relevantní údaje s ohledem na 

provedená šetření. 
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Summary 

The presented thesis deals with the issue of drawing financial funds from EU structural funds, focusing 

on operational program Entrepreneurship and Innovation in the context of promoting regional 

development in problem regions. The intensity of the business aid absorption is analyzed at the State 

problem identified areas level and at problem areas those are identified at particular regions of the 

Czech Republic level. While the regions with concentrated state aid are defined centrally in the Strategy 

of the Czech Republic regional development then in the regional level is the method of the problem 

areas identification based on the county's own discretion. Pertinent harmony of the districted areas is 

rather coincidental. One of the issues that this thesis deals with is the possibility to find the preferences 

of the responsible authorities in applications approving for business support in the form of grants, loans 

and guarantees. In closer analysis is the favor focused only on the subsidies field as the only form of 

refundable aid. 

 

Another issue that became the subject of the investigation is whether the increased volume of financial 

resources compared with others ("problem free") areas of the Czech Republic goes to regions with 

concentrated state aid through grants those are drawn by business entities. 

 

Entrepreneurship and Innovation operational program, that is the center point of view of elaborated 

analysis, consists of several sub-programs that with the content affect a number of potential needs of 

business entities (the creation and company development, information and communication technologies 

launch, use of energy produced from renewable sources, rehabilitation of old production and 

technologies and innovation launch, promoting its own research and business entities development, 

promotion and marketing, etc.). Some of these activities may be (with regard to a certain specificity and 

similarity of problems faced by business entities those occurs in problem regions) primarily used right 

in problem areas. Another question, whose answer is one of the objectives of this thesis, is whether 

there is differentiation of the volume of subsidies drawn from the Entrepreneurship and Innovation 

operational program with regard to their interests and possible application in problematic regions in 

comparison with other regions. 

 

Key basis for the own research are lists of beneficiaries from the first half of the programming period 

2007 – 2013 published by CzechInvest on 23rd of February 2009. There are already more than three 

thousand supported projects overall. These analysis included only those business entities that have 

received financial support in the form of grants. The surveyed sample consists nearly of fifteen hundred 

subjects. With regard to the fact that the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic present 

in published databases only locations determination for the regional level, it was necessary to complete 

the list of grants recipients for municipality data, respectively for places of registered offices that drew 

subsidies, because the problem areas are defined on the districts level or territorial districts of 
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municipalities with extended competence, eventually or on territorial districts of municipalities with 

authorized municipal office. Municipality data was village was established by the commercial register 

separately for each project that was supported by subsidies. From the own designed database were 

filtered relevant data with regard to the established investigation. 
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Annotation 

Die Vorliegende Dissertation befasst sich mit der Problematik der Inanspruchnahme von Finanzquellen 

aus den Strukturfonds der Europäischen Union mit Ausrichtung auf das Operationsprogramm 

Unternehmen und Innovation im Kontext der Regionalentwicklungsförderung in den Problemregionen. 

Die Intensität von Absorption der Unternehmensförderung wird einer Analyse auf der Ebene der vom 

Staat definierten Problembereiche sowie auf der Ebene der von einzelnen Regionen der Tschechischen 

Republik definierten Problembereiche unterzogen. Während die Regionen mit zentralisierter staatlicher 

Förderung zentral im Rahmen der Regionalentwicklungsstrategie der Tschechischen Republik definiert 

sind, auf der Regionalebene basiert die Definierung der Problembereiche auf eigener Erwägung der 

jeweiligen Regionen. Eventuelle Übereinstimmung der definierten Bereiche ist somit eher zufällig. Eine 

der Fragen, mit der sich diese Arbeit befasst, ist daher die Findung von eventuellen Präferenzen der 

zuständigen Organe bei der Genehmigung der Anträge auf Unternehmensförderung in Form der 

Subventionen, Kredite und Garantien. In näherer Analyse fokussiert die Aufmerksamkeit lediglich auf 

den Bereich der Subventionen, als einzige nicht zurückzuzahlende Form der zugewiesenen 

Förderungsmittel. 

 

Weitere Frage, die den Untersuchungsgegenstand darstellt, ist, ob in die Regionen mit zentralisierter 

staatlicher Förderung durch die Inanspruchnahme von Subventionen seitens der Unternehmensfirmen 

im Vergleich mit anderen („nicht problematischen“) Regionen der Tschechischen Republik ein höheres 

Volumen von Finanzquellen fließt.  

 

Das Operationsprogramm Unternehmen und Innovation, das im Fokus der durchgeführten Analyse 

liegt, besteht aus mehreren Teilprogrammen, die mit ihrem Inhalt eine ganze Reihe an potentiellen 

Bedürfnissen der Unternehmensfirmen decken (Unternehmensentstehung und -aufbau, Einführung von 

Informations- und Kommunikationstechnologien, Nutzung der Energie aus nachwachsenden 

Rohstoffen, Erneuerung von veralteten Produktionen und Technologien und Einführung von 

Innovationen, Förderung eigener Forschung und Entwicklung der Unternehmensfirmen, Werbung und 

Marketing usw.). Manche dieser Aktivitäten können (im Hinblick auf gewisses Spezifikum und 

Ähnlichkeit der Probleme, mit denen die in Problemregionen tätigen Unternehmensfirmen zu kämpfen 

haben) vorzugsweise gerade in den Problembereichen genutzt werden. Weitere Frage, deren 

Beantwortung eines der Ziele dieser Arbeit ist, lautet daher, ob eine Differenzierung des Volumens der 

in Anspruch genommenen Subventionen aus den Teilprogrammen des Operationsprogramms 

Unternehmen und Innovation im Hinblick auf ihre Ausrichtung und mögliche Anwendung in den 

Problemregionen im Vergleich mit anderen Regionen existiert. 

 

Die Schlüsselunterlage für die eigentliche Untersuchung sind die Listen der Förderungsempfänger in 

der ersten Hälfte des Programmierungszeitraums 2007 – 2013 die von der Agentur CzechInvest zum  
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23. 2. 2009 veröffentlich wurden. Insgesamt handelt es sich um mehr als drei Tausend geförderte 

Projekte. In die Analyse wurden nur diejenigen Unternehmensfirmen eingeschlossen, die eine 

Finanzförderung in Form der Subvention gewonnen haben. Diese Untersuchungsprobe besteht aus 

knapp fünfzehnhundert Subjekten. Im Hinblick darauf, dass das Industrie- und Handelsministerium der 

Tschechischen Republik in den veröffentlichten Datenbasen die Bestimmungsorte ausschließlich auf der 

Regionalebene angibt, musste die Subventionsempfängerliste auch um die Angabe der Gemeinde bzw. 

des Orts des Firmensitzes, wo die Subvention hin geflossen ist, ergänzt werden, da die Problembereiche 

auf der Bezirks- oder Wirkungsbereichsebene von Gemeinden mit erweiterter Befugnis, bzw. 

Gemeinden mit beauftragtem Gemeindeamt definiert werden. Die Angabe der Gemeinde wurde im 

Handelsregister separat für jedes subventionierte Projekt ermittelt. Aus der eigenen erstellten Datenbasis 

wurden dann anschließend die relevanten Angaben im Hinblick auf die durchgeführten Untersuchungen 

herausgefiltert. 
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Úvod 
Regionální politika a regionální rozvoj v České republice nemá příliš rozsáhlou historii. V době 

centrálně plánované ekonomiky před rokem 1989 byla oblast regionalistiky v tehdejším 

Československu víceméně opomíjena. Regionální politika na našem území se tedy začala prosazovat až 

na počátku devadesátých let, ovšem významný rozmach zaznamenala vstupem České republiky do 

Evropské unie v roce 2004 v souvislosti se strukturálními fondy, které České republice otevřely 

možnost čerpání finančních zdrojů v zájmu podpory regionální rozvoje. 

 

Z celé řady dílčích tematických a regionálních operačních programů, ze kterých strukturální fondy 

Evropské unie sestávají, se podnikatelského prostředí nejtěsněji dotýká operační program Podnikání a 

inovace. Operační program Podnikání a inovace nabízí finanční pomoc ve formě dotací, úvěrů a záruk 

podnikatelským subjektům bez ohledu na to, zda poskytnutá podpora plyne prostřednictvím 

podpořených podnikatelských projektů do zaostalého či rozvinutého regionu. 

 

Na jedné straně tak existuje hmatatelná snaha o regionální rozvoj podporou především malého a 

středního podnikání, na druhé straně je patrné, že se jedná a priory o podporu podniků, nikoliv regionů. 

Ovšem účinná podpora podnikatelského prostředí, v jejímž důsledku se zvýší podnikatelská aktivita a 

konkurenceschopnost soukromého sektoru, povede téměř zákonitě k růstu prosperity daného regionu. 

 

Cílem předkládané disertační práce je tuto naznačenou souvislost mezi prosperujícím podnikatelským 

prostředím a rozvojem regionu zachytit a kvantitativně podložit. Z tohoto důvodu se disertační práce ve 

své analýze zaměřuje na problematické oblasti, aby tak mohl vykrystalizovat případný kontext mezi 

podporou podnikatelských subjektů a problémovými regiony. 

 

Z hlediska metodiky je práce založena na rešerši české i zahraniční literatury, na analýze statistických 

dat, dokumentů a databází publikovaných státními a soukromými institucemi (zejména Ministerstvem 

pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a agenturou 

CzechInvest), analýze výsledků provedených dílčích výzkumných projektů a šetření, a v neposlední 

řadě také na analýze dat a výstupů, které byl předmětem vlastního výzkumu. Ve svém závěru se 

doktorská disertace zaměřuje na syntézu získaných poznatků a tvorbu doporučení pro státní správu a 

naznačuje další možné směry zkoumání. 

 

Z hlediska struktury sestává disertační práce ze tří hlavních kapitol. První kapitola – „Přehled teorií 

regionálního rozvoje v kontextu ekonomických teorií“ představuje ryze teoretický koncept, který 

v první své části definuje pojmy regionální politika a regionální disparita, a v další části se pak zaměřuje 

na některé vybrané teorie regionálního rozvoje. Ty člení jednak z pohledu ekonomického přístupu, 
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z něhož vychází, a jednak z pohledu zastávaných konvergentních či divergentních tendencí regionálních 

disparit. 

 

Ve druhé kapitole – „Regionální politika na úrovni EU a na úrovni ČR“ se pozornost zaměřuje nejprve 

na Evropskou unii z hlediska jejího vztahu k regionální politice, dále na její historii, cíle a nástroje 

regionální politiky a finanční aspekty. Druhá polovina kapitoly se zabývá regionální politikou 

v kontextu České republiky, jejím zrodem a přirozenou regionální a územně správní strukturou. 

Poměrně velký prostor je věnován vybraným programovým dokumentům regionální politiky České 

republiky (Strategii regionálního rozvoje, Strategii hospodářského růstu, Strategii udržitelného rozvoje, 

Národnímu rozvojovému plánu a Národnímu strategickému referenčnímu rámci). Součástí druhé 

kapitoly je rovněž analýza programů rozvoje územích obvodů jednotlivých krajů České republiky, 

provedená  autorkou disertační práce, se zaměřením na analýzu metodiky vymezování problémových 

regionů. 

 

Třetí kapitola – „Analytická část“ představuje stěžejní část práce. První podkapitola 3.1 seznamuje se 

stanovenými hypotézami, jejichž potvrzení či vyvrácení je hlavním cílem provedené analýzy a dále se 

věnuje popisu metodiky provedeného výzkumu. Vzhledem k zaměření disertační práce v první řadě na 

problémové regiony (ať již vymezené centrálně či kraji) v kontextu intenzity absorpce podpor 

v podnikání v těchto oblastech, a v kontextu potřeby regionálního rozvoje a zmírňování regionálních 

disparit, vyvstávají zcela přirozeně některé otázky, které se v rámci předkládané disertace staly inspirací 

při stanovování hypotéz a výzkumných otázek. Vlastní výzkum byl založen na analýze databází, resp. 

seznamů příjemců podpor publikovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. K 23. 2. 

2009 čítají tyto databáze celkem více než tři tisíce podpořených projektů, ze kterých byly další analýze 

podrobeny ty podnikatelské subjekty, které získaly podporu ve formě dotace. Zkoumaný vzorek sestával 

z patnácti set subjektů. Jako hlavní úskalí výzkumu se ukázala skutečnost, že převzaté databáze uvádí u 

každého podpořeného projektu, kromě výše dotace, kraj realizace, bez bližšího určení obce. Vzhledem 

k tomu, že problémové oblasti v České republice jsou vymezovány na úrovni okresů a  územních 

obvodů obcí s rozšířenou působností, případně územních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, 

byl údaj o kraji realizace zcela nedostačující. Potřebný údaj o lokalitě určení na úrovni obce byl zjištěn 

pro každý podnikatelský subjekt podpořený ve formě dotace prostřednictvím  obchodního rejstříku. Po 

vytvoření vlastní databáze rozšířené o dodatečný, nezbytný údaj týkající se lokality určení, byly 

vyfiltrovány údaje relevantní pro následný výzkum.  

 

Z titulu zmírňování regionálních disparit prostřednictvím poměrně cílené a specifické podpory zejména 

malých a středních podniků, jako jednoho z prostředků pro snížení regionálních disparit, se lze 

domnívat, že o podporu budou žádat zejména podnikatelské subjekty působící v problémových 

regionech. Řešení disertační práce v této části vychází z předpokladu, že v méně rozvinutých regionech 
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se soustřeďují hospodářsky méně „zdatné“ firmy s výraznější potřebou podpory v podnikání než firmy 

z ostatních regionů. V souladu s předešlým konstatováním byla tak stanovena první hypotéza: při 

rozhodování o přidělení podpory jsou upřednostňovány podnikatelské subjekty působící 

v regionech se soustředěnou podporou státu oproti podnikatelským subjektům působícím v jiných 

„neproblémových“ regionech. 

 

Operační program Podnikání a inovace sestává z několika dílčích programů, které svým zaměřením a 

obsahovou náplní realizují definované prioritní osy. Např. dílčí program Rozvoj je zaměřen na posílení 

konkurenceschopnosti a prosperity zejména malých a středních podniků. Vzhledem k jisté specifičnosti 

a podobnému charakteru problémů, se kterými se potýkají podnikatelské subjekty lokalizované právě 

v problémových regionech lze očekávat, že některé dílčí programy operačního programu Podnikání a 

inovace budou pro svůj charakter více preferovány právě v těchto oblastech. V duchu předešlého 

konstatování byla tedy stanovena druhá hypotéza: v rámci dílčích programů operačního programu 

Podnikání a inovace jsou čerpané objemy finančních zdrojů diferencovány v závislosti na tom, 

zda dotace plyne do problémového regionu či nikoliv.  

 

Za samostatnou úvahu také stojí problematika vymezování problémových oblastí na jedné straně 

centrálně a na druhé straně jednotlivými kraji. V kontextu přidělování dotací vyvstává otázka, zda 

podpořené projekty nejsou realizovány spíše ve státem vymezených problémových oblastech, než 

v problémových oblastech vymezených kraji. Tato otázka se stala předmětem třetí hypotézy, neboť je 

zřejmé, že mezi centrálním vymezením problémových regionů (které je bezpochyby základním rámcem 

typologie regionů) a mezi krajským vymezováním problémových oblastí nemusí docházet ke shodě. 

Třetí hypotéza je proto stanovena následovně: diference při vymezování problémových oblastí (ze 

strany státu a ze strany jednotlivých krajů) je z hlediska objemu čerpaných finančních zdrojů ve 

prospěch regionů se soustředěnou podporou státu oproti problémovým regionům, které byly 

vymezeny kraji. 

 

Druhá podkapitola 3.2 Analytické části detailněji analyzuje podstatu a obsah operačního programu 

Podnikání a inovace, který je v zorném úhlu následného výzkumu. Analýza operačního programu 

Podnikání a inovace je provedena formou tabulek, které přehledně dokumentují prioritní osy, oblasti 

podpory, formy podpory, finanční alokaci a stručnou charakteristiku dílčích programů operačního 

programu Podnikání a inovace.  

 

Podkapitola 3.3 reprezentuje úvod k vlastnímu výzkumu nejprve v poněkud všeobecné rovině se 

zaměřením na všechny podpořené projekty v rámci celé České republiky, resp. všechny relevantní 

formy podpory v programovacím období 2007 – 2013 (tedy nevratná pomoc v podobě dotací, úvěrů a 

záruk, a rizikového kapitálu). 
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Předposlední podkapitola 3.4 zužuje svou pozornost z celorepublikové úrovně na úroveň státem 

vymezených regionů se soustředěnou podporou státu a na objem podpořených projektů formou dotací 

plynoucích do těchto oblastí v rámci dílčích programů operačního programu Podnikání a inovace.  

 

Poslední podkapitola 3.5 představuje také dílčí úhel pohledu na problematiku podpory podnikatelských 

projektů ve formě dotací, ovšem ne na úrovni centrálně vymezených problémových oblastí, ale na 

úrovni problémových regionů vymezených ze strany jednotlivých krajů. Poslední dvě zmíněné 

podkapitoly také neopomíjí uvést závěry týkající se potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. 
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1. Přehled teorií regionálního rozvoje v kontextu ekonomických teorií 
 

První kapitola předkládané disertační práce se zabývá vymezením pojmů „regionální politika“ a 

„regionální disparity“. V souvislosti s pojmem „regionální politika“ je stručně nastíněn vznik a historie 

regionální politiky, její cíle a nástroje. Podkapitola zabývající se regionálními disparitami se věnuje  

jejich definici, příčinám vzniku a identifikaci. Dále si kapitola klade za cíl  provést rešerši teorií 

regionálního rozvoje a zhodnotit jejich význam. V rámci vybraných teorií regionálního rozvoje je 

nastíněn neoklasický přístup, keynesiánský přístup, marxistický a neomarxistický přístup, neoliberální 

přístup a institucionální a neoistitucionální přístup.  

 

1.1 Regionální politika, její vznik a historie, nástroje a cíle 
Před započetím úvah o impulsech vedoucích ke vzniku regionální politiky a o historii regionální 

politiky je na místě nejprve definovat pojem „regionální politika“. Je možné konstatovat, že definice 

tohoto pojmu není v prostoru ani v čase zcela konstantní a v jejím pojetí se různí i jednotliví autoři, 

praktici i teoretici z řad odborné veřejnosti. Exaktně definovat a popsat podstatu a obsah regionální 

politiky je velice obtížné vzhledem k nesmírné obsáhlosti tohoto pojmu. Jak v teoretické, tak i praktické 

rovině regionální politika čerpá z poznatků různých vědních disciplín, jakými jsou ekonomie, geografie 

a demografie, veřejná a sociální politika, právo nebo politologie. Tato multidisciplinární povaha na 

jedné straně nabízí paletu analytických i implementačních metod, na straně druhé může vést ke 

svůdnému zjednodušování ve snaze o komplexní pohled. Tato práce se zabývá především ekonomickou 

stránkou regionální politiky, čemuž odpovídá v převážné míře také volba metod a výzkumné strategie, 

ale využívá i metody dalších vědních disciplín, které jsou relevantní ve vztahu k výše uvedeným cílům 

práce. Nebude snad příliš odvážné a troufalé tvrzení, že z pohledu jednotlivce je regionální politika 

vším, co ho v běžném životě obklopuje, např. dopravní infrastruktura, bytová situace, profesní 

uplatnění, možnost vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, kvalita životního prostředí, uspokojování 

spotřebitelské poptávky, možnosti kulturního vyžití, atd. Regionální politika je z tohoto důvodu velice 

komplikovaně postižitelná jedinou univerzálně a obecně platnou definicí.  

 

Následující výběr některých definic regionální politiky demonstruje na jedné straně terminologickou  

různost jejích autorů, na druhé straně není správnost žádné z těchto definic zcela zpochybnitelná či 

neobhajitelná.  

 

„Regionální politika představuje konkrétní projev úsilí společnosti o snížení (změnu) velikosti 

regionálních rozdílů. Regionální politiku je nutno chápat jako součást souboru ekonomických a 

sociálních (i ekologických) politik, pomocí nichž se státy snaží dosáhnout národních cílů, jako jsou 

ekonomický růst, udržitelný rozvoj, kvalitní životní prostředí, sociální a politická stabilita, rovnost šancí 
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obyvatel i rozdělování příjmů způsobem, který většina obyvatel považuje za spravedlivý a který je 

současně ekonomicky stimulující.“ (Wokoun, 2008)1. 

 

„Regionální politika je soubor cílů, opatření a nástrojů, kterými stát snižuje velké rozdíly v sociálně 

ekonomické úrovni jednotlivých regionů.“ (Peková, 2004)2 

 

„Regionální politiku můžeme formulovat jako soubor opatření a nástrojů, pomocí kterých má dojít ke 

zmírnění nebo odstranění rozdílů v ekonomickém rozvoji dílčích regionů.“ (Kliková, Kotlán, 2003)3 

 

„Regionální politika představuje všechny veřejné intervence, vedoucí ke zlepšení geografického 

rozdělení ekonomických činností, respektive se pokouší napravit určité prostorové důsledky volné tržní 

ekonomiky ve smyslu dosažení dvou vzájemně závislých cílů: ekonomického růstu a zlepšení sociálního 

rozdělení ekonomických efektů.“ (Kol. autorů, 2001)4 

 

„Regionální politika představuje soubor intervencí, zaměřených podle konkrétní situace státu a jeho 

regionů a podle očekávaných vývojových tendencí, na podporu opatření vedoucích k růstu 

ekonomických aktivit a lepšímu územnímu rozložení v území a k rozvoji infrastruktury. Základní 

podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace prostředků na tyto priority. Jejím významným 

cílem je konvergence regionů v rámci určitého územního celku a klíčovým znakem je její selektivnost, to 

znamená diferenciace zaměření intervencí na podporu vybraných problémových regionů, které výrazně 

zaostávají ve svém rozvoji za průměrem v míře, která je společensky uznána za nežádoucí“.(Strategie 

regionálního rozvoje ČR)5  

 

Z cizojazyčných definic může být uvedena např.: „Regional policy is the means by which governments 

and international organisations seek to reduce spatial disparities in economic well being. It sets the 

framework for regional planning.“6 

 

Navzdory odlišným pohledům uvedených definic je čtenáři patrná myšlenková podobnost všech definic. 

Bez ohledu na svou obsáhlost se citovaní autoři snaží propojit ekonomickou oblast s oblastí sociální. 

Současně je také v podtextu nepřehlédnutelné dilema a částečný rozpor zde definovaných regionálních 

politik, a to v podobě „schizofrenie“ mezi ekonomickou efektivností a sociální spravedlností. 

                                                 
1 WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. aj. Regionální rozvoj. Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a 
programování. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0. S. 23. 
2 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4. S. 61. 
3 KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika. 1. vyd. Ostrava: Institut vzdělávání SOKRATES, 2003. ISBN 80-86572-04-8. S. 230. 
4 Kol. autorů Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Edice Justis. Praha: IFEC, 2001. ISBN 80-86412-08-3. S. 67. 
5 Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 6. 
6 Wikipedia. The Free Encyclopedia. Regional policy. 2009 [cit. 2009-03-03]. Dostupné z: < http://en.wikipedia.org/wiki/Regional_policy> 
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Regionální politika tak balancuje mezi dvěma nezřídka protichůdnými „rivaly“ s hlavním cílem 

zmírňovat regionální rozdíly. 

 

Historicky je vznik regionální politiky a regionalistiky situován do Velké Británie do 30. let minulého 

století. Regionální politika se vyvinula jako obranný mechanismus proti důsledkům velké hospodářské 

krize v meziválečném období. Britská ekonomika se v této době potýkala s úpadkem průmyslových 

regionů zaměřených zejména na těžební průmysl, hutnictví a textilní průmysl. Následné problémy 

v souvislosti se vznikem socioekonomických rozdílů mezi regiony na sebe nenechaly dlouho čekat.7  

 

V zájmu řešení vzniklých ekonomických obtíží byl již v roce 1934 přijat „Zákon o speciálních 

územích“, který lze právem považovat za první legislativní rámec v souvislosti s regionalistikou. Zákon 

stanovil strategii hospodářské pomoci postiženým regionům formou posilování infrastruktury a 

stanovením pravidel alokace prostředků. Velká Británie si i v dalších letech zachovala prvenství a 

průkopnictví v oblasti regionální politiky, která si vysokou úroveň zachovala až do současnosti. 

 

V dalších evropských státech  – Francii a Itálii se regionální politika rozvinula až pod druhé světové 

válce jako reakce na potřebu obnovy válkou zdecimovaných území. Ve Francii byla důvodem výrazná 

polarizace území na relativně rozvinutý pařížský region a na ostatní regiony. V Itálii problém, který ve 

čtyřicátých letech minulého století nastartoval vznik regionální politiky, přetrvává až do dnešní doby. 

Tím je výrazný rozdíl v ekonomické úrovni rozvinutého severu a zaostalejšího jihu. 

 

V 50. a 60. letech začínají být prosazována opatření regionální politiky také v Německu (v rámci 

restrukturalizace zastaralých průmyslových odvětví např. v Porúří), v Nizozemsku (řešení 

infrastrukturních a ekologických problémů např. v Randstadu), a ve Skandinávských zemích, kde se 

regionální politika zaměřila na problém velice řídce osídlených území za polárním kruhem.  

 

V historii regionální politiky byla aplikována dvě její základní pojetí. Přibližně do 70. let minulého 

století byla regionální politika centralizována, uplatňována na celostátní úrovni. Hlavním argumentem 

byla poměrně zřetelná a konstantní dichotomie mezi konkrétními regiony. Na přelomu 70. a 80. let na 

základě počátků globalizace dochází k relativně pružným geografickým přesunům regionálních 

problémů z jednoho regionu do druhého. K tomuto faktu přispěl již zmíněný fenomén globalizace a 

s ním spojený volný pohyb kapitálu, zboží a služeb, a pracovních sil. Regiony, považované v minulosti 

spíše za rekreační a ve svém důsledky tedy zaostalé, se staly středem zájmu produkce nejmodernějších 

technologií v rámci např. budování tzv. průmyslových zón. Vzhledem k neschopnosti státní regionální 

politiky dostatečně rychle a odpovídajícím způsobem reagovat na neustálé změny a přesuny epicenter 

                                                 
7 Míra nezaměstnanosti v jihovýchodních regionech dosahovala kolem 14 %, ve Walesu dokonce 36 %. Převzato z: Kol. autorů Úvod do 
regionálních věd a veřejné správy. Edice Justis. Praha: IFEC, 2001. ISBN 80-86412-08-3. S. 67. 
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regionálních problémů, dochází k decentralizaci regionální politiky na nižší správní úrovně. Současně 

ale globalizace a těsnější propojenost jednotlivých  národních ekonomik mezi sebou přináší úzkou 

spolupráci (nejen v oblasti regionální politiky) na nadnárodní úrovni.8 

 

Motivy a impulsy vedoucí ke vzniku a existenci regionální politiky jsou stejně jako sama regionální 

politika relativně členité. Kromě nejvýznamnějších ekonomických faktorů je možné dále hovořit o 

faktorech ekologických, sociálních a politických. 

 

Ekonomické faktory předurčující potřebu regionální politiky představují v první řadě plné využití 

výrobních faktorů, zejména práce, neboť právě nezaměstnanost je jedním z hlavních syndromů 

zaostávání regionů. V minulosti se prosazovalo jako řešení tohoto problému přesouvání pracovníků za 

prací. V současnosti je nastaven opačný trend pohybu práce za pracovníky.9 Vedle indikátoru 

nezaměstnanosti je dalším ekonomickým argumentem snaha o zajištění rovnovážného ekonomického 

růstu. Je obecně platné a dokázané, že stagnací nebo dokonce úpadkem jednoho regionu dochází 

k omezení tržních možností a uplatnění ostatních silnějších a prosperujících regionů. V rámci 

ekonomiky jako celku není z toho důvodu možné předpokládat izolovanost a nezávislost úspěchu 

rozvinutého regionu na úpadku jiného regionu. Optimální rozmístění firem jako další součást 

ekonomických faktorů a motivů existence regionální politiky představuje rozpor mezi soukromými 

zájmy podnikatelských subjektů a veřejnými zájmy celé společnosti. Předmětem takového rozporu 

může být např. ochrana přírody, ochrana životního prostředí, šetrné nakládání se zdroji pitné vody, atd. 

Úkolem regionální politiky a jejích představitelů je tento střet usměrňovat a hledat schůdné řešení a 

přijatelný kompromis pro všechny zúčastněné subjekty. Náklady přelidnění reprezentují jakýsi bod 

zlomu, kdy s růstem obyvatel v regionech s vysokou ekonomickou činností rostou náklady na každou 

další osobu progresivně. Tyto náklady mají podobu např. dodatečných nákladů spojených s  budováním 

dalších parkovacích ploch, s rozšiřováním kapacity veřejné hromadné dopravy, s nakládáním 

s odpadem, atd. Regionální politika v této souvislosti vymezuje z hlediska kapacitních možností 

optimální velikost měst a aglomerací a hlavně dbá o dodržení těchto „limitů“ v zájmu maximálního 

možného snížení nákladů na přelidnění. Poslední (nikoliv však méně významný) ekonomický faktor je 

nabídkově či poptávkově tažená inflace. Poptávkově tažená inflace je typická pro méně rozvinuté 

regionu, kde obyvatelstvo požaduje životní úroveň odpovídající vyspělejším regionům. Dochází tak 

k růstu mezd, který není podložen odpovídajícím růstem produktivity práce v těchto oblastech. 

Nákladově tažená inflace je naopak dominantní v regionech s velkým podílem ekonomických činností, 

kde poptávka po práci ze strany zaměstnavatelů převyšuje nabídku práce ze strany zaměstnanců. 

Existence této „vzácnosti“ a nedostatečnosti pracovní síly vede na základě ekonomických zákonů 

                                                 
8 Příkladem je regionální politika a politika soudržnosti Evropské unie, a vytváření tzv. euroregionů, které neberou v úvahu státní hranice, ale 
vytváří společné přeshraniční regiony nacházející se na území dvou či více států. 
9  Podrobněji viz podkap. 1.5. 
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k růstu její ceny, tedy k růstu mezd. Regionální politika tak stojí před problémem, kdy je nucena 

diferencovat svá opatření. V rozvinutých regionech brání přehřívání ekonomiky a konjunktuře v podobě 

např. úvěrových omezení podnikům působících v těchto lokalitách. V zaostalých regionech naopak 

podporuje podniky nejrůznějšími formami dotací, slev či daňových prázdnin v zájmu zvýšení jejich 

podnikatelské aktivity a následného předpokládaného růstu zaměstnanosti a produktivity práce. 

 

Ekologické faktory apelují na stále intenzivnější potřebu ochrany životního prostředí. V této souvislosti 

se opatření regionální politiky nezaobírají pouze méně rozvinutými regiony, ale především oblastmi 

přelidněných aglomerací s upadající kvalitou životního prostředí. „Finanční a materiální chudoba“ 

zaostalých regionů je potom srovnatelná s nepříznivými důsledky vysoké koncentrace ekonomických 

činností na kvalitu života ve vyspělých regionech. Soustředěná snaha a konání regionální politiky by 

měla vycházet z konstatování, že „Trvale udržitelný rozvoj neznamená, že jsme Zemi zdědili po svých 

rodičích, ale že jsme si ji vypůjčili od svých dětí.“ 10 

 

Sociální motivy existence regionální politiky čerpají z úvah o obecném blahu a s ním související 

sociální spravedlnosti zejména při přerozdělování příjmů mezi regiony bez ohledu na jejich 

ekonomickou prosperitu. Regionální politika tak plní funkci „katalyzátoru“ předcházejícího sociálním 

nepokojům a zachovávajícího sociální smír a solidaritu.  

 

Politické motivy nemají k regionální politice tak úzký vztah jako předešlé faktory, ale přesto nejsou 

v literatuře opomíjeny.11 Politické faktory se projevují zejména v podobě volebních výsledků, resp. 

jejich odlišnosti v rozvinutých regionech a zaostalých regionech. Voliči zaostalých regionů svou situaci, 

resp. situaci svého regionu vnímají citlivěji než voliči prosperujících regionů. Toto vnímání je 

z výsledků voleb patrné.12 Současně platí, že voliči zaostalejších regionů jsou vůči státní politice 

nevraživí, neboť jsou si vědomi nespravedlnosti a mnohdy opomíjení regionálních problémů ze strany 

čelních státních představitelů. V této souvislosti narůstá význam regionální politiky v předvolebním 

období jako prostředek populismu a předvolebních slibů. 

 

Nástroje regionální politiky se podle jejich vztahu k ekonomice jako celku nebo působnosti na lokální 

úrovni dělí na makroekonomické a mikroekonomické. Makroekonomické nástroje jsou charakteristické 

svým plošným působením, a jejich použití je limitováno národohospodářskými cíli, např. v rámci 

měnové politiky nastaveným inflačním cílem či politikou platební bilance. Mikroekonomické nástroje 

                                                 
10 KOŽIAK, R. Zmierňovanie regionálnych disparít prostredníctvom regionálnej politiky. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 
v Banském Bystrici, 2008. ISBN 978-80-8083-573-6. S. 37. 
11 Např. KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika. 1. vyd. Ostrava: Institut vzdělávání SOKRATES, 2003. ISBN 80-86572-04-8.  
Nebo dále Kol. autorů Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Edice Justis. Praha: IFEC, 2001. ISBN 80-86412-08-3.  
12 Analogií v ČR jsou výsledky parlamentních voleb. V nejbohatším českém regionu - v Praze téměř tradičně vítězí pravicově orientované 
politické strany. Levicové strany zpravidla zaznamenávají úspěch v „chudších“ regionech. 
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lze ve srovnání s makroekonomickými považovat za adresné, neboť zasahují přímo do rozhodovacího 

mechanismu ekonomických subjektů. 

 

Tradičními zástupci makroekonomických nástrojů jsou fiskální a měnová politika, a dále 

protekcionismus. Fiskální politika jako nástroj regionální politiky je založena na přerozdělovacím 

mechanismu státního rozpočtu. Základní filosofie přerozdělování státního rozpočtu je stejná pro 

jednotlivce i regiony – progresivní zdanění příjmů a výdaje směřující jako podpora sociálně potřebným. 

Nutno dodat, že progresivní zdanění přestává být zdaleka pravidlem, neboť jeho hlavním negativem 

jsou demotivující účinky na prosperující oblasti a současně zvýšené daňové sazby vedou k „přidušení“ 

ekonomické aktivity. Příjmová stránka státního rozpočtu v podobě daňového systému je proto 

realizována spíše formou daňových úlev podporovaným regionům, odvětím a podnikům. Monetární 

politika prováděná zpravidla centrální autoritou představuje v první řadě ovlivňování množství peněz 

v oběhu s hlavním cílem dosáhnout nízké míry inflace. Vliv monetární politiky na regionální úroveň je 

trochu sporný, neboť je silně zprostředkovaný. Centrální banka jako výhradní realizátor měnové 

politiky působí svými opatřeními v první řadě na bankovní sektor. Ve svém arzenálu mají centrální 

autority přímé a nepřímé nástroje měnové politiky. U nepřímých nástrojů je výsledek měnové politiky 

částečně nejistý, neboť na opatření vycházející z použití nepřímých nástrojů banky druhého stupně 

bankovní soustavy přistoupit mohou, ale nemusí (příkladem je např. změna úrokových sazeb 

vyhlašovaných centrální bankou). V případě přímých nástrojů měnové politiky se jedná o přímý zásah 

do rozhodování bank a omezení jejich podnikatelské činnosti. V této situaci je tedy větší 

pravděpodobnost správného odhadu důsledků měnové politiky (jedná se např. o stanovení limitů úvěrů, 

stanovení horní či dolní hranice úrokových sazeb, atd.).  

 

Protekcionismus související se zahraniční politikou státu spočívá v ochraně domácích exportů 

směřujících do zahraničí a v diskriminaci zahraničních dovozů mířících do tuzemska. Dovozní kvóty a 

cla jsou tak základním prostředkem při obraně domácích výrobců. V souvislosti s regionální politikou 

mohou být nastaveny kvóty a cla chránící produkci zaostalých regionů, která by těžko ustála zahraniční 

konkurenci. Tato opatření mají zpravidla dočasný charakter, podnikatelské subjekty méně rozvinutých 

regionů tak mají pouze omezený časový prostor pro obnovení či nastartování své konkurenceschopnosti 

(formou např. snížení nákladů, zvýšení produktivity, růstu kvality produkce, inovací, atd.). V případě 

takto realizované regionální politiky je nutné počítat s náklady protekcionismu v podobě odvetného 

opatření ze strany diskriminovaného státu. 

 

Mikroekonomické nástroje regionální politiky se rozlišují na dvě hlavní skupiny nástrojů podle cílového 

„subjektu“ – pracovní síly a kapitálu, resp. ovlivňování jejich prostorového působení. Úloha regionální 

politiky v souvislosti s mikroekonomickými nástroji spočívá v ovlivňování prostorové lokalizace 

ekonomických činností. V případě nástrojů ovlivňujících prostorový pohyb práce představuje regionální 
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politika rozhodování o intervencích v souvislosti s možnou migrací pracovní síly. Obecně ovšem platí, 

že spojení upadajícího regionu a odlivu pracovní síly vede k prohloubení deprese. Migraci obyvatelstva, 

která je důsledkem především rostoucí nezaměstnanosti v dané oblasti, se regionální politika snaží 

potlačit přílivem kapitálu a vytvořením nových pracovních míst. Pokud je z jakýchkoliv důvodů 

migrace obyvatelstva žádoucí (např. v případě vážnější absence pracovní síly v jiné lokalitě), zaměřuje 

se regionální politika např. na úhradu nákladů spojených s dojížděním, finanční podpora při nákupu 

nového bytu či domu, výkup stávajících nemovitostí, atd. 

 

Nástroje realokace kapitálu jsou spojené s ovlivňováním tvorby pracovních míst v konkrétních 

lokalitách na základě místních potřeb. Státní či regionální intervence této podoby se týkají firem 

stávajících i nově založených. U již existujících firem připadá v úvahu rozšíření současné produkce, 

případně změna výrobního programu. Rozhodnutí nově vznikajících podnikatelských subjektů je možné 

usměrňovat přímo zvýšením atraktivnosti konkrétních regionů, a/nebo přijetím restriktivních opatření 

v jiných oblastech v zájmu cíleného směrování kapitálu do potřebného regionu. 

 

1.2 Regionální disparity - příčiny jejich vzniku, identifikace a měření 
Akademický slovník cizích slov definuje pojem „disparita“ jako „nerovnost, nepoměr různých jevů“ 13. 

Přívlastek „regionální“ zasazuje tento termín do oblasti regionální politiky. Jeden z hlavních důvodů 

zkoumání problematiky regionálních disparit je hledání jedinečnosti regionu a z toho vyplývajících 

event. komparativních výhod. 

 

Z pohledu České republiky je bezpochyby relevantní definice regionální disparity obsažená 

v dokumentu „Strategie regionálního rozvoje České republiky“: „Regionálními disparitami se rozumí 

rozdíly v úrovni hospodářského, enviromentálního a sociálního rozvoje regionů v míře, která je 

celospolečensky uznána za nežádoucí.“14 

 

Za výstižnou definici je možné považovat také následující: „Regionální disparita je rozdílnost nebo 

nerovnost znaků, jevů či procesů majících jednoznačné územní umístění (lze je alokovat ve vymezené 

územní struktuře) a vyskytujících se alespoň ve dvou entitách této územní struktury“ 15 Kromě 

skutečnosti, že tato definice klade důraz na možnost jednoznačné alokace dané regionální disparity, 

předpokládá také, že označení konkrétní oblasti regionální disparitou je podmíněno existencí minimálně 

dvou takovýchto pozorování. Autor citovaného textu A. Kutscherauer se tak snaží selektovat pouhou 

„výjimku potvrzující pravidlo“, která by mohla být pouze nahodilým jevem. Pro označení „regionální 
                                                 
13 KRAUS, J., PETRÁČKOVÁ, V. a kol. Akademický slovník cizích slov. Akademie věd České republiky, Praha: Academia, 2001. ISBN 80-
200-0607-9. S. 170. 
14 Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 6. 
15 KUTSCHERAUER, A. Východiska výzkumu regionálních disparit v územním rozvoji České republiky. Working Papers - Regionální 
disparity, 2007, roč. 1, č. 1, s. 6-12. ISSN 1802-9450. S. 7. 

 25



 Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 
 

disparita“ musí být proto splněna podmínka četnosti výskytů. Nezávisle na uvedené definici autor dále 

uvádí, že „za disparitu bude považována každá rozdílnost či nerovnost, jejíž identifikace a srovnávání 

má nějaký smysl (poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, politický, apod.)“ 16 Autor se tedy 

zcela přirozeně zabývá výhradně takovými rozdílnostmi, jejichž existence má reálné negativní dopady 

na další rozvoj postiženého regionu, a jejichž řešení a eliminace představuje „hmatatelný“ přínos 

v podobě např. zlepšení kvality životního prostředí, zlepšení podmínek na trhu práce, zefektivnění 

přílivu kapitálu, dosažení vyššího stupně infrastruktury, atd. 

 

Regionální disparity jako regionální nerovnosti nebo „neopodstatněné rozdíly mezi regiony“ 17 mohou 

být chápány ve dvojím pojetí – jako pozitivní regionální disparity a negativní regionální disparity. 

Předmětem zájmu regionalistů teoretiků i praktiků jsou spíše regionální disparity negativní, které se 

v postiženém regionu projevují jako zaostávání daného regionu ve srovnání s ostatními regiony 

či nastavenými standardy a referenčními rámci.  

 

Negativním regionálním disparitám je (oproti pozitivním regionálním disparitám) věnována značná 

pozornost, neboť každý region je součástí konkrétního celku, a stejně jako „slabý článek řetězu“ 

ohrožuje negativní regionální disparita stabilitu a prosperitu celého komplexu – ekonomiky jako celku 

(ať již na úrovni krajů, států – národních ekonomik, nadnárodních uskupení a společenství, či celého 

světa). 

 

Za původce regionálních disparit 18 je možné považovat faktory, kterými se zabývají posléze různé 

vědní obory – historie, geografie, geologie, antropologie, sociologie, demografie, atd. Je bezpochyby 

zřejmé, že řada z těchto činitelů byla a je člověkem neovlivnitelná, např. klimatické podmínky, přírodní 

podmínky, naleziště nerostných surovin, vodní zdroje, atd. Jiné z těchto faktorů jsou člověkem 

ovlivnitelné, ale vzhledem k jejich historickému zakořenění jsou považovány za obecně dané a 

konstantní, např. tradice, zvyklosti, národní kultura, mentalita, atd. Poslední třetí skupina původců 

regionálních disparit sestává z více či méně ovlivnitelných prvků, např. vzdělanost obyvatelstva a 

kvalifikace a s tím související míra zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti, intenzita inovací, přítomnost 

kapitálu, investiční činnosti, bytová situace, kvalita životního prostředí, zdravotní péče, kulturní vyžití, 

atd.  

 

Kromě všech těchto příčin regionálních disparit tvoří samostatnou, velice významnou a závažnou oblast 

problematika stárnutí populace a stále vysoký stupeň urbanizace spojený s opouštěním venkova a 

                                                 
16 KUTSCHERAUER, A. Východiska výzkumu regionálních disparit v územním rozvoji České republiky. Working Papers - Regionální 
disparity, 2007, roč. 1, č. 1, s. 6-12. ISSN 1802-9450.  S. 8. 
17 Tamtéž. S. 7. 
18 S ohledem na konstatování týkající se preference negativních regionálních disparit před pozitivními, bude další text (pokud nebude  
výslovně uveden opak) zaměřen a priori na negativní regionální disparity. 
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odchodem (zejména mladých lidí) do měst. Výsledkem zmíněné skutečnosti je gradující polarizace 

zejména na úrovni národních ekonomik na městské aglomerace a venkovské periferie.19  

 

Faktory územních nerovností tak, jak je představuje zahraniční literatura20 sestávají ze skupiny faktorů 

primárních a sekundárních. Primární faktory zahrnují nízkou mobilitu pracovní síly, jejíž podstata 

spočívá ve skutečnosti, že zaměstnanci nereagují na rozdílné hladiny mezd v různých regionech 

dostatečně pružně. Tento faktor je hojně se vyskytující, neboť obecně platí, že pracovní síla je v migraci 

za prací relativně rigidní. Příčiny je třeba hledat kromě ekonomické oblasti (např. náklady na dojíždění 

za zaměstnáním) také v neekonomické oblasti (např. neochota trávit volný čas cestou za prací). Nízká 

mobilita kapitálu je zejména ze strany liberálně zaměřených ekonomických teorií popírána a naopak 

předpokládá vysoký stupeň mobility kapitálu. Realita ovšem hovoří spíše ve prospěch nižšího stupně 

mobility. Důvodem mohou být např. preference investorů nebo faktická rozvinutost kapitálového trhu 

státu. Geografické faktory na úrovni vztahu město vs. periferie představují např. vyšší dopravní náklady 

a s nimi související vyšší ceny a nižší koupěschopnou poptávku obyvatelstva. Z jiného úhlu pohledu 

jsou geografické faktory zastoupeny přírodním vybavením (nalezišti nerostných surovin, kvalita půdy 

pro pěstování zemědělských plodin, atd.). Ekonomická struktura regionů jako jeden z dalších 

primárních faktorů územních nerovností nejlépe vystihuje problém strukturálně postižených regionů 

orientujících se výhradně na jediné odvětví, které v okamžiku útlumu a za předpokladu neschopnosti 

rekvalifikace pracovní síly a nedostatečné flexibility regionu vede k jeho zaostávání.21  

 

Sekundární faktory navazují na primární a jsou zastoupeny vnější ekonomikou, která představuje 

zejména finanční infrastrukturu, kontakt s centrálními institucemi, dopravní obslužnost, atd. Jedná se o 

parametry, které silně ovlivňují rozhodnutí nových firem o potenciálním vstupu do regionu a jejich 

setrvání. Demografická situace stejně jako předchozí faktor působí na rozhodování firem o své 

lokalizaci do daného regionu. Podnikatelské subjekty v této souvislosti sledují populaci z hlediska její 

vzdělanosti, kvalifikace, dostatečné nabídky práce na pracovním trhu, atd. Rigidita cen a nákladů 

souvisí s nedostatečně flexibilním tržním mechanismem – pokles poptávky po určité komoditě nevede 

v praxi k pružnému cenového přizpůsobení v podobě poklesu cenového hladiny, neboť mzdové náklady 

jsou relativně rigidní. Rigidita mzdových nákladů je mnohdy spojena s tripartitními dohodami 

v důsledku existence odborů. Růst mezd tak často nekoresponduje s růstem produktivity práce či 

reálnými životními náklady. V konečném důsledku takto pokřivená mzdová politika nemotivuje 

k odlivu pracovní síly, ale na druhé straně ani nezavdává impuls pro příliv kapitálu. Faktory prostředí, 

nebo-li přitažlivost prostředí z pohledu zahraničního kapitálu zřetelně pociťují především regiony 

                                                 
19 Analogií k tomuto jevu je situace v celosvětovém měřítku v podobě přetrvávajícího úniku mozků z rozvojových a zaostalých ekonomik do 
rozvinutých států. 
20 KLAASEN, L.H., VANHOVE, N. Regional Policy: A European Approach. Aveburg, Aldershot, 1987 In WOKOUN, R. Česká regionální 
politika v období vstupu do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0517-7. 
21 Pro realitu České republiky je v této souvislosti typický útlum těžební činnosti na Ostravsku a Mostecku. 
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zdevastované předchozí ekonomickou činností v podobě např. těžebního průmyslu. Rekonstrukce 

postižených regionů je jedním ze základních předpokladů pro příliv kapitálu a pro možnost vzniku 

nových odvětví. 

 

Všechny výše nastíněné faktory a jejich začlenění do skupiny primárních či sekundárních faktorů 

územních nerovností přehledně dokumentuje následující tabulka č. 1.1: 

 

Tab. č. 1.1  Faktory územních nerovností 

Primární faktory Sekundární faktory 

- nízká mobilita pracovní síly, 

- geografické faktory, 

- ekonomická struktura regionů. 

- vnější ekonomika, 

- demografická situace, 

- rigidita cen a nákladů, 

- faktory prostředí. 
Zdroj: vlastní zpracování, pramen: WOKOUN, R. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 
2003. ISBN 80-245-0517-7. 
 

Identifikace, vyhodnocování a měření regionálních disparit představuje stanovení velikosti a charakteru 

regionální disparity. V souladu s hlavním účelem měření regionálních disparit zmíněném v předešlé 

větě, je soustava vyhodnocování a měření diverzifikována až do několika oblastí. Za základní je 

považována oblast přírodní (vyhodnocují se např. klimatické podmínky, naleziště nerostných surovin), 

ekonomická (hodnotí se kvalita a kvantita regionálního výstupu v podobě HDP, míra nezaměstnanosti, 

produktivita práce), sociální (představuje klasifikace např. životní úrovně obyvatelstva v daném regionu 

a příjmy obyvatel, hustotu obyvatelstva, jeho zdraví, migraci, podíl aktivního obyvatelstva, úmrtnost, 

porodnost) a enviromentální (hodnotí kvalitu životního prostředí, kvalitu ovzduší, kondici fauny a flóry, 

nakládání s odpady). Další, zpravidla jemnější členění je věcí individuálního přístupu při řešení 

regionálních disparit, potřeb konkrétního výzkumu, podstaty regionální disparity, atd. Dekompozice 

regionálních disparit může představovat cílenou klasifikaci konkrétních parametrů, např. životní úroveň 

obyvatelstva, lidský potenciál, sociální zázemí (např. bytová situace), venkov, dopravní a technická 

infrastruktura, životní prostředí, kvalita vzdělání, přírodní a kulturní dědictví, atd. 

 

Územní měřítka při identifikace regionálních disparit vychází opět z individuálních potřeb a 

charakteristik sledovaného celku, jeho regionů a případných regionálních disparit. Na úrovni Evropské 

unie, jejíž regionální politika je v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii pro 

předkládanou  disertační práci směrodatná, budou brány v úvahu disparity dle územní identifikace 

zavedené statistickým úřadem Evropské unie. Pro tento účel (hodnocení a snižování regionálních 

disparit) bude využit čtyřstupňový systém s označením NUTS22 (NUTS 0 – NUTS 3), který představuje 

                                                 
22  La Nomenclature des Unités territoriales statistiques.  

 28



 Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 
 

jednotnou klasifikaci územních jednotek na území Evropské unie. NUTS ve své podstatě nepředstavují 

klasifikaci disparit, ale v zájmu srovnatelnosti jednotlivých regionů Evropské unie člení území 

členských států na lokality (regiony) srovnatelné s regiony (územními celky) ostatních členských států 

(podrobněji k problematice NUTS viz podkap. 2.2).   

 

1.3 Regionální politika a problematika regionálních disparit v Evropské unii 
Následující podkapitola si klade za cíl provést exkurs do oblasti regionální politiky a regionálních 

disparit tak, jak je vnímají někteří zahraniční autoři. Text této podkapitoly vychází z rešerše literárních 

zdrojů reprezentujících názory předních odborníků na avizovanou oblast. Ve druhé části podkapitoly je 

pak v kontextu teoretických přístupů k řešení regionálních disparit uvedeno několik příkladů 

praktického řešení ve vybraných státech Evropské unie. 

 

Za zdařilé a výstižné lze v této souvislosti považovat následující konstatování W. Molleho: „Advisers 

say European cohesion policy is the cement that holds the construction of the EU together. Without it 

the construction should fall apart.“ A dále: „The premise is that without the EU cohesion policy the 

economic system would increase divergence between the rich and the poor.“ 23 Na druhé straně 

citovaný autor dále uvádí: „Others find that cohesion policy is not effective: they observe that during 

the years that the EU cohesion policy was very limited disparities decreased: following huge increases 

in EU cohesion spending, dipsarities have actually increased.“24 Autor tak dokumentuje přetrvávající 

konflikt mezi zastánci a odpůrci konvergentních či divergentních tendencí regionálních disparit. 

 

Částečně ve prospěch politiky soudržnosti Evropské unie zní další konstatování citovaného autora: 

„Europe´s cohesion policy has come a long way since the creation, more than 30 years ago, of the 

European Regional Developlment Fund (ERDF). Over time, the European Union (EU) has become a 

case study in how to manage economic integration and the need to accompany it with measures to 

promote widespread access to the opporunities created. Other countries and areas around the world 

such as Russia, the Ukraine, China and Mercado Common del Sur (MERCOSUR) have taken an active 

interest in European cohesion policy and in some cases have adopted similar policy.“ 25,26 Navzdory 

                                                 
23 MOLLE, W. European Cohesion Policy. First published 2007: New York. ISNB 0-203-94527-1. S. 3. 
24 „Poradci říkají, že evropská politika soudržnosti je tmelem, který drží pohromadě budování Evropské unie. Bez ní by se její výstavba 
rozpadla.“ Dále: "Předpokladem je, že bez politiky soudržnosti EU by ekonomický systém zvyšoval rozdíly mezi bohatými a chudými". Na 
druhou stranu autor uvádí: "Odpůrci považují politiku soudržnosti za neefektivní. Poznamenávají, že se v průběhu let ukázalo, že politika 
soudržnosti EU snižuje rozdíly jen velmi omezeně, protože nárůsty výdajů na politiku  soudržnosti disparity vlastně zvyšují.“ 
25 MOLLE, W. European Cohesion Policy. First published 2007: New York. ISNB 0-203-94527-1. S. xii. 
26 „Evropská politika soudržnosti má za sebou od svého vzniku již dlouhou cestu, je tu více než 30 let. Během této doby se Evropská unie (EU) 
stala ukázkovým příkladem toho, jak řešit hospodářskou integraci a zajistit nutná opatření pro přístup k širokým možnostem podpor. V jiných 
zemích a oblastech celého světa, jako je Rusko, Ukrajina, Čína a Mercado Common del Sur (MERCOSUR) projevily aktivní zájem o evropskou 
politiku soudržnosti a v některých případech přijaly podobné politiky.“ 
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nesouhlasným názorům citovaného autora je tedy přístup k řešení regionálních disparit prostřednictvím 

politiky soudržnosti Evropské unie jistou inspirací pro další nečlenské státy. 

 

V souvislosti s rozšiřováním Evropské unie se autor dále dotýká problémů spojených se spíše 

divergentními tendencemi současné integrace. Toto své přesvědčení dokládá W.Molle na příkladu: „The 

EU is confronted with very large cohesion problems. One of them is the existence of large disparities 

between  its different parts. These disparities were already quite large in the former EU 15. To give an 

example: by the turn of the century the income per head in the richest region was about five times as 

high as in the poorest region. Since the recent enlargement the disparities in income have doubled, the 

average gross domestic product (GDP) per head in the ten new member states (NMSs) in Central and 

Eastern Europe is about half the average of the EU 27.“  A dále: „The fifth enlargement of the Union, 

completed with the accession of Bulgaria and Romania, means that regional disparities are greater 

than ever before.“ 27,28  

 

V návaznosti na názor o možných sílících divergentních tendencích regionálních disparit v souvislosti 

s rozšiřováním Evropské unie lze najít i opačný názor v konstatování M. Hampla, který v citovaném 

úryvku hodnotí období od poloviny 70. let, tedy ještě před rozsáhlým rozšiřováním Evropské unie 

v posledních letech: „…vzrůstající mobilita činitelů ekonomické růstu/rozvoje v nových podmínkách 

způsobovala, že nejvyspělejší země začaly přenášet výrobu do zemí a regionů s levnějšími náklady 

(např. do Španělska), a tudíž ve prospěch pokračující konvergence produkce na obyvatele…“ A dále: 

„Ke konvergenci tedy na úrovni států dochází díky vzestupu zaostalých periferních zemí…“ 29 

 

Další autoři L. Gudrun Kochendörfer a B. Pleskovic  doplňují pohled na oblast regionální politiky o 

vysvětlení podstaty kohezní politiky Evropské unie, která je ve svém důsledku „naprogramovaná“ na 

zmírňování regionálních disparit. „At the moment of the launch of the single-market project, it was 

recognized that opening capital, financial, and labor markets would have asymmetric impacts on 

different part of the EU and that there would be winners and losers.“ A dále: „European cohesion 

policy is not about compensating disadvantage, and it is  not about revenue and income support, rather 

it is about ensuring that regions are able to unlock thein underused potential. In this sence, the policy 

fulfills a very important allocative function by conditioning its support on targeting the financial 

resources made available on on investments that support key growthenhancing areas, administrative 

and institutional modernization, and networking and exchange of expirience between local and regional 

                                                 
27 MOLLE, W. European Cohesion Policy. First published 2007: New York. ISNB 0-203-94527-1. S. 5. 
28 „EU se ohledně soudržnosti potýká s velkými problémy. Jedním z nich je existence velkých rozdílů mezi jejími jednotlivými částmi. Tyto 
rozdíly byly již poměrně velké už v bývalé EU-15. Příklad: Na přelomu století byl příjem na hlavu v nejbohatším regionu asi pětkrát vyšší než v 
nejchudším regionu. Po nedávném rozšíření se rozdíly v příjmech zdvojnásobily, průměrný hrubý domácí produkt (HDP) per capita v deseti 
nových členských státech (NMSs) ve střední a východní Evropě je přiližně polovina průměru EU-27.“  A dále: "Páté rozšíření Evropské unie o 
Bulharsko a Rumunsko znamená, že regionální rozdíly jsou nyní větší než kdy předtím". 
29 HAMPL, M. a kol. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
2001. ISBN 80-902686-6-8. S. 173. 
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actors.“ 30,31 Přínos tohoto pohledu spočívá v přístupu autorů, který neomezuje politiku soudržnosti 

Evropské unie jen na financování a eliminaci negativ plynoucích z existence regionálních disparit, ale 

naopak se snaží podchytit silné stránky a příležitosti regionu. Jinými slovy, autoři nepátrají po 

problémovosti, ale hledají potenciální zdroje hospodářského růstu a prosperity. 

 

Potenciálním zdrojem hospodářského růstu a prosperity mohou být vzdělaní a kvalifikování lidé. 

Problematikou znalostní ekonomiky ve vazbě na regionální růst se zabývá např. B. Asheim, který uvádí: 

„The role of the creative class in promoting regional economic development has called for new 

competitive measures. In opposition to the 1980s and early 1990s, cities today compete on at least two 

fronts. Firstly, cities try to attract investments by forming an inspiring business climate. This is done by 

providing attractive space for location, actively guiding firms through public administration and 

bureaucracy etc. Secondly and narrowly linked, the ability to attract and retain highly skilled labour is 

crucial to the current and future prosperity of cities. Hence, cities seek to attract talents from all over 

the world by shaping a competitive people’s climate.“ 32 ,33 

 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že oproti jiným názorům na řešení regionálních disparit a podpory 

regionálního růstu, se tento autor zaměřuje primárně na města a v souvislosti s regionálním růstem a 

rozvojem zcela opomíjí naopak často zmiňovanou problematiku periferií a jejich polarizaci oproti 

městským aglomeracím.  

 

Regionální politika ve vybraných státech či oblastech Evropské unie 

Následující text, v návaznosti na zahraniční pohled na regionální politiku a rozvoj, a na řešení 

regionálních disparit v teoretické rovině, uvádí některé příklady realizace opatření regionální politiky 

(více či méně úspěšných) ve vybraných regionech Evropské unie. 

 

NĚMECKO 

Německý pohled na realizaci regionální politiky je založen na decentralizaci na úrovni jednotlivých 

spolkových zemí, které zpracovávají požadované koncepce a strategie regionálního rozvoje, neboť 

                                                 
30 GUDRUN KOCHENDÖRFER, L., PLESKOVIC, B. Spatial Disparities and Development Policy. Washington, D.C.: The World Bank, 
2009. ISBN 978-0-8213-7723-9. S. 229. 
31 „V okamžiku zavedení projektu jednotného trhu bylo zjištěno, že otevření kapitálového trhu, peněžního trhu a trhu práce by mělo 
asymetrické dopady na různé části EU, a že by zde vznikly tzv. vítězové a poražení.“ A dále: „Evropská politika soudržnosti není o 
kompenzování nevýhod a není o státních příjmech a důchodech. Evropská politika soudržnosti je o tom, že pomůže regionům využít jejich 
nevyužívaný potenciál. V tomto smyslu plní politika soudržnosti velmi důležitou alokační funkci, která směřuje podpory a finanční prostředky 
vyčleněné na investice právě do klíčových oblastí, správní a institucionální modernizace a vytváření sítí mezi místními a regionálními činiteli 
za účelem výměny zkušeností.“ 
32 Asheim, B. In HOGNI KALSO, H., VANG, J., ASHEIM, B. The Creative Class and Regional Growth: Towards a Knowledge Based 
Approach. Electronic Working Paper Series, Paper no. 2005/15. Lund University: CIRCLE Center for Innovation, Research and Kompetence 
in the Learning Economy, 2005. S. 7. 
33 „Úloha kreativity při podpoře regionálního hospodářského rozvoje vyzývá k novým konkurenčním opatřením. Města dnes, na rozdíl od 
počátku osmdesátých a devadesátých let, soutěží minimálně ve dvou úrovních. Za prvé. Města lákají investory svým inspirujícím 
podnikatelským prostředím. To se děje tak, že nabízí atraktivní lokality pro jejich umístění a pomáhá vedení firem s byrokracií veřejné správy. 
Za druhé, což úzce souvisí. Snaží se přilákat a udržet vysoce kvalifikované pracovní síly, což je rozhodující pro současnou i budoucí prosperitu 
měst. Z tohoto důvodu lákají města talenty z celého světa a vytváří tak uměle konkurenční prostředí za pomoci lidí.“ 
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jednak znají nejlépe svou oblast a její problémy, a jednak mají politickou odpovědnost. Tato 

decentralizace je zakotvena již v německé ústavě. Při implementaci regionální politiky jsou tak 

spolkové země do značné míry autonomní. Integrujícím prvkem je tzv. Společný úkol: „Zlepšování 

regionálních hospodářských struktur“ 34, který se na úrovni celé federace snaží pomoci potřebným 

regionům při řešení strukturálních problémů.  

 

Řešení regionálních disparit je v Německu koncentrováno zejména na východní část Německa (na tzv. 

nové spolkové země). Toto tvrzení dokládá následující citace: Tento úkol (myšleno zlepšení regionální 

hospodářské struktury) je z hlediska regionální podpory v Německu prioritní. Na realizaci GRW 

(Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur – Zlepšení regionální hospodářské struktury) 

dodatečně přispívá také Evropská unie prostředky z ERDF. Podporovány jsou regiony s HDP na 

obyvatele nižším než 75 % průměru EU25. Jde především o území pěti východních spolkových zemí a 

strukturálně slabé regiony západního Německa. Pomoc se zaměřuje na investice regionálního 

charakteru a politiku trhu práce. A dále: „Regionální rozdíly v Německu existují hlavně mezi jeho 

východní a západní části a jsou zapříčiněny zejména rozdělením Německa po druhé světové válce. 

Současná regionální politika Německa koordinovaná na úrovni spolkové vlády se hlásí k problematice 

řešení regionálních disparit.“ 35 

 

V případě Německa a jeho specifických západních (Porýní-Falc, Dolní Sasko, Šlesvik-Holštýnsko, 

Sársko, Severní Porýní-Vestfálsko, Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Brémy, Hamburk) 

a východních částí (Sasko, Sasko-Anhaltsko, Braniborsko, Meklenbursko-Pomořansko, Durynsko) 

začínají vyvstávat v regionální oblasti v souvislosti s přerozdělováním finančních zdrojů na realizaci 

regionální politiky jisté problémy. V rámci Společného úkolu existoval mezi všemi spolkovými zeměmi 

konsensus, že většina finančních prostředků bude směřovat do východní části Německa. Ovšem právě 

tento konsensus začíná být zdrojem konfliktů, neboť staré spolkové země (západní část) začínají 

v důsledku obtížnější hospodářské situace pociťovat vyšší potřebu finanční podpory.36 

 

RAKOUSKO 

V Rakousku sestávajícím z devíti spolkových zemí (Burgenlandsko, Korutany, Dolní Rakousy, Horní 

Rakousy, Solnohradsko, Štýrsko, Tyrolsko, Vorarlbersko, Vídeň) vykazuje regionální politika dlouhou 

historii a tradici, a je nedílnou součástí každodenního dění. Rakousko se vyznačuje rozsáhlými 

horskými oblastmi (periferiemi) na celém svém území, omezeným počtem větších měst či nízkou 

hustotou zalidnění řady oblastí. Ovšem vlastní pojem „regionální politika“ není z terminologického 
                                                 
34 WOKOUN,R. Česká regionální politika v období po vstupu do EU. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003. ISBN 80-245-
0517-7. S. 93. 
35 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta: WD 55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich vznik, 
identifikace a eliminace. Identifikace, klasifikace a hodnocení regionálních disparit. Průběžná výzkumná zpráva. Ostrava, 2008. S. 51. 
36 WOKOUN,R. Česká regionální politika v období po vstupu do EU. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003. ISBN 80-245-
0517-7. S. 95. 
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hlediska v případě Rakouska příliš obvyklý. Toto tvrzení dokládá K. Skokan: „Na spolkové (federální) 

úrovni prakticky neexistovala donedávna komplexní a integrovaná strategie pro řešení územních 

ekonomických problémů a mnoho iniciativ významných pro regionální rozvoj nenese název „regionální 

politika“. Poslední koncepční rozvojové dokumenty zdůrazňují orientaci na pokračující konvergenci 

mezi regionální, inovační, technologickou a lokalizační politikou, což dále zastírá přesné hranice mezi 

těmito oblastmi.“ 37 A dále: „Pojmy regionální politika nebo prostorový rozvoj nejsou v Rakousku 

zákonně upraveny. Ve skutečnosti se jedná o opatření spolku (federace), spolkových zemí nebo dalších 

veřejných míst, které chtějí ovlivňovat rozvoj dílčích oborů na vyhrazeném území státu regionů. 

……Proto zásahy do rozvoje regionů mohou probíhat jak z úrovně spolku, tak z úrovně spolkových 

zemí.“ 38 

 

V současné době v souvislosti s realizací opatření snižujících regionální disparity je Rakousko zářným 

příkladem toho, jak lze zdánlivou nevýhodu změnit v příležitost. Jedná se o periferní horské oblasti, 

které jsou na jedné straně „živnou půdou“ pro koncentraci problémů spojených se vznikem regionálních 

nerovností, ale které Rakousko na druhé straně prostřednictvím cestovního ruchu a zakládáním 

turistických oblastí využívá ve svůj prospěch.  

 

LIMBURSKO 

Oblast Limbursko představuje území mezi Belgií a Nizozemskem, které se stalo díky dlouholeté těžbě 

uhlí významným centrem a nejhustěji zalidněnou oblastí Nizozemska s vysoce vyvinutou 

infrastrukturou a s 55 tis. zaměstnanými lidmi v dolech. Rozhodnutí vlády o ukončení těžby v roce 1965 

z důvodu objevení nalezišť čisté energie v podobě zemního plynu bylo pro tuto oblast katastrofální. 

Práci ztratilo 45 tis. obyvatel a dále následovalo dalších 30 tis. v odvětvích, které nesouvisely přímo 

s těžbou. Na konci 80. let dosahovala míra nezaměstnanosti v oblasti téměř 13 %.39  

 

V následujících patnácti letech proběhla zcela učebnicová revitalizace strukturálně postižených území – 

v bývalých uhelných pánvích bylo vystavěno kolem 5 tis. domů, byly vybudovány rekreační zóny, 

vznikly zelené oázy vysázením více než 350 tis. stromů. Náklady byly vyčísleny v hodnotě 1,5 mld. 

tehdejších guldenů (800 mil. zaplatila národní vláda, zbylá část představovala finanční pomoc 

Společenství). Dnes se v okolí Limburska nachází množství univerzit, sídlo zde má 225 zahraničních 

společností, téměř polovina všech pracovních míst, které byly v Nizozemsku vytvořeny na počátku 

nového tisíciletí zahraničními společnostmi, byla realizována právě v Limbursku.40 

 
                                                 
37 SKOKAN, K. Regionální disparity v republice Rakousko a přístupy k jejich řešení. In Working Papers - Regionální disparity, 2008, roč. 2, 
č. 3. ISSN: 1802-9450. S. 43. 
38 Tamtéž S. 52. 
39 WOKOUN,R. Česká regionální politika v období po vstupu do EU. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003. ISBN 80-245-
0517-7. S. 108. 
40 Tamtéž. S. 112. 
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IRSKO 

V padesátých letech, v době, kdy Irsko získalo nezávislost, byla patrná přetrvávající hospodářská 

závislost na Velké Británii. Nízký stupeň industrializace způsoboval závislost Irska na vývozu několika 

málo zemědělských komodit. Zemědělsky založená ekonomika Irska se postupně začala potýkat 

s vážnými problémy v podobě růstu nezaměstnanosti, emigrace (zejména „únik mozků“) a rostoucího 

národního dluhu. V roce 1973, kdy Irsko vstoupilo do Evropské unie, bylo hospodářsky nejslabším 

členským státem, jehož HDP p.c. nedosahovalo ani 60 % HDP p.c. Společenství.  

Zlomovým bodem se stala 90. léta, kdy se Irsku jednak otevřela možnost čerpat prostředky ze 

strukturálních fondů Evropských společenství, a jednak byl zahájen „Program národní obnovy“ 41, který 

apeloval na stabilizaci monetární a fiskální politiky, daňové reformy, sociální dohody v zájmu 

omezeného růstu mezd, ad. Mezi hlavní příčiny „irského ekonomického zázraku“ jsou řazeny 

především stimulace exportu, investiční pobídky pro zahraniční firmy působící v moderních odvětvích 

(lákadlem byla 10% daň z příjmu právnických osob42), kvalifikovaná a anglicky hovořící pracovní síla, 

která je významným kritériem při rozhodování investorů zejména z USA a Velké Británie. Irsko se 

proto stalo sídlem řady nadnárodních společností - především amerických výrobců softwaru a 

mikroprocesorů. S necelými čtyřmi miliony obyvatel se dnes Irsko podílí třetinou na všech amerických 

investicích v Evropě do oblasti elektroniky. Americké investice stimulovaly i domácí růst a dnes v zemi 

roste nová generace irských moderních firem. 

Hlavní vládní prioritou v polovině devadesátých let bylo také vytvoření nových pracovních míst, neboť 

míra nezaměstnanosti v té době dosahovala až 16 %. Na počátku 21. století to byla již jen čtvrtina, a v 

některých oblastech je lidí dokonce nedostatek. Začalo být zaměstnáváno i mnohem více žen, které 

dříve zůstávaly v domácnosti. Zájem je především o technicky vzdělané lidi – vzhledem k tomu, že 

zájmem vlády je přilákat kvalifikované pracovníky ze zahraničí, uvolnila imigrační politiku. Současně 

jsou nezanedbatelné částky státního rozpočtu investovány do vzdělání.  

1.4 Význam teorií regionálního rozvoje, jejich členění  
Podstatu existence ekonomických teorií je třeba chápat v relativně hlubokém historickém kontextu 

navzdory skutečnosti, že na území České republiky, resp. Československé socialistické republiky byla 

oblast regionální politiky v rámci centrálně plánované ekonomiky opomíjena či zcela vypuštěna. 

S transformací České republiky z centrálně plánované na tržní ekonomiku se začal v devadesátých 

letech projevovat deficit regionální politiky. Její význam pak ještě více vzrostl vstupem České republiky 

do Evropské unie, která v rámci svých strukturálních fondů vydává nemalé finanční prostředky na 

financování „potřeb“ regionální politiky. 
                                                 
41 WOKOUN,R. Česká regionální politika v období po vstupu do EU. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003. ISBN 80-245-
0517-7. S. 115. 
42 Tamtéž. S. 121. 
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Význam a potřeba koordinovaného úsilí v podobě regionální politiky vychází z existence 

nerovnoměrného soustředění výrobního a lidského kapitálu, z rozdílných přírodních a klimatických 

podmínek, z rozdílného historického vývoje, zvyklostí a tradic, tedy z existence regionálních disparit. Z 

úhlu pohledu na tendenční vývoj disparit vychází základní členění ekonomických teorií na ekonomické 

teorie divergentní a konvergentní. Konvergence představuje slovy liberálně orientovaných ekonomický 

teorií „neviditelnou ruku trhu“, která vede k samovolnému snižování regionálních disparit. Představitelé 

regionální politiky v tomto případě pouze podporují tyto přirozené „samočisticí“ mechanismy. Naopak 

divergentní tendence předpokládají, že vznikem regionálních disparit se otevírá „začarovaný kruh“, 

jehož řešením je v duchu dirigisticky založených ekonomických teorií spíše intervenční přístup ze 

strany příslušných reprezentantů regionální politiky. 

 

V dalším textu bude bráno v úvahu členění ekonomických regionálních teorií podle jemnější typologie 

(přesto bude důsledně dbáno na to, aby bylo vždy zřejmé, zda se daná teorie regionálního rozvoje řadí 

mezi konvergentní či divergentní). Vybrané teorie regionálního rozvoje budou řazeny chronologicky 

tak, jak byly postupně uplatňovány obecné přístupy: neoklasický, keynesiánský, marxistický a 

neomarxistický, neoliberální a institucionální.   

 

V dalším textu budou uvedeny některé vybrané příklady teorií, které přehledně demonstruje níže 

uvedená tabulka č. 1.2: 
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Tab. č. 1.2 Hlavní ekonomické přístupy a z nich odvozené teorie regionálního rozvoje 

Ekonomický přístup Teorie regionálního rozvoje 
Tendence regionálního 

vývoje 

Neoklasický přístup 
- Lokalizační teorie 

 
- konvergentní 

Keynesiánský 

přístup 

- Teorie exportní základny 

- Teorie růstových pólů 

- Teorie kumulovaných příčin 

- Teorie nerovnoměrného rozvoje 

- divergentní 

Marxistický a 

neomarxistický 

přístup 

- Teorie nerovné směny 

- Strukturalistický marxismus 

- Teorie mezzoekonomiky 

- Teorie výrobních cyklů a teorie 

ziskových cyklů 

- Teorie územních děleb práce 

- divergentní  

Neoliberální přístup 

- Nová ekonomická geografie a nová 

teorie růstu 

 

- spíše konvergentní 

Institucionální 

přístup 

- Teorie výrobních okrsků 

- Sítě kontaktů a regionální 

„zakořenění“ 

- Teorie učících se regionů 

- divergentní 

Zdroj: vlastní zpracování, pramen: BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje, nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, 2002. ISBN 80-246-0384-5. 
 

1.5 Vybrané teorie regionálního rozvoje  
Obecné ekonomické přístupy se staly inspirací jednotlivým teoriím regionálního rozvoje. V těchto 

teoriích jsou proto patrné myšlenky a postoje jednotlivých ekonomických škol. V souladu s tímto 

konstatováním se odvíjí také rozdílné koncepty a přístupy teorií regionálního rozvoje v závislosti na 

přijatém obecném ekonomickém přístupu. 

 

1.5.1 Neoklasický přístup 
Za zakladatele neoklasického přístupu jsou považováni Léon Walras a Alfred Marshall, kteří navázali 

na myšlení klasických ekonomů Adama Smithe a Davida Ricarda. Klasická ekonomie proslula svým 

přesvědčením v samoregulační schopnost trhu, a proto také „odvozené“ teorie regionálního rozvoje 

předpokládají konvergentní tendence regionálních disparit. 
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Hlavním rysem neoklasických teorií je předpoklad racionality chování všech účastníků trhu, dokonalé 

konkurence a rovného přístupu všech subjektů k informacím. Dokonalá informovanost je klíčem 

k dokonalé mobilitě výrobních faktorů vedoucí následně k jádru celé teorie – dosažení tržní rovnováhy. 

Dalším typickým znakem neoklasických teorií je jejich striktní odmítání intervencí do tržního 

mechanismu v návaznosti na přesvědčení o již zmíněné samoregulační schopnosti trhu. 

 

Vznik a existenci regionálních disparit si neoklasická teorie nepřipouštěla. Případné výkyvy 

v nezaměstnanosti přičítala nedostatečné mobilitě pracovníků. Heslem regionálních politik čerpajících 

z neoklasického přístupu je proto „dělníci za prací“ 43. 

 

Slabá místa tohoto konceptu spočívají v ryze ekonomickém pohledu na problematiku regionálního 

rozvoje. V důsledku toho je těmto teoriím vytýkáno opomíjení sociálních faktorů a „neracionálního“ 

chování pracovníků z důvodu např. citových vazeb, rodinnému „zakořenění“, atd. 

 

Lokalizační teorie 44 

Skupina lokalizačních teorií dostává pověsti neoklasických přístupů, neboť stejně jako tyto přístupy se i 

lokalizační teorie zaměřují v první řadě na stranu nabídky, na chování a rozhodování podnikatelských 

subjektů. 

 

Lokalizační teorie sestává ze čtyř základních směrů: 

- první směr se snaží o pochopení lokalizačních rozhodnutí jednotlivých firem. Lokalizační 

faktory v této souvislosti mohou představovat např. surovinovou základnu, dostupnost a 

kvalifikovanost pracovní síly, stupeň dopravní infrastruktury, atd. Souhrnně se jedná se o 

faktory ovlivňující rozhodnutí podnikatele o lokalizaci své podnikatelské činnosti. 

- Druhý směr se zabývá vysvětlením rozhodování firem o lokalizaci podnikatelské činnosti 

s ohledem na konkurenční „klima“. Zde je patrný odklon lokalizační teorie od podstaty 

neoklasických teorií spočívající v předpokladu dokonalé konkurence. Lokalizační teorie naopak 

připouští skutečnost, že přirozenou tendencí firem bude snaha o dosažení monopolní pozice. 

- Další směr lokalizačních teorií představuje behaviorální paradigma, v rámci kterého se snaží 

tradiční neoklasický přístup obohatit o subjektivní vnímání a oprostit se tak o méně reálného 

předpokladu racionálně myslícího a konajícího jedince. 

- Předmětem posledního směru je pohled na prostorové uspořádání celé ekonomiky jako celku. 

Tento směr hodnotí vznik centrálních středisek v ekonomiky (v podobě velkých měst a 

metropolí) a jejich vliv na zbývající regiony dané ekonomiky. Lokalizace podnikatelských 

                                                 
43 BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje, nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002. ISBN 
80-246-0384-5. S. 14. 
44 Tamtéž.  
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aktivit s ohledem na klíčový cíl podnikatelských subjektů – zisk bude v první řadě zaměřena 

právě na centrální střediska z důvodu vysoké koncentrace pracovní síly, zákazníků, 

doprovodných služeb, infrastruktury, atd. Hlavní přínosem takto pojaté lokalizační teorie je 

pokus o vysvětlení geografické organizace ekonomiky. 

 

Lokalizační teorie se potýkají se shodnou kritikou jako obecné klasické přístupy. Jsou jim vytýkány 

silně zjednodušující předpoklady (minimalizace dopravních nákladů) a pohnutky firem (maximalizace 

zisku) vedoucí k významnému odklonu od reality. Na druhou stranu přínos lokalizačních teorií spočívá 

v systematickém studiu aglomeračních efektů, které trvale obohatilo oblast regionální politiky.  

 

1.5.2 Keynesiánský přístup (teorie skupiny jádro – periferie) 
Keynesiánství zaznamenalo svůj rozmach zejména v meziválečném období jako reakce na probíhající 

světovou hospodářskou krizi a nefungující samoregulační mechanismy klasických teorií zaměřujících se 

na stranu agregátní nabídky. Je tedy možné konstatovat, že keynesiánstká ekonomie vznikla jako 

protipól klasických teorií a ve své opozici se zaměřila na stranu agregátní poptávky. V této době slavilo 

keynesiánské myšlení ohromný úspěch. Hospodářská krize 30. let minulého století způsobila vysokou 

nezaměstnanost, propad výroby a následně chudobu. Ekonomické teorie ražení „Laissez-Faire“ 

nedokázaly vzniklou situaci vyřešit. J.M.Keynes v této době vystoupil proti snižování mezd vedoucí 

k poklesu koupěschopnosti obyvatelstva a následně k poklesu agregátní poptávky. J.M.Keynes zastával 

názor podporovat agregátní poptávku přímo ze státního rozpočtu štědrými finančními intervencemi. 

Klasická „neviditelná ruka trhu“ tak byla Keynesem modifikována na „viditelnou ruku státu“ 45. 

 

Hlavní kritika keynesiánského ekonomického myšlení spočívala v konstatování, že pokud mzdám není 

umožněno klesat, zaměstnavatelé jsou nuceni přistoupit k propouštění, jehož následkem je masová 

nezaměstnanost. 

 

V následujícím textu jsou uvedeny příklady teorií, které svou filozofií a myšlenkovým zaměřením 

korespondují s hlavními předpoklady, ze kterých vychází keynesiánský přístup. 

 

Teorie exportní základny 

Teorie exportní základy člení ekonomiku na dva základní sektory – sektor základní (exportní) 

produkující zboží na export, a sektor doplňkový (obslužný) zajišťující chod a provoz základního 

sektoru.46 Z Northovy47 teorie exportní základy vyplývá vzájemná závislost základního a doplňkového 

sektoru, ale je z ní také zřejmé, že ekonomická prosperita daného regionu a současně rozvoj 
                                                 
45 Wikipedie. Otevřená encyklopedie. Keynes.  [online] [cit. 2009-02-15]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Keynes> 
46 V této souvislosti by se dalo hovořit o systému dodávek (základního sektoru) a subdodávek (doplňkového sektoru základnímu sektoru). 
47 Douglas C. North – autor Teorie exportní základny. 
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doplňkového sektoru jsou a priori odvislé od úspěšnosti a efektivnosti základního sektoru. Region je 

chápán jako území se společnou exportní základnou.48  

 

Vzhledem k tomu, že exportní základnou nemusí být vždy pouze průmyslová výroba, ale také např. 

zemědělská činnost, je tím položen základ pro nerovnoměrný vývoj regionů. Je zřejmé, že region 

orientující se na zemědělskou činnost bude vykazovat exportní základnu s odlišnou „výnosností“, než 

exportní základna sofistikovanější průmyslové výroby. 

 

Hlavní kritika této teorie spočívá v podceňování vlivu doplňkového sektoru na regionální rozvoj. 

Kritika argumentuje tím, že i navzdory případné stagnaci nebo obecné zaostalosti exportní základny 

může daný region prosperovat díky např. soukromým investicím či vládním výdajům do jiných oblastí 

než je exportní základna.  

 

Teorie růstových pólů 

Autor teorie růstových pólů F. Perroux vymezil členění odvětví v ekonomice na dvě základní – odvětví 

hnací a odvětví hnané. Hnací odvětví je možné chápat jako odvětví v dané době populární, moderní, 

progresivně se rozvíjející, které svou činností podněcuje firmy odvětví hnaného. Ve srovnání 

s předchozí teorií exportní základny zde absentuje předpoklad vzájemné závislosti dvou stran. Vztah 

mezi hnacím a hnaným odvětvím je předpokládán v rozsahu běžných dodavatelsko-odběratelských 

vztahů. 

 

Praktická aplikace teorie růstových pólů v minulosti nedosáhla příliš přesvědčivých výsledků. 

Vysvětlení přicházela v podobě např. nerozlišení mezi přirozenými a uměle vytvořenými růstovými 

centry. Při vytváření nových růstových center přirozeně situovaných do hospodářsky slabších oblastí je 

třeba brát v úvahu také mimoekonomické faktory, např. historický kontext či socio-kulturní faktory.  

 

Na druhé straně je v současné době v souvislosti s právě probíhající finanční krizí zřejmá závislost 

prosperity regionu na prosperitě hnacího odvětví. Zejména regiony, jejichž hnací odvětví sestávají 

z automobilového průmyslu, se začínají potýkat s ekonomickými problémy v podobě např. rostoucí 

nezaměstnanosti. Tyto případy jsou známé také z minulosti z oblasti např. těžebního průmysl, který 

býval hnacím odvětvím vybraných regionů ČR. Je možné konstatovat, že z úpadku hnacího těžebního 

odvětví se tyto regiony do dnešní doby nevzpamatovaly.  

 

 

 

                                                 
48 BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje, nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002. ISBN  
80-246-0384-5. S. 79. 
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Teorie kumulovaných příčin 

Teorie kumulovaných příčin, jejíž autorem je G. Myrdal, vychází z autorova základního předpokladu: 

změna nevyvolá reakci opačného směru, ale další změny, které původní změnu umocní.49 Z tohoto 

konstatování částečně vyplývá, že regionální disparity nemají rovnovážnou tendenci, ale naopak 

dochází k polarizace regionů a ekonomik. V souvislost s touto teorií je rčení „úspěch plodí úspěch“ na 

místě. Rostoucí prosperitu a úspěšnost rozvinutých, hospodářsky silných regionů spatřuje Myrdal ve 

vnějších, aglomeračních úsporách v podobě např. dopravních úspor v důsledku blízkosti jednotlivých 

firem. Myrdal dále odkazuje na tzv. regionální drenáž finančních prostředků z periferních oblastí do 

center v rámci bankovního systému. Kromě této formy drenáže by jistě bylo možné hovořit také o 

regionální drenáži pracovních sil označované jako „únik mozků“. Tyto mechanismy svým působením 

vedou v konečném důsledku k prohlubování rozdílů mezi hospodářsky slabými a hospodářsky silnými 

oblastmi.  

 

Řešení regionální nerovnováhy spatřuje Myrdal v rukách státu prostřednictvím realizace investičních 

projektů zaměřených na hospodářsky slabé regiony, apelu na národní uvědomění, intervenování 

v oblasti demografického chování, atd. 

 

Kritika teorie kumulovaných příčin zaměřuje svou pozornost na vyhraněný pohled Myrdala na výhradně 

divergentní tendenci kumulativních mechanismů. Na druhou stranu je nutné dodat, že v historickém 

kontextu je zřejmá velice stabilní polarizace mezi hlavními městy a ostatními regiony daného státu. 

Hlavní města trvale udržují svůj hospodářský náskok. 

 

Teorie nerovnoměrného rozvoje 

Autor A. Hirschman ve své teorii klade důraz na její praktické uplatnění v rámci hospodářské politiky. 

Odmítá předsudek „začarovaného kruhu“ a snaží se ve prospěch daného regionu využít a rozvinout byť 

jen nejmenší potenciál. Tento potenciál spatřoval ve zdrojích, které dělil do dvou skupin. Do skupiny 

„vyčerpatelných“ zdrojů (např. nerostné suroviny) a do skupiny „nevyčerpatelných“ zdrojů, které 

mohou být naopak rozmnoženy (např. lidské znalosti a dovednosti a kapitál). Vzhledem 

k neovlivnitelnosti první a ovlivnitelnosti druhé skupiny je zřejmý autorův důraz kladený právě na 

druhou skupinu. 

 

Úkolem hospodářské politiky zaměřené na odstraňování regionálních disparit je mobilizace stávajících 

a vyhledávání skrytých zdrojů. Velkou měrou přispívají, podle Hirschmana, investice, které jsou 

schopny svým působením zmobilizovat zejména lidský kapitál. Ovšem rozhodnutí investorů bude ve 

velké míře vycházet ze sebehodnocení konkrétních regionů. Zatímco silné regiony budou zdůrazňovat 

                                                 
49 BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje, nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002. ISBN 
80-246-0384-5. S. 86. 
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svou zásluhu, píli a přičinění na prosperitě svého regionu50, hospodářsky slabší regiony je naopak 

nařknou z materialismu, kariérismu, přehnané ctižádosti a mamonu. Investoři budou přirozeně tíhnout 

spíše k „sebevědomým“ než „zakomplexovaným“ regionům. Toto konstatování poněkud oslabuje 

smysluplnost Hirschmanova návrhu na řešení regionálních disparit prostřednictvím investic. 

 

1.5.3 Marxistický a neomarxistický přístup 
Navzdory skutečnosti, že v dnešní moderní společnosti je myšlení marxistů považováno za neosvědčené 

a překonané, nemůže mu být upřen přínos z hlediska teorií regionálního rozvoje. Marxistické a 

neomarxistické teorie napomáhají díky svému „nadhledu“ pochopit impulsy vedoucí ke vzniku 

ekonomických rozdílů ve společnosti, resp. mezi regiony.  

 

Marxistické i neomarxistické teorie se neomezují výhradně na ekonomické otázky. Společnost, její 

fungování a zákonitosti se snaží uchopit v širším kontextu (nejen ekonomickém, ale např. také 

sociálním). 

 

V 70. letech 20. st. v souvislosti s další hospodářskou krizí se ukázala podpora agregátní poptávky 

v duchu keynesiánských teorií jako nedostačující. Důsledkem proto na jedné straně byla tendence 

k návratu k neoklasickým myšlenkám v podobě neoliberálních směrů, na straně druhé pak zformování 

neomarxistických teorií.  

 

Zakladatelem tohoto směru byl Karl Marx, který vycházel z Ricardovy pracovní teorie hodnoty, která 

předpokládá, že nadhodnotu vyrobenou dělníkem získá kapitalista. Marxisté v opozici proti kapitalismu 

člení kapitalistickou společnost na třídu vlastníků výrobních prostředků a třídu námezdně pracujících. 

Základem marxismu je proto třídní boj mezi vykořisťovateli a mezi vykořisťovanými, a analýza vztahů 

mezi společenskými třídami uvnitř společnosti. Marx se domníval, že vnitřní rozpory a neshody 

v kapitalistické společnosti vychází z nespravedlivých třídních vztahů a následně vedou ke konfliktům 

mezi kapitalisty – buržoazií a dělnickou třídou – proletariátem. Řešení Marx viděl v třídním boji a 

odstranění kapitalismu. 

 

Teorie nerovné směny 

Tato teorie, jejíž autorem je A. Emmanuel, vychází ze zpochybnění Ricardovy teorie komparativních 

výhod. V té se Ricardo domnívá, že bez ohledu na např. ekonomickou rovnocennost a vyspělost 

obchodujících stran (států, regionů), přináší uzavřený obchod prospěch všem zúčastněným subjektům. 

 

                                                 
50 V této souvislosti je nutné neopomenout fakt, že prosperita regionu může být postavena na působení zcela náhodných faktorů, např. 
lokalitou s příznivými přírodními podmínkami, s významnými nalezišti cenných nerostných surovin, atd. 

 41



 Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 
 

Podstatou teorie nerovné směny je obchodování rozvinutého státu se státem rozvojovým. Současně 

axiomem je rozdílná výše mzdové hladiny v uvažovaných státech. Autor tvrdí, že ekonomická 

prosperita rozvinutých států je založena na „vykořisťování“ států rozvojových prostřednictvím nižší 

mzdové hladiny v zaostalých ekonomikách.  Vyšší mzdy v rozvinutých státech přičítá autor a priori 

existenci odborů, aniž by hledal možná ekonomická opodstatnění. V okamžiku, kdy se rozvojový stát 

uchýlí k výrobě a následnému vývozu stejných artiklů jako rozvinuté státy, přestanou vyspělé 

ekonomiky toto zboží vyrábět, neboť mají možnost je dovážet s nižšími náklady, než se kterými je samy 

vyrobí. 

Napadnutelnost a kritika této teorie je nasnadě. Autor opomíjí podstatné skutečnosti v podobě např. 

faktického rozdílu v produktivitě práce mezi zmíněnými státy, která je dána existencí vyspělých 

technologií vyžadujících odpovídající kvalifikaci a know-how. Výtkou by mohl být také fakt, že některé 

vyspělé ekonomiky obchodují výhradně s rozvinutými státy.51 Dalším silným protiargumentem je 

dnešní realita světové ekonomiky – stále větší objemy zahraničních investic míří právě do rozvojových 

států. V konečném důsledky tak dochází k přesunu celých výrob a závodů do zemí s relativně nižší 

mzdovou hladinou.  

 

Strukturalistický marxismus 

Za hlavního představitele strukturalistického marxismu lze považovat D. Harveye. Charakteristickým 

rysem jeho teorie nerovnoměrného rozvoje je soustředění pozornosti na lokální úroveň, především na 

města. Klíčovou myšlenkou Harveyovy teorie je nadměrná místní akumulace kapitálu. Takto 

akumulovaný kapitál je třeba z „epicentra“ rozmělnit (v případě mobilního kapitálu) nebo zcela 

znehodnotit jeho destrukcí (v případě nemobilního kapitálu). V souvislosti s konstatováním naprostné 

destrukce kapitálu autor předpokládá, že extrémním řešením jsou válečné konflikty jako důsledek 

neúměrné koncentrace kapitálu. 

 

Na obranu proti znehodnocování kapitálu jsou na různých úrovních (lokální, regionální, národní, 

nadnárodní) zakládány teritoriální aliance, které autor považuje za hlavní aktéry regionálního rozvoje. 

Ochranářské praktiky a opatření teritoriálních aliancí (v podobě např. „exportem znehodnocení 

kapitálu“ do jiných oblastí) podle D. Harveye pouze oddalují nevyhnutelnou krizi, která se projeví 

později, ale o to ničivěji. Autor dochází k závěru, že není možné naleznout optimální prostorové 

uspořádání kapitálu, které by dříve nebo později nevedlo k tlakům na jeho znehodnocení. Jediné řešení 

skýtá odstranění kapitalismu. Za hlavní příčiny nerovnoměrného regionálního rozvoje a vzniku 

regionálních disparit jsou považovány konflikty mezi teritoriálními aliancemi a jejich více či méně 

zdařilé pokusy o export znehodnoceného kapitálu do jiného teritoria.  

 

                                                 
51 V: BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje, nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002. ISBN 
80-246-0384-5. Na s. 109 uvádí autoři jako příklad Norsko a Švýcarsko. 
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Navzdory předpokladu o exportu znehodnocení kapitálu již autor přesněji nespecifikuje proces a 

konkrétní podobu tohoto exportu. Kritizován je také uvažovaný vysoký stupeň mobility kapitálu, který 

zpravidla příliš neodpovídá skutečnosti, mobilita kapitálu není neomezená. Kapitál si může v dané 

lokalitě vytvořit vazby, které následně znemožňují jeho přesun do jiné oblasti. 52 

  

Teorie mezzoekonomiky 

Pilířem teorie S. Hollanda  je nerovné rozdělení ekonomické moci zpravidla mezi velice nízký počet 

velkých firem, které na trhu vytváří nedokonale konkurenční celky v podobě monopolů a oligopolů. 

Tento omezený vzorek podnikatelských subjektů vytváří tzv. mezzoekonomiku. V rámci svého 

dominantního postavení se otevírají monopolním a oligopolním firmám širší možnosti konkurenčního 

boje (mnohdy nekalé praktiky). V úvahu připadá např. na jedné straně transfer výroby do oblastí 

s relativně levnou pracovní silou, na straně druhé transfer vykazovaného zisku do tzv. off-shore 

(daňových rájů). Problémové regiony pak mohou (v návaznosti na předešlé konstatování) trpět růstem 

nezaměstnanosti a poklesem příjmů v podobě výnosů z daní v důsledku daňových úniků. Likvidace 

případných konkurenčních firem v mezzoekonomice povede s největší pravděpodobností 

k prohlubování zmíněných problémů.  

 

Není překvapením, že řešení shledává autor v regulační roli státu. Běžnou praxí v současnosti je 

ochrana hospodářské soutěže, zakládání protimonopolních úřadů, podpora malých a středních podniků, 

atd. S. Holland se dále přiklání k existenci státních firem, která by svým vystupováním a fungováním 

šly příkladem malým a středním firmám, a současně by svou existencí zajišťovaly zachování 

hospodářské soutěže ve vztahu k velkým firmám a korporacím se sklony k monopolní struktuře.  

 

Teorie výrobních cyklů a teorie ziskových cyklů 

Teorie výrobních cyklů je založena na předpokladu, že každý výrobek, každé zboží má svou životnost, 

která sestává ze tří základních fází – „nový výrobek“, „zralý výrobek“ a „standardní výrobek“. Tak jak 

výrobek prochází životním cyklem, mění se také lokalita jeho produkce. V první fázi je vyžadována 

vzhledem k možným novátorským přístupům vyšší sofistikovanost, technologická náročnost spolu 

s finanční náročností nových technologií, odpovídající kvalifikace a know-how (event. ve spojení 

s existencí patentů, licencí, atd.). V první fázi bude výrobek s největší pravděpodobností vyráběn 

nejvyspělejšími regiony. Ve druhé fázi po úspěšném zavedení výrobku na trh dochází k přesunu výroby 

do méně vyspělých regionů, a nakonec poslední fáze počítá s produkcí v zaostalejších regionech a 

event. exportem daného produktu do vyspělejších regionů. 

 

                                                 
52 Příkladem mohou být např. opatření přijímaná ze strany vlád v podobě např. „daňových prázdnin“ pro zahraniční investory pod podmínkou 
jisté doby setrvání zahraničního kapitálu v daném regionu. 
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Uplatnění této teorie v praxi je patrné na příkladu výroby elektroniky, která se v průběhu několika 

desítek let postupně přesunula z nejrozvinutějších regionů (USA a západní Evropy) do regionů tehdy 

zaostalých (vybrané státy Asie). 

 

Kritice podléhá teorie výrobních cyklů zejména z důvodu, že se na příkladu úzkého okruhu výrobků 

snaží definovat obecně platné závěry. Příkladem výrobků, které nesplňují předpoklad přesunu 

komparativních výhod a specializace jsou např. výrobky ze skupiny tzv. „rodinné stříbro“. Tato teorie 

také neuvažuje (stejně jako strukturalistický marxismus) možnou omezenou mobilitu kapitálu.  

 

A. Markusen vyvinula svou teorii ziskových cyklů jako doplnění a zpřesnění teorie výrobních cyklů. 

Teorie ziskových cyklů není založena na fázích životnosti výrobku, ale na fázích ziskových cyklů 

korporací. Ve vazbě na fázi ziskového cyklu, ve které se firma v daném momentě nachází, se odvíjí 

regionální rozvoj a případné regionální rozdíly. Autorka rozlišuje pět fází ziskových cyklů, přičemž pro 

každou z těchto fází je charakteristická konkrétní lokální strategie firem. 

 

Fáze nulových, event. záporných zisků je typická pro nově vznikající odvětví. Vzhledem k výši zisku a 

nemožnosti jeho reinvestování do výroby, je tato fáze po stránce technologické „zaostalá“ a náročná na 

pracovní sílu jako substitutu chybějících technologií. V rámci lokalizace výroby se dá očekávat 

koncentrace odvětví do jediného centra. Ve fázi superzisků čerpá firma ze svého dočasného 

monopolního postavení, neboť nové technologie se prozatím plošně nerozšířily. V důsledku 

progresivního vývoje firmy bude následovat navázání obchodních vazeb s dalšími firmami formou např. 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. Z hlediska regionalistiky se bude prosazovat aglomerizace. Fáze 

normálních zisků již bere v úvahu vstup nových firem do odvětví. Dochází k rychlému růstu objemu 

výroby a postupnému nasycování trhu. Nasycení trhu povede firmy k rozhodnutí pronikat také do 

periferních oblastí v zájmu nalezení nových segmentů trhu. Pravděpodobné bude rozptýlení výroby 

z atraktivnějších průmyslových center do periferie. Pro fázi normálních „plus“ nebo normálních 

„minus“ zisků jsou typické dva možné scénáře. V důsledku nasycení trhu a hledání možných dalších 

segmentů, se firmy budou snažit čerpat ze synergického efektu např. fúzemi, které povedou ke vzniku 

oligopolních struktur. Nebo nastane opačný jev – mezi firmami vypukne tvrdý konkurenční boj 

doprovázený cenovými válkami. V případě oligopolizace odvětví je velice reálné, že bude docházet ke 

koncentraci oligopolních firem v konkrétním regionu, kterému svou přítomností přinesou výrazný 

rozvoj na úkor regionů, kde tyto firmy absentují. Menší sklony k nerovnoměrnému rozvoji regionů bude 

mít druhý ze zmíněných scénářů. Vzájemně si konkurující firmy budou mít tendenci se v rámci hledání 

nových neobsazených segmentů trhu rozptýlit do různých lokalit. Fáze ztráty je završením ziskového 

cyklu zánikem odvětví v důsledku jeho zastarání a překonání novými technologiemi. Fáze ztráty, která 

je spojena s uzavíráním výrob a závodů, a její vliv na regionální rozvoj bude závislý na tom, jakým 

směrem se ubraly firmy ve fázi předchozí. Uzavření několika málo velkých firem v jediném regionu 
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může vést k prudkému propadu tohoto regionu do recese v důsledku masové nezaměstnanosti. 53 

Z tohoto závěru je zřejmé, že naopak uzavření malých, do té doby si konkurujících firem nebude mít 

z hlediska vlivu na regionální nezaměstnanost tak zdrcující dopad jako v případě ukončení činnosti 

velkých závodů. 

 

Předmětem kritiky je přílišná fixace autorky na problematiku oligopolních struktur a jejích vlivů na 

ekonomiku, aniž by byly uvažovány další mechanismy např. v podobě státních zásahu do 

monopolizujícího se odvětví. Spíše za utopii než za seriózní pokus je klasifikována ze strany autorů 

(Blažek, Uhlíř, 2002) autorčina snaha o taxativní výčet firemních strategií v jednotlivých fázích 

ziskových cyklů. Kritika namítá, že nápaditost a flexibilita firem při vyvíjení nových výrobních a 

prodejních strategií je prakticky nepostižitelná.  

 

Teorie územních děleb práce  

Teorie územních děleb práce není považována za typického zástupce marxistických teorií. Přesto do 

jejich výčtu byla zahrnuta, neboť se snaží zjemnit striktně deterministický strukturalismus zastávaný 

marxistickými přístupy. 

 

Autorka D. Massey se ve své práci zaměřila na mechanismy, které vedou k lokalizaci ekonomických 

aktivit a sociálních rozdílů na úrovni měst a regionů. Právě sociální vztahy jsou determinantou, která 

utváří ekonomický prostor a následně prostorovou dělbu práce. V praxi je možné toto zjištění spatřovat 

v podobě např. nezřídka se vyskytujícího oddělení vedení společnosti (sídlící v jednom regionu) od 

vlastních dělnických profesí „sídlících“ v jiném regionu.54 V okamžiku lokalizace výrobních a 

nevýrobních částí podniku bude firma pečlivě volit konkrétní region a případné regionální rozdíly se 

bude snažit využít ve svůj prospěch. Tento společenský vývoj nezadržitelně spěje k prohlubování 

regionálních rozdílů, neboť další firmy budou při volbě lokalizace výrobních a nevýrobních útvarů 

ovlivněny rozhodnutím svých předchůdců, kteří svým prvotním rozhodnutím vytvořili jistý ekonomický 

a sociální profil jednotlivých regionů (teorie územních děleb práce patří právem do skupiny 

divergentních ekonomických teorií). 

 

1.5.4 Neoliberální přístup 
Neoliberální teorie reprezentují renesanci myšlenek samoregulační schopnosti trhu. Na rozdíl od svých 

neoklasických předchůdců se neoliberálové snaží o obohacení mikroekonomicky zaměřených 

neoklasických teorií o makroekonomický kontext. Z neoliberálního přístupu se postupně vyčlenily další 

                                                 
53 Příkladem takovéto hypotetické situace by mohlo být uzavření např. mladoboleslavské Škodovky.  
54 Z tohoto přirovnání je patrné marxistické myšlení ve formě potřeby striktně definovat vztah kapitálu a pracovní síly. 
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dílčí teorie, např. monetarismus, chicagská škola, teorie racionálního očekávání, rakouská škola, 

ekonomie strany nabídky, atd. 

 

Monetarismus se stal pro své odhalení vlivu množství peněz v oběhu na výši cenové hladiny 

nejpopulárnější teorií neoliberálních přístupů. Čelní představitel tohoto směru Milton Friedman také 

podrobil kritice dlouhodobou Phillipsovu křivku a zpochybnil existenci vztahu nepřímé úměry mezi 

mírou nezaměstnanosti a inflací. Friedman  se domnívá, že v ekonomice bude vždy existovat jistá míra 

nezaměstnanosti v podobě přirozené míry, kterou se nikdy nepodaří zcela vyeliminovat, a to ani za cenu 

vysoké míry inflace. 

Názory neoliberálních ekonomů byly uplatňovány v 80. letech 20. st. v USA a Velké Británii 

(představiteli demokratických vlád, kteří byli zastánci neoliberalistické orientace, byli ve zmíněných 

zemích Ronald Reagan a Margaret Thatcherová 55). Postupem času však v obou těchto státech vedlo 

prosazování neoliberalismu k prohlubování rozdílů v příjmech obyvatel a marginalizaci společnosti. 

V návaznosti na tyto skutečnosti je možné konstatovat, že neoliberální směry v souvislosti s regionální 

politikou a regionálním rozvojem působí spíše kontraproduktivně. 

 

Nová ekonomická geografie a nová teorie růstu  

Pro oba tyto směry je společná snaha o „inovativní“ přístup ve srovnání s klasickými, resp. 

neoklasickými přístupy. Předpoklad dokonalé konkurence a klesajících výnosů z rozsahu byl 

neoliberálními teoriemi nahrazen nedokonalou konkurencí převážně v podobě monopolistické 

konkurence a rostoucími výnosy z rozsahu. 

 

Nová ekonomická teorie si ve svém zaujetí aglomeračními mechanismy klade za cíl odpovědět na 

následující výzkumné otázky:56 Jak jednotlivé tržní struktury (dokonalá konkurence a různé formy 

nedokonalé konkurence) ovlivňují sklon k aglomerizaci? Přispívají k aglomerizaci více externality 

finanční nebo technologické? Je možné vytvořit ekonomický model, který by formalizoval některé 

koncepty sociálních věd?  

 

Hlavním předmětem zájmu je relace mezi rozvojem regionu a přítomností technologií. Autor P. 

Krugman upozorňuje, že počáteční technologická výhoda může s postupem času vést k nežádoucímu 

jevu tzv. lock-in, uzamčení.57 V souvislosti s problematikou „uzamčení“ technologie patří popisované 

teorie do skupiny tzv. „path depence“ (teorie závislosti na zvolené cestě). „Path  depence“ nejlépe 

vystihuje, jak nová ekonomická geografie a nová teorie růstu chápe determinanty regionálního rozvoje.  
                                                 
55 KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika. 1. vyd. Ostrava: Institut vzdělávání SOKRATES, 2003. ISBN 80-86572-04-8.  
S. 248 a 251. 
56 WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. aj. Regionální rozvoj. Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a  
programování. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0. S. 258. 
57 V současnosti by pod pojmem „technologické uzamčení“ mohlo být v oblasti informačních technologií chápáno postavení operačního     
systému Windows vs. kompatibilita ostatních softwarových komponent závislá právě na Windows. 
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Teorie závislosti na zvolené cestě, jejíž autorem je P. David, je založena na předsvědčení, že v praxi 

mohou nastat zcela náhodné jevy, které zásadně ovlivní a zapříčiní další sled událostí. Důsledky těchto 

událostí se kumulují. Naprostá náhoda či triviální souhra okolností tak může dát do pohybu řadu 

mechanismů s dalekosáhlými důsledky. Nová ekonomická geografie se v rámci „path depence“ 

zaměřuje spíše na nahodilé historické události a jejich dosah až do současnosti. 58  

 

Navzdory skutečnosti, že nová ekonomická teorie a nová teorie růstu spadají do neoliberálních přístupů, 

nepanuje u nich přílišná shoda ohledně konvergence a divergence regionálního vývoje. Zatímco nová 

ekonomická teorie se k této problematice staví poněkud rezervovaně, nová teorie růstu nezapře své 

neoliberální smýšlení. Zásadní je definice situace „podmíněné beta-konvergence“ 59, která vyjadřuje 

předsvědčení, že každý region má svůj individuální stav rovnováhy. Hlavním přínosem nové teorie 

růstu v této souvislosti je proto jasné stanovisko, že je možné srovnávat pouze srovnatelné, a že 

neexistuje obecně platný a ideální stav rovnováhy. Na druhé straně obě teorie se shodují v názoru na 

státní intervence, které považují za nežádoucí, škodlivé, narušující tržní mechanismus. Za vítané státní 

zásahy považují antimonopolní politiku a formování chování firem ovlivňováním jejich očekávání, 

neboť na očekávání firem a jejich následky dávají neoliberální směry velký důraz. 

 

Největší kritice podléhá nová ekonomická geografie a její silně matematizovaný pohled. Kritika namítá, 

že sféry, které není možné kvantifikovat, nebere tato teorie v úvahu. Mimo pole zorného úhlu se 

v důsledku striktně matematického vnímání dostávají mimoekonomické oblasti, např. regionální 

sociální, kulturní a politické „zakořenění“. Výsledkem je po formální stránce dokonalý teoretický 

výstup, který pro svůj technicky pojatý a zjednodušený pohled neodpovídá realitě.  

 

1.5.5 Institucionální a neoinstitucionální přístup 
Na rozdíl od předchozích zmiňovaných ekonomických teorií se institucionálním a neoinstitucionálním 

přístupům nedostalo z hlediska politické praxe takové pozornosti. Z hlediska obecné ekonomie je tento 

směr spíše opomíjený a zavrhovaný pro jeho nedostatečný vědecký základ. Navzdory tomu nebo možná 

právě proto, že není zatížen exaktním vědeckým přístupem, se stal velice hodnotným při objasňování 

vzniku regionálních rozdílů, jejichž příčiny nejsou čistě ekonomického charakteru a jejichž řešení 

nespočívá v hledání tržní rovnováhy. 

 

                                                 
58 V historickém kontextu tehdejší Československé republiky by jako příklad mohla posloužit „demarkační čára“ rozdělující osvobozená     
území  po 2. sv. válce na část americkou a část sovětskou. Kdyby tehdy byla demarkační čára vytrasována o několik set kilometrů více na     
východ, vývoj následujících čtyřiceti let v Československé republice by se ubíral naprosto jiným směrem a postavení České republiky      dnes 
v celosvětovém měřítku by bylo pravděpodobně diametrálně odlišné od současné reality. 
59 WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. aj. Regionální rozvoj. Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a  
programování. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0. S. 260. 
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Zakladatel institucionální ekonomie Thorstein Veblen uchopil ekonomickou teorii ze zcela odlišného 

úhlu pohledu. Veblenovou snahou nebylo formulování „ideálního“ rovnovážného stavu a hledání cest a 

prostředků pro jeho dosažení. Veblen nesoustředil pozornost na hypotetickou ideální situaci, ale na 

skutečnost – zaměřil se na otázku „proč“ – proč dochází ve společnosti ke změnám a jaké jsou příčiny 

těchto změn. Současně nebral v úvahu pouze příčiny ekonomické, ale také např. socio-kulturní faktory. 

Důkazem Veblenova odlišného ekonomického uvažování je např. Veblenův efekt 60 – snížení ceny 

komodit nevede k zažitému ekonomickému důsledku v podobě zvýšení poptávaného množství. Naopak 

– Veblen předpokládá, že spotřebitelé vnímají pokles ceny jako signál snížení kvality dané komodity. 

Důsledkem bude snížení poptávaného množství.  

 

Teorie výrobních okrsků 

Autoři teorie výrobních okrsků, italští ekonomové Bagnasco, Becattini a Brusco, se inspirovali 

příznivým ekonomickým vývojem a prosperitou oblastmi v severní Itálii (Toskánsko, Emilia-Romagna 

či Veneto), jejichž ekonomická úspěšnost a vyspělost nebyla (na rozdíl od převážné části bohatého 

severu Itálie) založena na velkých úspěšných firmách, které byly a jsou tahouny celé italské ekonomiky. 

Toskánsko, Veneto, atd. vykazovaly nízkou míru nezaměstnanosti, vysoký podíl exportu a vysokou 

ekonomickou aktivitu nikoliv prostřednictvím velkých firem, ale díky specializovaným mikrofirmám do 

deseti zaměstnanců, resp. jejich kooperací. Překvapujícím poznáním byl velice silný pocit 

sounáležitosti, důvěry a spolupráce mezi těmito firmami bez známek vzájemné rivality. To vše jim 

umožnilo čerpat v maximální míře výhody specializace a prostorové blízkosti. Autonomní firmy 

dokázaly na trhu působit jako jednotlivé divize jediného podniku při zachování klíčových výhod na 

jedné straně malého a středního podnikání (např. flexibilní reakce na změny poptávky), na druhé straně 

gigantických firem (např. úspory z rozsahu v důsledku velice úzké specializace). 

 

Kritika se soustředí na skutečnost, že na základě zkušeností jediného regionu není vhodné dělat závěry 

na globální úrovni. Příznivý ekonomický vývoj ve zmíněných oblastech byl podmíněn místními 

charakteristikami socio-kulturní povahy. Stavět obecnou teorii na soudržnosti a silném pocitu 

sounáležitosti v jedné lokalitě je nerealistické a odsouzené k neúspěchu. Jiná kritika poukazuje na 

skutečnost, že úspěch těchto oblastí je ve velké míře založen na specifikách zdejšího trhu práce, pro 

který je charakteristické „vykořisťování“ některých diskriminovaných a znevýhodněných skupin 

obyvatelstva (např. ženy v domácnosti, studenti, důchodci). Tento segment trhu práce je najímán 

nahodile na splnění konkrétní zakázky, za velice nízké mzdy a další limitující podmínky (práce v noci, 

práce o víkendech, práce na částečné úvazky). Výjimkou není vyhýbání se platbě sociálního a 

                                                 
60 BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje, nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002. ISBN 
80-246-0384-5. S. 55. 
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zdravotního pojištění najímáním osob s živnostenským oprávněním místo přijímání zaměstnanců do 

pracovněprávního vztahu 61. Z pohledu firem jde o nemalé úspory finančních prostředků. 

  

Sítě kontaktů a regionální „zakořenění“ 

Teorie sítě kontaktů a regionální „zakořenění“ je stejně jako předchozí postavena na předpokladu 

vzájemné důvěry mezi jednotlivými aktéry, neboť právě důvěra mezi podnikatelskými i 

nepodnikatelskými subjekty je klíčová pro efektivní fungování ekonomiky jako celku. Teorie bere 

v úvahu možnou časovou prodlevu v důsledku postupného „budování“ důvěry, která je založena na 

opakovaných úspěšných interakcích.  

Současně tato teorie nutně nepočítá s tak idylickými vzájemnými vztahy mezi firmami jako teorie 

výrobních okrsků. Naopak připouští konkurenční vztahy firem, ale na takové úrovni, která nebrání 

výměně informací a dovedností v závislosti na specializaci zúčastněných firem. Díky tomuto 

předpokladu a opuštění „rodinné atmosféry“ se tento koncept blíží realitě a možnosti praktického 

uplatnění regionální politikou.62 

 

Za slabinu teorie sítě kontaktů a regionálního „zakořenění“ je možné bezpochyby považovat přijaté a 

nezpochybňované dogma lidské slušnosti, poctivosti a morálky.  

 

Teorie učících se regionů 

Pilířem teorie učících se regionů, která je jednou z nejmladších teorií regionálního rozvoje, je 

přesvědčení, že klíčovou roli v regionálním rozvoji mají informace, vědomosti, znalosti a schopnost 

učit. Regionální diferenciace je dána schopností učit se a inovovat, a to zejména na úrovni firem, které 

v daném regionu operují, a které se snaží v rámci zachování a zvýšení své konkurenceschopnosti 

dosáhnout „znalostní“ převahy oproti svým soupeřům. Tento trend a snaha firem o získání 

kvalifikovaných zaměstnanců vede k jevu známému jako „únik mozků“.  

 

Předpokladem úspěšnosti a praktické použitelnosti teorie učících se regionů je tzv. Triple Helix63 

představující spolupráci soukromého sektoru (poptávajícího konkrétní kvalifikaci), univerzit 

(formujících kvalifikovanou pracovní sílu) a veřejného sektoru, který na jedné straně financuje 

univerzity (v případě státních škol), na druhé straně může distribuovat pracovní sílu ke konečnému 

zaměstnavateli prostřednictvím institucí ve formě např. úřadu práce. 

 

                                                 
61 V ČR se v této souvislosti hovoří o tzv. „švarc systému“. 
62 Koncept naopak počítá i s možností vzniku parazitických sítí např. v extrémním případě mafií. Měkčí přirovnání je možné najít na příkladu 
mladoboleslavské Škodovky a jejího vztahu ke svým dodavatelům, pro které je zpravidla v pozici monopsonu – jediného poptávajícího na trhu. 
63 WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. aj. Regionální rozvoj. Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a  
programování. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0. S. 268. 
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Kritice podléhá zejména tendence podceňovat tradiční výrobní faktory na úkor vzdělání a inovací. 

V souvislosti s velkým důrazem této teorie na vzdělání, je kritizován také psychologický tlak vyvíjený 

ze strany zaměstnavatelů na zaměstnance např. neustálou hrozbou ztráty zaměstnání v důsledku 

nahrazení stávajícího zaměstnance jiným zaměstnancem s vyšší kvalifikací. V extrémním případě může 

být důsledkem takového tlaku na vzdělání polarizace společnosti sestávající ze skupiny vzdělaných a 

zaměstnaných, a ze skupiny nevzdělaných, nezaměstnaných a nezaměstnatelných. V konečném 

důsledku by přirozená frustrace druhé skupiny obyvatel mohla vést k sociálním nepokojům a růstu 

kriminality.  
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2. Regionální politika na úrovni EU a na úrovni ČR 
 

Záměrem následující části disertační práce je objasnit roli Evropské unie v oblasti regionálního rozvoje 

a regionální politiky od prvopočátků až do současnosti, kdy hybnou silou regionální politiky na úrovni 

Evropské unie jsou bezpochyby strukturální fondy. Cíle principy a nástroje regionální politiky Evropské 

unie jsou předmětem samostatné podkapitoly. Dílčí kapitola se zabývá historií regionální politiky 

v České republice. Na tuto podkapitolu navazuje analýza právního rámce souvisejícího s regionální 

politikou v České republice a dále analýza vybraných programových dokumentů regionální politiky 

v České republice. 

 

2.1 Historie regionální politiky EU 
Jednou z priorit a ambicí čelních představitelů Evropské unie je soustředěná pozornost na regionální 

politiku, která v rozpočtu Evropské unie představuje nemalé procento výdajů. Více než třetina rozpočtu 

EU připadá právě na regionální rozvoj, hospodářskou a sociální soudržnost. Finanční prostředky do 

těchto oblastí jsou distribuovány prostřednictvím evropských fondů. Regionální politika na nadnárodní 

úrovni je ve světě ojedinělým počinem a je třeba ji chápat jako výraz solidarity mezi členy Evropské 

unie. 

 

Regionální politika Evropské unie je realizována na nadnárodní, národní a regionální úrovni. 

Nadnárodní úroveň představuje regionální politiku prováděnou přímo ze strany Evropské unie. Národní 

úroveň je prezentována na úrovni jednotlivých členských států, které na jedné straně přebírají společná 

ustanovení v této oblasti, na druhé straně je ale zřejmá diferenciace v přístupu k regionálním rozdílům 

každé členské země s ohledem na individuální místní podmínky. Regionální úroveň se týká územních 

jednotek v rámci státu a je v rámci podporování procesu decentralizace patrná ve všech členských 

státech. 

 

Samotná existence regionální politiky Evropské unie je připisována zejména následujícím důvodům: 

- posílení konkurenceschopnosti celého evropského prostoru, která by mohla být podkopávána 

strukturálně zastaralými a hospodářsky zaostalými lokalitami, 

- trend Evropské unie, který spěje k prohlubování hospodářské a měnové integrace, a k přijetí 

společné měny euro všemi členskými státy, 

- lobby členských zemí ve prospěch kompenzace např. společné zemědělské politiky, resp. jejích 

regionálních důsledků. 

 

Této dnešní realitě předcházela přibližně padesátiletá historie a postupný přechod od víceméně naprosté 

absence společné regionální politiky až k těsné spolupráci a intenzivnímu úsilí při snižování 
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regionálních rozdílů. Za historické mezníky zrodu a vývoje regionální politiky v Evropské unii je 

možné považovat následující. 

 

Období 1958 – 1973 je charakteristické pouze individuálními opatřeními na úrovni jednotlivých 

zakládajících států. Společná regionální politika tehdejšího Evropského hospodářského společenství 

nebyla nutná, neboť mezi zakládajícími zeměmi64 nebyly výrazné rozdíly v ekonomické úrovni. 

Integrace byla založena spíše na makroekonomické úrovni, např. na odstranění obchodních bariér, 

spolupráce na úrovni celní unie. Autonomní regionální politiku uplatňovala, z důvodu 

nejmarkantnějších vnitřních regionálních rozdílů, Francie a hlavně Itálie, kde se prosazovaly výrazné 

diference mezi rozvinutým severem a zaostalejším jihem. 

 

V roce 1973 vstoupily do Evropských společenství Dánsko, Irsko a Velká Británie. Tímto rozšířením se 

zvýraznily a prohloubily jednotlivé regionální rozdíly, začala se projevovat potřeba koordinovaného 

úsilí v rámci regionálního rozvoje. V období 1974 – 1985 se začaly prosazovat iniciativy ve prospěch 

regionální politiky. Za hlavního iniciátora té doby lze označit Velkou Británii, kde existovaly významné 

meziregionální rozdíly na národní úrovni, a která očekávala od svého členství v Evropských 

společenstvích přínos v podobě řešení regionální problémů a začala proto prosazovat vznik společné 

regionální spolupráce. V roce 1975 byl založen Evropský fond regionálního rozvoje, který se stal 

klíčovou institucí Evropských společenství spravující oblast regionální politiky. Největšími příjemci 

finančních prostředků z tohoto fondu se stala Itálie, Irsko a Velká Británie, a po svém vstupu do 

Evropských společenství v roce 1981 také Řecko.  

 

V roce 1986 vznikají první programy týkající se společné regionální politiky vztahující se k celému ES: 

Star – Rozvoj moderních komunikací a Valoren – zhodnocení vnitřního energetického potenciálu. 

 

Období 1986 – 1993 bylo započato přistoupením Španělska a Portugalska. V souvislosti se zahájením 

projektu jednotného vnitřního trhu a rozšířením Společenství o další dva členy (kteří se staly 

nezanedbatelnými příjemci pomoci), byla uskutečněna reforma regionální politiky z důvody potřeby 

efektivněji realizovat integrační cíle regionální politiky. Navzdory skutečnosti, že provedená reforma 

přispěla ke snížení meziregionálních rozdílů, kritice podléhala izolovanost regionální politiky ve vztahu 

k zemědělské a sociální politice. V roce 1988 došlo proto k integraci regionální politiky s částí 

zemědělské a sociální politiky (na úrovni koncepční i finanční) do tzv. strukturální politiky.  

 

Z této doby, konkrétně z roku 1986 vychází oficiální definice regionální politiky tak, jak ji chápou 

představitelé Evropské unie. Definice je uvedena v článku 130A „Jednotného evropského aktu“: 

                                                 
64 Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. 
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„Společenství rozvíjí a uskutečňuje aktivity vedoucí k podpoře celkového harmonického vývoje a 

k posilování své hospodářské a sociální soudržnosti. Společenství se zaměřuje zvláště na snižování 

nerovnoměrností mezi různými regiony a soustřeďuje se na zaostalé regiony, jimž se dostává nejmenší 

podpory.“  65 

 

V letech 1989 – 1993 byly zformulovány cíle strukturální politiky: 

- rozvoj a podnícení strukturálních změn v zaostávajících regionech, 

- transformace regionů reálně ohrožených hospodářským úpadkem, 

- stanovení opatření na boj s nezaměstnaností,  

- podpora adaptace a rekvalifikace zaměstnanců zastaralých a upadajících odvětví průmyslu, 

- podpora rozvoje venkovských regionů, jednak strukturálními změnami a modernizací 

zemědělství, jednak strukturálními změnami samotných venkovských regionů. 

 

V souvislosti s přistoupením skandinávských států – Finska a Švédska v roce 1995 byly dotčené cíle 

rozšířeny o podporu rozvoje regionů s výrazně nízkou mírou osídlení, které představují zpravidla oblasti 

nacházející se za polárním kruhem.  

 

V roce 1994 byl Evropskou komisí přijat dokument „Evropa 2000+“, který vznikl jako reakce na 

plánované rozšíření Společenství po roce 2000, a který se stal základním koncepčním materiálem při 

vytváření národních regionálních strategií a koncepcí. Navazujícím dokumentem jsou „Principy 

rozvojové politiky evropského prostoru“, který byl přijat Radou ministrů pro regionální rozvoj. Tyto 

principy se staly hlavním vodítkem pro nové pojetí regionální politiky, která se intenzivněji zaměřila na 

sféru lidských zdrojů v podobě např. rekvalifikačních programů a vzdělávání dospělých. Dále 

podporovala zakládání státem podporovaných agentur nabízejících poradenství městům, obcím i 

podnikatelským subjektům. 

 

Z předešlého textu je zřejmé gradování společných regionálních iniciativ členských států Evropské unie. 

Důkazem je např. fungování regionů nejen na národní úrovni, ale také vznik přeshraničních regionů 

sestávajících ze dvou či více států. 

 

2.2 Cíle, principy a nástroje regionální politiky EU 
Obecně se cíle regionální politiky EU ubírají směrem snižování rozdílů v životní úrovni obyvatel 

žijících v jednotlivých regionech, zabezpečení rovnoměrného ekonomické i sociálního rozvoje na celém 

území Evropské unie, a prevence regionálních problémů způsobených např. strukturálními změnami. 

                                                 
65 Převzato z: WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. aj. Regionální rozvoj. Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie 
a programování. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0. S. 330. 

 53



 Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 
 

Cíle regionální politiky jsou formulovány čelními orgány Evropské unie pro určité období. Vzhledem 

k dynamice a prostorovému vývoji regionálních problémů a rozdílů je patrný posun a přeformulování 

cílů v jednotlivých obdobích. 

 

Pro období 1994 – 1999 byly vymezeny následující  cíle regionální politiky EU: 

- Rozvoj a strukturální přeměna zaostávajících regionů. Zaostávající regiony byly vymezeny dle 

kritéria hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele, který nesmí překročit v průběhu 

posledních tří let 75 % průměru Evropské unie. Rozvoj takto postižených regionů je založený 

na tvorbě trvalých pracovních míst, podpoře cestovního ruchu a ochraně venkovského dědictví 

jako mnohdy nevyužitého potenciálu některých regionů, budování infrastruktury ve sféře 

ekonomického rozvoje, životního prostředí, zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, atd. 

V roce 1993 žilo v zaostávajících regionech 26,6 % obyvatel Evropské unie.66 

- Konverze regionů vážně postižených hospodářským úpadkem. Mezi tyto regiony jsou řazeny ty, 

kde míra nezaměstnanosti převyšuje průměr Evropské unie, podíl zaměstnanosti připadající na 

sektor průmyslu je vyšší než průměr Evropské unie a současně zaznamenává výrazný pokles. 

Opatření v této souvislosti spočívají především v podpoře zaměstnanosti prostřednictvím 

investic do nových ekonomických činností, obnovy potenciálně atraktivních průmyslových 

areálů, podpory malých a středních podniků formou poradenské činnosti, výzkumu a vývoje, 

profesním vzděláváním, atd. Podíl obyvatelstva žijících v regionech postižených hospodářským 

úpadkem představoval v roce 1993 téměř 15 % obyvatel Evropské unie.67 

- Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti přesahující dobu dvanáct měsíců a integrace zejména 

mladých lidí  do pracovního procesu. Důraz je na jedné straně kladen na zaměstnanecké úřady a 

vzdělávání jejich pracovníků, kteří tvoří v řadě případů mezičlánek v komunikaci potenciálních 

zaměstnavatelů a zaměstnanců. Na druhé straně je podporováno vzdělávání a rekvalifikace 

mladých lidí, a zajištění rovných příležitostí na trhu práce pro muže i ženy, event. další osoby 

vyřazené z trhu práce. 

- Adaptace pracovní síly na průmyslové změny a změny ve výrobě. Opatření pro splnění tohoto 

cíle téměř korespondují s předešlým bodem. Jedná se o podporu rekvalifikací a dalších forem 

vzdělávání v zájmu uplatnění pracovní síly na trhu práce navzdory strukturálním změnám.  

- Strukturální přeměna zemědělství. Řešením strukturálních přeměn v oblasti zemědělství a 

rybolovu je modernizace a adaptace těchto oblastí na nové ekonomické skutečnosti. Opatření 

mohou vycházet např. z marketingu zemědělské produkce a produkce rybolovu. 

- Rozvoj a strukturální adaptace agrárních regionů. Za agrární regiony jsou považovány regiony, 

které splňují alespoň dvě ze tří kritérií: velký podíl obyvatelstva zaměstnaného v zemědělství, 

nízké příjmy v zemědělství, a nízká hustota zalidnění v daném regionu. Nástroje k dosažení 

                                                 
66 Kol. autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Edice Justis. Praha: IFEC, 2001. ISBN 80-86412-08-3. S. 83. 
67 Tamtéž. S. 83. 
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tohoto cíle spočívají ve vytváření pracovních míst mimo zemědělství, aby se snížil vysoký 

stupeň závislosti příjmů obyvatelstva právě na tomto sektoru. V roce 1993 žilo agrárních 

regionech více než 8 % obyvatel Evropské unie.68  

- Rozvoj řídce zalidněných regionů ve Švédsku a Finsku. Tento cíl byl zformulován dodatečně 

v roce 1995 na základě přistoupení Švédska a Finska k Evropané unii. V obou zemích se 

problém nízké hustoty osídlení týká oblastí, kde žije nejvýše 8 obyvatel na jeden km2.  

 

Do podporovaných regionů podle uvedených cílů ve sledovaném období spadalo celé území Řecka, 

Irska a Portugalska. Naopak nejmenší podíl populace žijící v podporovaných regionech připadal na 

Dánsko (15,5 %) a Nizozemsko (24,1 %) 69. 

 

Pro období 2000 – 2006 došlo ke zredukování počtu cílů oproti předchozímu období, ale obsahová 

náplň zůstala téměř zachována. Současně byl zaznamenám příznivý vývoj v ukazateli poměru počtu 

obyvatel žijících v podporovaných regionech k celkovému počtu obyvatel, z původních 50 % došlo ke 

snížení na 41 % obyvatelstva Evropské unie. 

- Pomoc regionům, jejichž rozvoj zaostává. Pomoc je určena regionům v rámci NUTS II, jejichž 

HDP na jednoho obyvatele nedosahuje 75 % průměru EU. Do tohoto cíle jsou rovněž zahrnuty 

nejodlehlejší zámořské regiony a regiony potýkající se s problémem velice nízkého osídlení. 

Tuto podmínku splnily regiony čítající celkem 22 % celkové  populace EU.  

- Hospodářská a společenská konverze oblastí, které čelí strukturálním obtížím (průmyslové, 

venkovské, městské, rybářské). V takto postižených regionech žije 18 % obyvatelstva EU. 

- Adaptace a modernizace politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti. Zmíněný cíl 

dále zahrnuje aktivní politiku zaměstnanosti, podporu rovných příležitostí, celoživotní 

vzdělávání, atd.  

 

V rámci tohoto období, v roce 2003, byla stanovena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 

1059/2003 ze dne 26. května 2003 společná klasifikace územních statistických jednotek, NUTS. 

Hlavním důvodem bylo zavedení jednotného a harmonizovaného přístupu při sběru a vyhodnocování 

dat, která by byla pro celou Evropskou unii srovnatelná. 

 

Pro tři základní úrovně NUTS jsou stanoveny intervaly počtu obyvatel pro konkrétní úroveň. 

V některých případech bylo třeba přistoupit ke sloučení existujících správních celků, aby byly splněny 

dané limity. Při slučování byly zohledněny místní zeměpisné, historické, kulturní a sociokulturní 

                                                 
68 Kol. autorů Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Edice Justis. Praha: IFEC, 2001. ISBN 80-86412-08-3. S. 85. 
69 Tamtéž. S. 85.  
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podmínky.70 Jednotlivé členské státy (NUTS 0) mohou být samy o sobě NUTS I (případ České 

republiky) nebo se člení na několik jednotek NUTS I (např. spolkové země v Německu), které dále 

zahrnují jednotky NUTS II (nejdůležitější článek v klasifikaci územních statistických jednotek 

nazývaný také jako regiony soudržnosti). NUTS II se dále dělí na NUTS III (v rámci České republiky se 

jedná o kraje). V úvahu dále připadá další možné členění na tzv. LAU 1 (v případě ČR okresy) a LAU 2 

(v případě ČR obce) – Local Administrative Unit, neboli místní správní jednotky, které doplňují 

statistickou soustavu NUTS. 

 

V současné době je aktuální nové programové sedmileté období na léta 2007 – 2013. Při stanovování 

cílů pro tyto roky došlo stejně jako v předešlém programovacím období k redukci počtu cílů 

z původních tří na dva. Iniciativy Společenství71 byly zrušeny a současně jedna z Iniciativ Interreg III se 

stala samostatným (třetím) cílem. Výčet aktuálně platných cílů: 

- Konvergence. Cíl Konvergence se týká regionů na úrovni NUTS II, které se potýkají 

s hospodářských úpadkem a zaostáváním. Programy v rámci tohoto cíle jsou zaměřeny na 

podporu tvorby pracovních míst, na modernizaci ekonomické struktury, podporu životního 

prostředí a budování infrastruktury. Podmínkou pro zařazení regionu do této kategorie je hrubý 

domácí produkt připadající na jednoho obyvatele nižší než 75 % průměru HDP. 

- Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Cíl se zaměřuje na iniciování změn 

v průmyslových, městských a venkovských lokalitách. Do tohoto cíle jsou zahrnuty v rámci 

čerpání přechodné podpory regiony, které již nesplňují podmínku cíle Konvergence. 

- Evropská územní spolupráce. Zaměřuje se na prohlubování integračních procesů zejména 

v oblasti pozemních a mořských státních hranic formou těsnější spolupráce na mezinárodní a 

meziregionální úrovni. 

 

Principy regionální politiky EU 

Z celkem patnácti principů72 strukturální politiky Evropské unie se úzce regionální politiky týká sedm 

principů: 

- princip koncentrace, snahou je předcházet rozmělňování finančních prostředků a koncentrovat 

úsilí a pozornosti na ty projekty, jejichž efekt bude nejvýraznější.  

- princip partnerství, v zájmu zachování motivačních impulsů je zpravidla požadována 50% účast 

příjemců (národní a regionální orgány, soukromoprávní subjekty) podpory. 

                                                 
70 V případě České republiky se jednalo o umělé vytvoření osmi územních jednotek NUTS II statistickým sloučením některých krajů, neboť 
většina z nich neodpovídala počtem obyvatel pojetí územní statistické jednotky NUTS II.  
71 Blíže k Iniciativám Společenství viz příloha A. 
72 Jedná se o následující principy: princip soudržnosti, princip koncentrace, princip partnerství, princip programování, princip doplňkovosti, 
princip hodnocení a monitorování, princip koordinace a harmonizace, princip integrace, princip konvergence, princip solidarity, princip 
subsidiarity, princip kompatibility, princip proporcionality. 
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- princip programování, princip představuje snahu o komplexní přístup v dlouhodobém horizontu 

přesahující více programovacích období. Řešení úpadku zaostávajících regionů je třeba chápat 

v širších prostorových a časových souvislostech. 

- princip monitorování a vyhodnocování, zajištění zpětné vazby a klasifikace efektivnosti 

využívání poskytnuté pomoci. 

- princip doplňkovosti, tento princip souvisí s jedním z předchozích principů – s principem 

partnerství. Předpokládá se v něm spolufinancování projektů, finanční prostředky čerpané ze 

strukturálních fondů EU mají pouze doplnit (nikoliv nahradit) ostatní veřejné výdaje. 

- princip solidarity, princip solidarity je základním stavebním kamenem celého integračního 

mechanismu, který předpokládá podporu ekonomicky zaostalejších států Společenství ze strany 

hospodářsky vyspělých členů. 

- princip subsidiarity, poslední zmiňovaný princip představuje snahu o intenzivní decentralizaci. 

O jednotlivých cílích má být rozhodováno na co možná nejnižší úrovni v zájmu zachování 

povědomí o konkrétních místních podmínkách a problémech.  

 

Nástroje regionální politiky EU 

Nástroje regionální politiky Evropské unie spočívají v kategorizaci regionálních pobídkových stimulů, 

které tvoří vlastní mechanismus podpory ze strukturálních fondů. Pět typů regionálních pobídkových 

stimulů sestává z: 

- kapitálových grantů, které tvoří majoritní část regionálních pobídkových stimulů, a které 

představují přímou formu podpory prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků. 

- dotací vztahujících se k úrokům nebo půjčkám spočívajících v tzv. politice levných peněz a 

umožnění přístupu k dodatečným finančním prostředkům formou např. bankovních úvěrů. 

Uplatňovány jsou pouze v Belgii, Německu, Řecku a Severním Irsku. 

- daňových úlev a zvýhodněných odpisových sazeb, které spadají do nástrojů fiskální politiky a 

představují spíše nepřímou podporu spočívající v úspoře finančních prostředků ze strany 

podporovaných subjektů. Implementovány jsou ve Francii, Lucembursku a hojně v Řecku. 

- dotací vztahujících se k pracovní síle, resp. prémií za nově vytvořená pracovní místa. 

 

2.3 Finanční aspekty regionální politiky a podpory Evropské unie, strukturální fondy 
Evropské unie 
Strukturální fondy sestávají v současné době ze dvou samostatných fondů, každý z těchto fondů směřuje 

svou pozornost na specifickou tématickou oblast. Obecně přispívají strukturální fondy k podpoře 

znevýhodněných, průmyslově upadajících regionů, regionů se znevýhodněnými přírodními či 

geografickými podmínkami, málo zalidněných oblastí, atd.  
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Evropský fond pro regionální rozvoj podporuje projekty zaměřené na místní rozvoj, pomoc malým 

podnikům, tvorbu pracovních míst a rozvoj infrastruktury. Zaměřuje se na investiční projekty v podobě 

např.: výstavby dopravní infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží, budování koryt řek, obnovy 

sportovních areálů uplatňujících se v cestovním ruchu, obnovy kulturních památek, sanace obytných 

domů, zajištění zdravotní péče, výsadby regenerační zeleně, atd. 

 

Oproti tomu Evropský sociální fond je zaměřen na neinvestiční projekty. Do podpor poskytnutých tímto 

fondem spadá: rekvalifikace nezaměstnaných, tvorba pracovních míst pro osoby se zdravotním 

postižením, mládež, etnické menšiny, dále podpora začínajícím OSVČ, podpora programů distanční 

formy vzdělávání,  financování školení a rekvalifikací, kvalita školských zařízení, jejich řídících 

pracovníků a pedagogů, ad. 

 

Vedle strukturálních fondů je dalším významným finančním nástrojem Fond soudržnosti, označovaný 

také jako Kohezní fond. Ve srovnání se strukturálními fondy se neomezuje na podporu zaostalých 

regionů, ale relativně chudších členských států Evropské unie. Počátečním kritériem pro možnost 

čerpání z tohoto fondu je, že HDP státu, který se o tuto formu podpory uchází, nedosahuje 90 % 

průměru EU. Stejně jako Evropský fond pro regionální rozvoj se také Kohezní fond zabývá 

financováním investičních projektů, ovšem specializuje se výhradně na rozsáhlejší výstavbu dopravní 

infrastruktury a na ochranu životního prostředí v zaostalých ekonomikách.  

 

Právními dokumenty postihujícími problematiku strukturálních fondů Evropské unie jsou v první řadě: 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1260/1999, a dále Nařízení Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999. 

 

V prvním z výše jmenovaných dokumentů se uvádí: „…Společenství za účelem posilování hospodářské 

a sociální soudržnosti se  zaměří na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na snížení 

zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí…“ A dále: 

„Politika soudržnosti by měla přispívat ke zvyšování růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 

začleněním priorit Společenství v oblasti udržitelného rozvoje…“ A dále: „V rozšířené Evropské unii 

došlo k prohloubení hospodářských, sociálních a územních rozdílů na regionální i celostátní úrovni. V 

celém Společenství by proto měla být posílena opatření v oblasti konvergence, konkurenceschopnosti a 

zaměstnanosti.“ 73 

 

                                                 
73 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Odst. (1), (2), (3). 
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Stejné nařízení dále přesně kvantifikuje počet fondů: „Fondy poskytující pomoc v rámci politiky 

soudržnosti se omezují na Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a 

Fond soudržnosti.“ 74 

 

Kromě již výše zmíněného je Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 také zdrojem aktuálně platných cílů  a 

principů (zásad) regionální politiky EU (uvedených v podkap. 2.2).  

 

Celkové finanční zdroje ve prospěch fondů regionální politiky Evropské unie čítají pro období 2007 – 

2013 celkem 308,041 mld. €. 75 Výši finančních částek pro jednotlivé roky stávajícího období 

představuje tabulka č. 2.1. 

 

Tab. č. 2.1 Roční výše finančních prostředků čerpaných z fondů EU pro období 2007 – 2013 (v mld. €, 

v cenách roku 2004) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

42,863 43,318 43,862 43,860 44,073 44,723 45,342
Zdroj: Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Příloha I. 
 

Pro srovnání je uvedena také tabulka č. 2.2 předchozího období 2000 – 2006. 

 

Tab. č. 2.2  Roční výše finančních prostředků čerpaných z fondů EU pro období 2000 – 2006 (mld. €, 

v cenách roku 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

32,045 31,455 30,865 30,285 29,595 29,595 29,170
Zdroj: Převzato z: WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. aj. Regionální rozvoj. Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 
strategie a programování. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0. S. 361. 
 

Ze dvou uvedených tabulek jsou patrné následující (poněkud protichůdné) závěry:  Navzdory 

skutečnosti, že v období 2000 – 2006 docházelo ke kontinuálnímu poklesu přídělu finančních 

prostředků do fondů, došlo v nadcházejícím období 2007 – 2013 k masivnímu nárůstu finančních 

prostředků poukázaných ve prospěch regionální politiky. Z cca 29 mld. € v roce 2006 došlo ke skoku na 

téměř 43 mld. € v roce 2007. Tento poněkud prudký nárůst výdajů regionální politiky je možné přičítat 

rozšíření Evropské unie v roce 2004 o deset nových členských států, které začaly participovat na 

možnostech strukturálních fondů.  

 
 

 
                                                 
74 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Odst. (7). 
75 Tamtéž. Hlava I Cíle a obecná pravidla pomoci, Kapitola V Finanční rámec, Článek 18 Celkové finanční zdroje, odst. 1. 
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Fondy se podílejí na dosažení vytyčených cílů následovně: 

- Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti podporují cíl 

„Konvergence“, 

- Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond podporují cíl „Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost“, 

- Evropský fond pro regionální rozvoj  se zaměřuje na cíl „Evropská územní spolupráce“. 

 

Z předešlého výčtu jsou zřejmé dvě skutečnosti. Na jedné straně „univerzální použitelnost a 

širokospektrálnost“ Evropského fondu pro regionální rozvoj, na druhé straně váha a důraz, které  jsou 

přikládány cíli „Konvergence“.  

 

Rozdělení rozpočtových zdrojů mezi vymezené cíle je charakterizováno největším procentním podílem 

cíle „Konvergence“, na který připadá 81,54 % celkových zdrojů, tj. 251,163 mld. €. Celkové zdroje pro 

cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ čítají 15,95 % celkových zdrojů, tedy 49,128 

mld. €. A konečně pro cíl „Evropská územní spolupráce“ připadá 2,52 % celkových zdrojů, tj. 7,750 

mld. €. 76 

 

Činnost fondů v jednotlivých členských státech probíhá prostřednictvím operačních programů a v rámci 

národního strategického referenčního rámce (ten víceméně garantuje, že čerpaná pomoc z fondů je 

v souladu se strategickými obecnými zásadami Společenství pro soudržnost). Jednotlivé operační 

programy jsou zpracovávány ze strany členského státu, který je předkládá ke schválení Evropské 

komisi. Komise posuzuje, jak dalece operační program odpovídá cílům a prioritám národního 

strategického referenčního rámce a strategickým obecným zásadám Společenství pro soudržnost.  

 

Evropská investiční banka a Evropský investiční fond, se jako další aktéři finančních aspektů regionální 

politiky Evropské unie mohou na základě žádosti daného členského státu podílet na přípravě národních 

strategických referenčních rámců a operačních programů, a v neposlední řadě také na zajištění 

financování a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Evropská investiční banka má na 

rozdíl od fondů vlastní právní subjektivitu a za její hlavní poslání je považováno nevýdělečné 

poskytování úvěrů a záruk usnadňujících financování konkrétních projektů (modernizace podniků, 

tvorba pracovních míst, podpora rozvoje v zaostalých oblastech, atd.) 

 

 

                                                 
76 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.  Hlava I Cíle a obecná pravidla pomoci, Kapitola V Finanční 
rámec, Článek 19, 20 a 21. 
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2.4 Historie regionální politiky v České republice – zrod a milníky české regionální 
politiky 
Konkrétnější a nám dnes bližší podoby začala dostávat regionální politika na území českých zemích 

v roce 1848 se vznikem okresního uspořádání. Po více než sto letech v roce 1949 doznala tato oblast 

markantnějších změn seskupením okresů do jednotlivých krajů, a následně v roce 1960, kdy došlo ke 

změně počtu krajů i okresů. 77 

 

Před rokem 1989 v době centrálně plánované ekonomiky byla úroveň regionů poněkud nivelizována 

státními intervencemi. Z toho důvodu neexistovaly impulsy a opodstatnění pro vznik regionální politiky 

jako projevu jisté suverenity a autonomie jednotlivých regionů. 

 

Rokem 1989 se centrálně plánovaná ekonomika postupně změnila na tržní hospodářství. Ekonomická 

transformace nastartovala svobodné podnikání a obnovila občanské a politické svobody. Změny 

vlastnických vztahů zpravidla směrem od státního vlastnictví k soukromému byly realizovány 

prostřednictvím privatizace.78 Obecně je možné konstatovat, že vlády v té době přikládaly větší váhu 

transformačním problémům a procesům, které měly celoplošné makroekonomické dopady. Současně 

meziregionální rozdíly nebyly v této době (vzhledem k předešlým čtyřem dekádám centrálně plánované 

ekonomiky) prozatím natolik markantní, aby vyžadovaly zvláštní pozornost. Na druhé straně se česká 

ekonomika potýkala s neúměrným podílem odvětví těžkého průmyslu, zastaralým výrobním parkem a 

nedostačujícím sektorem služeb. 

 

V období 1991 až 1992 byla vymezena regionální politika, včetně jejích cílů a nástrojů. Tento proces 

byl přerušen rozdělením tehdejší České a Slovenské Federativní Republiky.79 V letech 1992 – 1996 

nebyla regionální politika příliš ve středu zájmů tehdejších centrálních orgánů, které v té době řešily 

především problémy ekonomické transformace. Z tohoto důvodu regionální politika sestávala spíše 

z podpory malých a středních podniků jednak v rámci úvěrové politiky, jednak dotacemi na úhradu 

úroků. Dalšími činnosti v duchu regionální politiky byla např. aktivní politika zaměstnanosti, na jejímž 

základě byly finanční prostředky jednotlivým úřadům práce distribuovány s ohledem na výši 

zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti v dané lokalitě. 

 

Do popředí zájmu se česká regionální politika dostává rokem 1996. Důvody byly následující: 

hospodářská recese, která ochromila ekonomiku se začala projevovat v jednotlivých regionech odlišně, 

resp. měla různý rozsah negativních dopadů. Regionální disparity na území České republiky se začaly 

                                                 
77 KOLÁŘ, P. Vývoj politiky regionálního rozvoje České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita, 2005. S. 28. 
78 Existují výjimky, kdy si stát ponechal alespoň určitou majetkovou účast. Zpravidla se jedná o strategické podniky, kde by mohlo docházet 
ke zneužití víceméně monopolního postavení nebo k rušení klíčových oblastí z důvodu nízké rentability nebo dokonce ztrátovosti. Typickým 
příkladem je osobní železniční přeprava osob. Stát zde vystupuje v zájmu ochrany spotřebitelů. 
79 ŽÍTEK, V. Regionální ekonomie a politika. 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita, 2002. S. 53. 
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projevovat např. různými úrovněmi nezaměstnanosti. Dalším neopomenutelným důvodem bylo zahájení 

předstupních jednání České republiky s Evropskou unií v souvislosti s plánovaným rozšiřováním 

Evropské unie. V zájmu možnosti čerpání předvstupní pomoci v rámci programů Phare, Ispa a Sapard 

(viz dále) bylo třeba začít českou regionální politiku slaďovat se strukturální politikou Evropské unie. 

V této souvislosti vzniká v témže roce Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

Rok 2000 je zlomovým rokem z hlediska ukotvení regionální politiky České republiky do legislativního 

rámce již korespondujícího s evropským právem. Jako příklad je možné uvést zákon č. 248/2000 Sb., o 

podpoře regionálního rozvoje, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon 

č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o 

obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze (viz dále). Zcela zásadními 

strategickými dokumenty regionální politiky ČR se stala Strategie regionální rozvoje České republiky, a 

na ni navazující Programy rozvoje krajů ČR na úrovni NUTS III a operační programy na úrovni NUTS 

II. Tento rok se stal také rokem vzniku do současnosti platného územního uspořádání republiky. 

 

Jedním z posledních významných mezníků relativně krátké historie české regionální politiky je v roce 

2004 vstup České republiky do Evropské unie. Od tohoto okamžiku mohla Česká republika postoupit 

od čerpání předvstupní pomoci k čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. 

 

2.4.1 Přirozená regionální struktura České republiky 
Přirozená regionální struktura České republiky koresponduje s hlavními geografickými celky 

vymezenými povodími klíčových řek. Podle tohoto kritéria sestává historicky Česká republika ze tří 

základních regionů – Čechy (Polabí), Morava (Podunají), Slezsko (Poodří). V socio-kulturním kontextu 

je Česká republika nejčastěji členěna pouze na dva makroregiony – český a moravskoslezský. V obou 

těchto celcích je možné spatřovat jistou mírou dichotomie. A sice v české části jde o Prahu vs. zbývající 

území Čech, a v moravskoslezské části Brno vs. zbývající území (i když je třeba připustit, že v české 

části je dichotomie výraznější). 

 

Mezzoregionální úroveň obecně může být chápána jako rozsáhlá území daného státu, u kterých je 

patrný vyšší stupeň integrity než u makroregionů. Přesto jsou mezzoregiony významné svou 

koncentrací socioekonomických aktivit, služeb  a průmyslu. V souvislosti s Českou republikou jsou 

zástupci mezzoregionálních center Plzeň, Olomouc, Liberec, Hradec Králové, Ústí nad Labem, České 

Budějovice, Pardubice, Zlín a Karlovy Vary.80  

 

                                                 
80 Kol. autorů Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Edice Justis. Praha: IFEC, 2001. ISBN 80-86412-08-3. S. 48. 
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Mikroregiony vykazují ve srovnání s makro- a mezzoregiony nejsilnější vnitřní integritu v rámci celé 

České republiky. Typickým znakem mikroregionů je značné procento denní dojížďky do práce a za 

základními službami v rámci daného území. O mikroregionech je v realitě České republiky uvažováno 

na úrovni okresů. 

 

2.4.2 Územně správní struktura České republiky 

Při vymezování konkrétní úrovně územně správních celků se jedná o umělé vytváření regionů založené 

na administrativním rozhodnutí zodpovědných orgánů. Navzdory této skutečnosti je vždy snahou, aby 

tvorba administrativních regionů byla vždy opodstatněná, měla logiku a v co možná nejvyšší míře 

odpovídala jistým ekonomickým i neekonomickým skutečnostem, např. historickému kontextu, kultuře, 

identitě a pocitu sounáležitosti obyvatelstva, geografickým podmínkám v podobě existence fyzických 

přírodních bariér, atd.  

 

S ohledem nejen na tato, namátkou vybraná kritéria, bylo zřízeno v České republice ústavním zákonem 

č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků čtrnáct vyšších územně správních 

celků – krajů: Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, 

Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, 

Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj,  kraj Vysočina, Zlínský kraj. 

 

Jak již bylo v předešlém textu v podkap. 2.2 naznačeno, pro potřeby vykazování statistik Evropské unie, 

ale zejména pro zajištění srovnatelnosti veškerých regionů v rámci celého území Evropské unie došlo 

k vytvoření klasifikačního systému územních jednotek, tzv. NUTS - La Nomenclature des Unités 

territoriales statistiques. NUTS jsou současně také základním územním rámcem pro přidělování podpor 

ze strukturálních fondů. V tomto úhlu pohledu je Česká republika členěna následovně: 

- NUTS I – celé území České republiky. 

- NUTS II – tzv. regiony soudržnosti. V České republice byly tyto regiony vytvořeny dodatečně 

statistickým sloučením některých krajů, neboť většina krajů ať již počtem obyvatel či rozlohou 

neodpovídala parametrům NUTS II. Osm regionů soudržnosti v České republice včetně 

sloučených krajů představuje následující výčet: Praha – území hlavního města, Střední Čechy – 

Středočeský kraj, Jihozápad – Jihočeský a Plzeňský kraj, Severozápad – Karlovarský a Ústecký 

kraj, Severovýchod – Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, Jihovýchod – 

Jihomoravský kraj a Vysočina, Střední Morava - Olomoucký a Zlínský kraj, a Ostravsko 

(Moravskoslezsko) – Moravskoslezský kraj. 

- NUTS III – 14 krajů – vyšších územně správních celků. 

- LAU 1 – 77 okresů. 

- LAU 2 – 6 249 obcí.  
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2.5 Analýza právního rámce regionální politiky na úrovni ČR 
Regionální politika Evropské unie je založena na tzv. komunitární (koordinované) politice. Komunitární 

politika je založena na skutečnosti, že vlastní realizace regionální politiky je v kompetenci jednotlivých 

členských států, ale harmonizace a koordinace této oblasti na nadnárodní úrovni je úkolem Evropské 

unie jako celku. 

 

Mezi evropskou regionální politikou a národními regionálními politikami je patrný přesah. Regionální 

politiku na úrovni České republiky není vhodné chápat pouze jako podmnožinu regionální politiky celé 

Evropské unie. Regionální politika Evropské unie je na území jednotlivých členských států, tedy nejen 

České republiky, realizována prostřednictvím institucionálního zajištění místních regionálních politik.  

 

Prvním právním dokumentem v České republice, který je možné považovat alespoň za „předvoj“ 

dalších již relevantnějších právních předpisů upravujících oblast regionální politiky na našem území, 

byl zákon č. 299/1992 Sb., o podpoře malého a středního podnikání.81 Tento zákon je považován za 

související s problematikou regionální politiky, neboť podporu podnikání obecně a s ní související  

kladné „vedlejší účinky“ v podobě růstu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, lze právem považovat 

za prostředek vedoucí ke snižování zaostalosti regionů, které vykazují známky regionálních disparit. 

 

O základním legislativním rámci v České republice je možné ve zcela konkrétních rysech hovořit od 

roku 2000 v souvislosti s přijetím souboru zákonů a se zavedením krajského zřízení. Z již výše 

zmíněných zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích , č. 129/2000 Sb., o krajích, a č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje si jistě největší pozornost zaslouží poslední zmíněný vzhledem ke svému těsnému 

sepětí s oblastí regionální politiky.  

 

"Tento zákon stanoví podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem vyváženého 

rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tím související působnost správních úřadů, krajů a obcí a 

vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti.“82 Zákon dále 

definuje, co se rozumí pojmy region, strategie regionálního rozvoje, státní program regionálního 

rozvoje, hospodářská a sociální soudržnost, atd. Zákon se zabývá také zaměřením podpory regionálního 

rozvoje. Podpora je zaměřena zejména na (nejedná se o taxativní výčet): rozvoj podnikání, rozvoj 

lidských zdrojů, výzkum a technologický vývoj, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj služeb sociální péče a 

pomoci, opatření k ochraně životního prostředí, ad. Na základě tohoto zákona koresponduje česká 

regionální politika s evropskou, neboť již obsahuje principy regionální politiky Evropské unie, např. 

programování, koncentrace, partnerství, atd. Zákon neopomíjí ani institucionální zajištění regionální 

                                                 
81 V současnosti platné změní viz: Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. 
82 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Část první. Obecná ustanovení. § 1 Předmět úpravy. 
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politiky v České republice. Za zastřešující instituci na národní úrovni je v České republice považováno 

Ministerstvo pro místní rozvoj.83 

 

Za zmínku stojí další právní dokumenty, které alespoň zprostředkovaně působí i na oblast regionální 

politiky. Jedná se např. o: zákon č. 531/1990 Sb., o místních finančních správách, zákon č. 63/1991 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže, zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, zákon č. 

199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších 

územních samosprávních celků či zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů.  

 

Z hlediska finančního práva je na místě zmínit zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), který upravuje hospodaření s prostředky 

v Národním fondu. Zákon také upravuje postup v případě podezření o porušení rozpočtové kázně. 

Pokud se podezření potvrdí, odkazuje tento zákon na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, na základě kterého jsou případně učiněna odpovídající represivní opatření. Zákon 

upravuje kontrolní systém orgánů veřejné správy a zahrnuje také kontrolu čerpání dotací. 

 

2.5.1 Institucionální zabezpečení regionální politiky v České republice 
Regionální politika v České republice je zabezpečována na třech základních hierarchických úrovních 

(státní, krajské a obecní) sestávajících z klíčových aktérů regionálního rozvoje České republiky. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj, které je možné považovat za prostředníka mezi regionální politikou na 

úrovni Evropské unie a národní regionální politikou, bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb.84 

 

Na základě tohoto zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj „ústředním orgánem státní správy ve věcech 

regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a 

bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, 

investiční politiky a cestovního ruchu“, a dále „koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace 

financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje“.85 

 

                                                 
83 Tamtéž. § 4.  
84 Zákon č. 272/1996 Sb. kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a 
doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.  
85 Tamtéž. Část druhá Změna a doplnění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. § 14, odst. (1) a odst. (2) písm. b). 
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„V oblasti regionální politiky vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty a strategie, poskytuje 

pomoc prostřednictvím podpůrných programů a také po živelních a jiných pohromách mimořádného 

rozsahu připravuje strategie obnovy postižených území.“ 86  

 

Centrum pro regionální rozvoj ČR je státní příspěvkovou organizací založenou Ministerstvem pro 

místní rozvoj již v roce 1997. Za hlavní cíl a přínos Centra je považována pomoc k úspěšné a efektivní 

realizaci projektů, které byly schválené ke spolufinancování z fondů Evropské unie. Centrum zajišťuje 

konzultační činnost pro zájemce o finanční prostředky z Evropské unie pořádáním seminářů 

zaměřených na technické a finanční aspekty projektů v souladu s podmínkami jednotlivých projektů. 

V této souvislosti Centrum dále nabízí: pomoc při přípravě a realizaci výběrových řízení na dodavatele 

stavebních prací a dalších služeb, tak aby odpovídali pravidlům Evropské unie, v rámci etapizace 

projektů průběžnou kontrolu bezvadného průběhu veškerých činností. V neposlední řadě zabezpečuje 

Centrum podklady pro realizaci plateb z fondů Evropské unie, atd. 87 

 

Řídící a koordinační výbor byl zřízen Ministerstvem pro místní rozvoj „pro potřeby koordinace 

pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu“.88 Statut a jednací řád Výboru byl 

schválen na základě usnesení vlády č. 245/2005 o postupu přípravy České republiky na čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 – 2013. 

Řídící a koordinační výbor má za úkol koordinovat přípravu a realizaci programů financovaných 

z fondů Evropské unie, dále celkově dohlíží na přípravu klíčových programových dokumentů (např. 

Národního rozvojového plánu) v rámci zpracování Národního strategického referenčního rámce. 

 

Národní programový výbor a Monitorovací výbor pro oblast hospodářské a sociální soudržnosti 

jsou instituce zabezpečující přípravy a monitorování všech činností nezbytných k zapojení České 

republiky do systému politiky hospodářské a sociální soudržnosti a koordinace programů Evropské unie 

na podporu přípravy na využívání pomoci Strukturálních fondů.89 

 

Asociace krajů České republiky. Rok po ustanovení krajského zřízení bylo v roce 2001 iniciováno ze 

strany nově zvolených hejtmanů založení Asociace krajů České republiky, která je zájmovým 

sdružením právnických osob. Základním cílem této organizace je prosazování společných zájmů krajů, 

zajištění všeobecného rozvoje území a potřeb občanů. Členy asociace je všech čtrnáct krajů. 

Provázanost Asociace krajů České republiky s problematikou regionálního rozvoje a regionální politiky 

                                                 
86 MMR. Regionální politika. [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008 [cit. 2009-03-25]. Dostupné z: 
<http://www.mmr.cz/regionalni-politika> 
87 Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Programy 2007- 2013. [online]. Praha: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 
2009 [cit. 2009-03-25] Dostupné z: < http://www.crr.cz/index.php?menu=408> 
88 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Část čtvrtá Koordinace hospodářské a sociální soudržnosti. § 18. 
89 DHV CR. [online]. Praha: DHV CR, 2009[cit. 2009-03-30].Dostupné z:  <http://www.dhv.cz/regstrat/SRR/Svazek%201/Svazek%201-
7.htm> 
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je zřejmá – kraje jsou v současné době aktivně zapojeny do programů financování projektů 

z evropských strukturálních fondů.  

 

Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která byla 

založena jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou města a obce. Jedním z hlavních 

cílů Svazu je obhajovat zájmy místních samospráv, a to nejen na národní, ale také na evropské úrovni. 

Spolu s dalšími podobnými institucemi se Svaz snaží ovlivňovat evropskou legislativu ve prospěch měst 

a obcí, resp. jejich rozvoje. Svaz měst a obcí ČR sdružuje 2 615 obcí, tj. 41,58 % z celkového počtu 

obcí v České republice. V členských obcích žije více než 75 % obyvatelstva České republiky.90 

 

Rozvojové agentury s celostátní či regionální působností  

- CzechIndustry – Agentura pro rozvoj průmyslu byla zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu 

s cílem poskytnout českým podnikům pomoc při zpracování projektů do takové podoby, abych 

měly šanci získat finanční podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie.  

- CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a investic je příspěvkovou organizací, která je 

podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Mezi její prvořadé úkoly patří podpora 

konkurenceschopnosti českých podniků, zejména malých a středních, posilování podnikatelské 

infrastruktury a inovací a vyhledávání zahraničních investorů z oblasti zpracovatelského 

průmyslu a propagace České republiky jako vhodné lokality pro investování kapitálu.  

- CzechTrade  - Česká agentura na podporu obchodu je další příspěvkovou organizací 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem CzechTrade je pomáhat 

českým vývozcům, zejména z řad malých a středním firem, při prosazení se na zahraničních 

trzích, a tím zprostředkovaně přispívat k růstu prestiže České republiky v zahraničním kontextu. 

- CzechTourism – Česká centrála cestovního ruchu vznikla v roce 1993 jako příspěvková 

organizace, je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Centrála podporuje především tzv. aktivní 

cestovní ruch, tedy příjezdový a domácí cestovní ruch s hlavním účelem – zvýšit počet turistů 

v českých regionech a zvýšit objem příjmů z cestovního ruchu. Ve své činnosti se zaměřuje na 

oblast lázeňství, kongresovou a incentivní turistiku s cílem zvýšit návštěvnost českých regionů 

a tím podpořit jejich ekonomickou prosperitu.  

- Agentura pro regionální rozvoj je akciovou společností, která vznikla v roce 1993 jako pilotní 

projekt Evropské unie s hlavním cílem podpořit restrukturalizaci Severní Moravy a Slezska. 

Stoprocentním vlastníkem Agentury je Moravskoslezský kraj a mezi aktuálně platné cíle patří 

podpora růstu konkurenceschopnosti, rozvoj infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů, atd. 

- Česká energetická agentura, která pomáhala podnikům, městům a domácnostem se zvyšováním 

energetické efektivnosti a s rozvojem obnovitelných zdrojů energie, zanikla k 31. 12. 2007. 

                                                 
90 Svaz měst a obcí České republiky. O svazu. [online]. Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 2009 [cit. 2009-03-30]. Dostupné z: 
<http://www.smocr.cz/o-svazu/clenstvi-a-clenove/default.aspx. Cit ze dne 30.3.2009> 
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Jedním z hlavním důvodů tohoto rozhodnutí byl nákladný provoz Agentury. Její aktivity přešly 

na jiné instituce, např. na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní energetickou inspekci a 

CzechInvest. 

 

Svým dílem přispívají k regionálnímu rozvoji v České republice bezpochyby také Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže a Český statistický úřad. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 

59/2000 Sb., o veřejné podpoře, umožňuje výjimky ze zákazu veřejné podpory. Tyto veřejné podpory a 

výjimky z jejich zákazu mohou představovat např. veřejné podpory regionálního charakteru zaměřené 

na pomoc hospodářsky zaostalým regionům s velice vysokou mírou nezaměstnanosti a nízkou životní 

úrovní místního obyvatelstva. 

 

Český statistický úřad svou činností zajišťuje regionální statistická data potřebná pro provedení 

analýzy daného regionu a pro následné vymezení ekonomicky zaostávajících regionů. V usnesení vlády 

České republiky č. 417/1998 k zabezpečování institucionálního rámce účasti České republiky na 

programech strukturálních fondů Evropské unie je výslovně předseda Českého statistického úřadu spolu 

s ministrem pro místní rozvoj pověřen vymezením vyšších územně samosprávných celků pro statistické 

a analytické potřeby a pro potřeby Evropské unie. 

 

2.6 Cíle a strategie regionálního rozvoje v ČR  
Regionální politika je z Evropské unie přenášena na národní úroveň prostřednictvím regionů 

soudržnosti NUTS II (v ČR osm dodatečně vytvořených regionů soudržnosti – viz podkap. 2.4.2). 

Z národní úrovně je regionální politika uplatňována směrem k vybraným státem podporovaným 

regionům - strukturálně postiženým regionům, hospodářsky slabým regionům, venkovským regionům a 

ostatním regionům, jejichž podpora ze strany státu je z nějakého důvodu žádoucí.91 V další úrovni je 

uplatňována z krajské úrovně vůči vybraným mikroregionům.  

 

Na národní úrovni se předpokládá koncepční a výkonná činnosti zejména zákonodárných a výkonných 

složek státu v souvislosti s problematikou regionálního rozvoje a regionální politiky. Dalším zásadním 

úkolem aktérů na celostátní úrovni je zabezpečení finančních prostředků ve státním rozpočtu plynoucích 

ve prospěch regionální politiky. Souhrnně je možné konstatovat, že úkolem státu v oblasti regionálního 

rozvoje je analýza regionálních disparit, stanovení strategií regionální politiky státu, vymezení 

problémových regionů vyžadujících soustředěnou podporu státu, kvantifikace podílu finanční podpory 

ze strany státu a ze strany Strukturálních fondů Evropské unie. 

 

                                                 
91 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Část druhá Podpora regionálního rozvoje. § 4. 
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Na krajské úrovni se koncepční a výkonnou činností zabývají samosprávné orgány kraje. Jejich úkolem 

je v první řadě zajištění rozvoje územního obvodu kraje a odvětví spadajících do jejich působnosti, 

koncipování vlastní vnitřní rozvojové politiky, a stanovení priorit při snižování a odstraňování 

regionálních disparit v rámci svého územního obvodu. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že k 31. 12. 2002 byly zrušeny okresní úřady, přešla úloha okresní úrovně 

spojená s realizací regionální politiky na obce s rozšířenou působností nebo na kraje. 

 

Koncepční a výkonnou činnost spojenou s místním regionálním rozvojem zabezpečují na obecní úrovni 

samosprávné orgány obcí. Pozice obcí podobná přirovnání „první linie“ hraje nezastupitelnou roli při 

identifikaci regionálních disparit a v okamžiku stanovování priorit regionálního rozvoje, neboť právě 

dotčené obce (navzdory své subjektivitě) jsou schopny nejpřesněji zacílit poskytnutou podporu. 

 

Navzdory skutečnosti, že s každou vyšší úrovní aktérů regionální politiky dochází poněkud ke 

vzdalování se od hmatatelné reality a konkrétních problémů dané lokality, obce, je úloha státu při 

zajišťování aparátu regionální politiky nezastupitelná, neboť je to právě stát, který překonává prostorové 

limity nižších územních jednotek a zachovává si tak nadhled nad oblastí regionálního rozvoje svého 

území. Neopomenutelným argumentem je také fakt, že v nadnárodním kontextu není ve vztahu 

k příslušným institucím Evropské unie partnerem při jednáních nikdo jiný než stát. 

 

Analogický partnerský vztah je možné spatřovat na úrovni stát vs. kraje. Stát zastoupený Ministerstvem 

pro místní rozvoj koncipuje ve spolupráci s kraji návrh Strategie regionální rozvoje pro dané období a 

návrhy státních programů regionálního rozvoje.92  

 

2.6.1 Programové dokumenty regionální politiky České republiky pro období 2007 - 2013 
Z programových dokumentů regionální politiky na státní úrovni hraje v každém případě zcela zásadní 

roli Strategie regionálního rozvoje České republiky93, která představuje spojovací článek mezi národní 

regionální politikou a regionální politikou Evropské unie.94  

 

Primárně vychází Strategie regionální rozvoje ze Strategie hospodářského růstu České republiky jako 

základního vládního dokumentu na období 2007 – 2013. V dalším kroku Strategie regionálního rozvoje 

navazuje na Strategii udržitelného rozvoje České republiky (usnesení vlády č. 1242/2004). Vazba 

                                                 
92 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Část druhá Podpora regionálního rozvoje. Část třetí Působnost správních úřadů, 
krajů a obcí při podpoře regionálního rozvoje. § 11, odst. (1). 
93 V souvislosti s terminologií obsahuje zmíněný dokument v rámci vymezení základních pojmů také definici „regionálního rozvoje“, který 
chápe jako „růst socioekonomického a environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionů vedoucí ke zvyšování životní úrovně a 
kvality života jejich obyvatel.“  Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 6. 
94 Naprosto nejvyšším strategickým dokumentem regionální politiky jsou na celoevropské úrovni „Strategické obecné zásady Společenství“, 
které definují základní priority regionální politiky Evropské unie pro určité období. 
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Strategie udržitelného rozvoje na Strategii regionálního rozvoje je zřejmá z definice strategického cíle 

druhého z jmenovaných dokumentů: „podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů“.95 

 

Na základě schválené Strategie regionálního rozvoje vypracovává Ministerstvo pro místní rozvoj Státní 

program regionálního rozvoje. Tento dokument vymezuje regiony a oblasti, do kterých bude směřovat 

finanční podpora, dále cíl, jehož má být podporou dosaženo, formy a způsob poskytnutí pomoci, časový 

harmonogram, atd. Příjemci finanční podpory mohou být kraje, sdružení obcí, jednotlivé obce, jimi 

založené právnické osoby, podnikatelé, nestátní neziskové organizace a další právnické osoby, které o 

podporu požádají.96 

 

Jedním z výstupů Strategie regionálního rozvoje je navržení aktivit a činností vedoucích k regionálnímu 

rozvoji, a současně návrh na financování těchto projektů buď v rámci národních rozvojových programů 

nebo v rámci operačních programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie. V této souvislosti je 

Strategie regionálního rozvoje zásadním zdrojovým dokumentem a podkladem pro přípravu 

strategických materiálů na regionální úrovni, Národního rozvojového plánu, resp. Národního 

strategického referenčního rámce a operačních programů Evropské unie. Tyto dokumenty s ohledem na 

existenci koordinovaného celoevropského regionálního přístupu korespondují s aktuálně platnými cíli 

regionální politiky Evropské unie: konvergence, konkurenceschopnost a zaměstnanost, a evropská 

územní spolupráce97.  

 

2.6.2 Strategie regionálního rozvoje České republiky 
Strategie regionálního rozvoje je právně podchycena v zákonu č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje. Konkrétně v § 5 tohoto zákona je taxativně uvedeno, že „Strategie regionálního rozvoje 

obsahuje zejména analýzu stavu regionálního rozvoje, charakteristiku slabých a silných stránek 

v rozvoji jednotlivých krajů a okresů, strategické cíle regionálního rozvoje v České republice, vymezení 

státem podporovaných regionů a doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro 

zaměření rozvoje odvětví spadajících do jejich působnosti“. Na návrh Ministerstva pro místní rozvoj 

schvaluje Strategii regionálního rozvoje vláda.  

 

Dokument Strategie regionálního rozvoje dále vymezuje regiony se soustředěnou podporou státu pro 

dané období. V tomto smyslu je tato skutečnost obsažena v zákonu č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, § 4, odst. (1): „Ministerstvo pro místní rozvoj…. ….navrhuje vymezení regionů, 

jejichž rozvoj je třeba s ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi jeho 

                                                 
95 Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 5. 
96 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Část druhá Podpora regionálního rozvoje. § 6 a § 7 Finanční podpora státního 
programu regionálního rozvoje. 
97 Jednotlivé operační programy, resp. jejich skupiny financované Strukturálními fondy Evropské unie korespondují se třemi vytyčenými cíli 
(viz dále). 
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jednotlivých územních celků podporovat. Za tím účelem vypracovává návrh strategie regionálního 

rozvoje.“ 

 

Hlavní faktory regionálního rozvoje jak je definuje Strategie regionálního rozvoje ČR 98 

Základním předpokladem efektivního rozhodování a akceptace efektivních strategií v oblasti 

regionálního rozvoje a regionální politiky je znalost determinant regionálního rozvoje, které se mění 

v prostoru i v čase. Za hlavní skupiny kritérií majících vliv na regionální rozvoj jsou považovány 

přírodní zdroje, hmotné faktory ovlivňující produkční potenciál regionu, nehmotné faktory v podobě 

vztahu a přístupu k inovacím, a lidské zdroje jako nositelé znalostí a dovedností.  

 

Na základě analýzy faktorů tak, jak je uvádí dokument Strategie regionálního rozvoje ČR99 regionálního 

rozvoje v České republice a dosažených výsledků v jednotlivých krajích byla vytvořena typologie krajů 

v regionální struktuře České republiky. Hlediska, která byla pro provedení typologie brána v úvahu 

jsou: hospodářská výkonnost regionu, dlouhodobý socioekonomický vývoj a geografická poloha.100 

 

- Rozvíjející se regiony zahrnují nejdynamičtěji se rozvíjející kraje. Do této kategorie spadá 

samozřejmě Praha a s ní Středočeský kraj, který těží ze své blízkosti hlavnímu městu. Dalším 

krajem je Plzeňský, který za svůj úspěch vděčí nově vznikajícím podnikům a s nimi vzniku 

nových pracovních míst. A nakonec Jihomoravský kraj, který podobně jako Středočeský, 

získává komparativní výhody přítomností brněnské metropole. 

- Regiony s průměrnou dynamikou rozvoje zahrnují kraje Jihočeský, Královéhradecký, 

Liberecký, Pardubický, Vysočina a Zlínský. „Průměrnost“ těchto krajů je dána skutečností, že 

na jedné straně vykazují výborné výsledky v rámci např. aglomerace krajských měst, na druhé 

straně zaostávají v oblastech např. dopravní dostupnosti venkovských lokalit, v nedostatečném 

využití potenciálu cestovního ruchu, v nepříliš příznivých přírodních podmínkách, atd. 

- Zaostávající nebo jinak problémové regiony představují zbývající čtyři kraje – Karlovarský, 

Moravskoslezský, Olomoucký a Ústecký. Hlavní problémy těchto krajů tkví v jejich odlehlosti, 

restrukturalizaci průmyslových výrob, podprůměrné vzdělanosti v důsledku nižší nabídky 

středních škol (v případě zejména Karlovarského kraje). V Ústeckém a Moravskoslezském kraji 

jsou za dominující problémy považovány kromě strukturálních problémů, také relativně vysoká 

míra nezaměstnanosti, kterou je možné považovat za jeden z důsledků strukturálních změn. 

V Moravskoslezském kraji je možné dále zmínit také poměrně nízký počet podnikatelů 

připadajících na tisíc obyvatel ve srovnání s ostatními kraji ČR.101 Olomoucký kraj se nejvíce 

                                                 
98 Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. 
99 Tamtéž. Kap. II. Hlavní faktory regionálního rozvoje ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 13-68. 
100 Strategie regionální rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 69. 
101 Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013. Praha, 2006. S. 15 - 97. 
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potýká s periferními regiony a jejich problematickou obslužností, a dále s převažujícím 

venkovským charakterem kraje a jeho silnou orientací výhradně na zemědělskou výrobu. 

 

V souladu s aktuálními problémy regionální rozvoje v České republice vymezuje Strategie tři základní 

strategické cíle, jejichž úkolem je vytyčit zaměření dlouhodobého rozvoje regionů České republiky: 

 

- rozvojově zaměřený cíl představuje cílené posilování ekonomického potenciálu země, tlak na 

posilování konkurenceschopnosti a sociální úrovně České republiky. 

- disparitně zaměřený cíl se orientuje na zastavení pokračujícího prohlubování regionálních 

disparit a jejich zmírňování. 

- instrumentální cíl se zaměřuje na institucionální a finanční zajištění Strategie. 

 

Vzhledem k zaměření předkládané disertační práce zejména na problematiku regionálních disparit bude 

podrobněji přiblížen pouze disparitně zaměřený cíl. Analyzovaná Strategie tento cíl definuje jako: 

„….cíl zaměřený na snížení nežádoucích regionálních rozdílů a rozvoj specificky problémových území 

vyjadřuje zaměření vnitřní regionální politiky ČR na akutní  problémy jejího regionálního rozvoje. Ty 

mají charakter výrazných regionálních disparit (nežádoucích meziregionálních rozdílů nebo výrazných 

odchylek od průměru ČR), jsou územně identifikovatelné a působí, či velmi pravděpodobně budou 

působit retardačně vůči vyváženému regionálnímu rozvoji ČR.“ 102 

 

Při eliminaci regionálních disparit je využíváno jak finančních prostředků státního rozpočtu, tak 

finančních prostředků plynoucích z fondů Evropské unie. Tato finanční podpora je určena regionům, 

které vyžadují mimořádnou pozornost státu spočívající v intervenování směrem k modernizaci a 

diverzifikaci hospodářské struktury, k posilování ekonomické výkonnosti, revitalizaci podmínek na 

místním trhu práce, k posilování pozice a prosperity periferních venkovských oblastí. Pro tyto účely 

vymezuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v § 4 státem podporované regiony, 

které člení do čtyř základních skupin: strukturálně postižené regiony zasažené negativními dopady 

strukturálních změn v podobě útlumu některých odvětví a podniků, vysokou nezaměstnaností 

v důsledku zániku pracovních míst. Hospodářsky slabé regiony, které vykazují výrazně horší výsledky 

některých ukazatelů ve srovnání s celorepublikovým průměrem (např. přírůstek hrubého domácího 

produktu, nezaměstnanost, úroveň příjmů obyvatel, míra a struktura vzdělanosti, atd.). Venkovské 

regiony, které jsou postiženy nízkou zalidněností a dalším snižováním počtu obyvatel, dále strukturou 

zaměstnanosti, která je poněkud omezeně orientována spíše na zemědělskou výrobu, atd.  Poslední 

skupina sestává z „ostatních regionů“, které z nějakých dalších důvodů vyžadují podporu státu, 

příkladem jsou regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností.  

                                                 
102 Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 79. 
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Při hodnocení a následném vymezení problémových oblastí jsou brány v úvahu tyto indikátory a jejich 

váhy103: 

 

- souhrnné hodnocení situace na trhu práce sestávající z míry nezaměstnanosti, z dlouhodobé 

míry nezaměstnanosti a z počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo, váha 0,40, 

- daňové příjmy na jednoho obyvatele, váha 0,15,  

- počet podnikatelů připadajících na tisíc obyvatel, váha 0,15, 

- kupní síla obyvatel104, váha 0,30. 

 

Dokument Strategie regionálního rozvoje ČR předpokládá, že při konkrétním propočtu regionů, na které 

se bude vztahovat soustředěná podpora státu, bude brán v úvahu pouze jediný algoritmus výpočtu 

nezohledňující jednotlivé kategorie problémových oblastí. Tato diferenciace je předmětem nastavení 

výše jednotlivých vah, jejichž změnou lze zohlednit daný preferovaný problém (např. míru 

nezaměstnanosti). Na základě výše naznačeného algoritmu jsou tedy vymezeny regiony se soustředěnou 

podporou státu jako jediná celistvá skupina. Z té jsou na základě evidentního vyššího podílu těžebního a 

těžkého průmyslu, ve srovnání se zbývajícím územím ČR, vyčleněny strukturálně postižené regiony. 

V dalším kroku jsou jako regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností odděleny ty, které splňují 

kritérium vysoké míry nezaměstnanosti (v úvahu jsou brány ty, jejichž míra nezaměstnanosti překračuje 

o 25 a více %105 míru nezaměstnanosti vykázanou za celou republiku). Zbývající regiony jsou zařazeny 

do skupiny hospodářsky slabých. 

 

V souvislosti s konkrétním nastavením hodnot vah jednotlivých ukazatelů uvádí Strategie regionální 

rozvoje České republiky velice zajímavý postřeh: „Ostrava svým strukturálním manévrem podstatně 

zvýšila ekonomickou výkonnost, ale útlum ve strukturalizovaných odvětvích způsobil nedostatek 

pracovních míst. Naše kontrolní propočtu ukázaly, že již při rovných vahách všech indikátorů 0,25 je 

Ostrava na třicátém místě, zcela mimo sféru soustředěné pomoci státu. Při opodstatněném zvýšení váhy 

nezaměstnanosti na 0,4 se již dostává do první patnáctky. Při zvýšení váhy indikátorů ekonomické 

výkonnosti, by patřila mezi nejlepší v ČR.“ 106  

 

Z tohoto konstatování je zřejmé, že i na první pohled zcela nepatrné rozdíly při kvantifikaci vah 

jednotlivých ukazatelů mohou v konečném důsledku velice zkreslit reálné postavení daného regionu a 

následné nahlížení státních orgánů i orgánů Evropské unie na potřebu přidělení a čerpání finančních 

prostředků na podporu ekonomické prosperity regionu. 
                                                 
103 Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 102 – 106. 
104 Ukazatel kupní síly obyvatel je kvantifikován jednak pomocí širokého spektra datových vstupů v podobě např. demografické a 
vzdělanostní struktury obyvatel, úrovně příjmu, struktury zaměstnanosti, ad., a jednak na základě analýzy primárních dat získaných 
dotazníkovým šetřením u cca vzorku 16 tis. domácností. 
105 Strategie regionální rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 103. 
106 Tamtéž. 
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V návaznosti na zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v § 4 státem podporované 

regiony, a jím vymezené kategorie státem podporovaných regionů uvádí Strategie regionálního rozvoje 

České republiky taxativní výčet107 konkrétních okresů České republiky, které jsou pro období 2007 – 

2013 zařazeny mezi státem podporované regiony. 

  

Strukturálně postižené regiony ČR 

- Most (Ústecký kraj),  

- Karviná (Moravskoslezský kraj), 

- Chomutov (Ústecký kraj), 

- Teplice (Ústecký kraj), 

- Ostrava-město (Moravskoslezský kraj), 

- Frýdek-Místek (Moravskoslezský kraj), 

- Nový Jičín (Moravskoslezský kraj), 

- Sokolov (Karlovarský kraj). 

 

Hospodářsky slabé regiony ČR108 

- Hodonín (Jihomoravský kraj), 

- Znojmo (Jihomoravský kraj), 

- Třebíč (kraj Vysočina), 

- Bruntál (Moravskoslezský kraj), 

- Opava (Moravskoslezský kraj), 

- Jeseník (Olomoucký kraj), 

- Přerov (Olomoucký kraj), 

- Šumperk (Olomoucký kraj), 

- Svitavy (Pardubický kraj), 

- Louny (Ústecký kraj), 

- území bývalých vojenských újezdů Ralsko (Liberecký kraj) a Mladá (Středočeský kraj)  

 
Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností  

a) okresy 

- Děčín (Ústecký kraj), 

- Ústí nad Labem (Ústecký kraj), 

- Litoměřice (Ústecký kraj), 

 
                                                 
107 Strategie regionální rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 106. 
108 Do skupiny hospodářsky slabých regionů patří vzhledem ke splnění daných kritérií také např. okresy Teplice, Louny a Most. Ovšem 
soustředěná podpora státu může být poskytována konkrétnímu územnímu celku pouze v rámci jednoho typu podpory. Z toho důvodu jsou 
zmíněné regiony, vzhledem k jejich zařazení do strukturálně postižených regionů, ze skupiny hospodářsky slabých regionů vyňaty. 
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b) Obce s rozšířenou působností 

- Ostrov (Karlovarský kraj), 

- Frýdlant (Liberecký kraj), 

- Králíky (Pardubický kraj), 

- Bystřice nad Pernštejnem (kraj Vysočina), 

- Bučovice (Jihomoravský kraj),  

- Mikulov (Jihomoravský kraj), 

- Šternberk (Olomoucký kraj), 

- Uničov (Olomoucký kraj), 

- Kroměříž (Zlínský kraj), 

- Rožnov pod Radhoštěm (Zlínský kraj), 

- Valašské Klobouky (Zlínský kraj). 

 

Z celkového počtu čtyřiatřiceti regionů se soustředěnou podporou státu připadá nejvíce na 

Moravskoslezský kraj (šest regionů) a Ústecký kraj (sedm) regionů. Olomoucký kraj by se umístil na 

pomyslném třetím místě s pěti regiony. Podkategorie „strukturálně postižených regionů“ sestává (s 

jedinou výjimkou – Karlovarského kraje) výhradně z regionů Moravskoslezského a Ústeckého kraje. 

V podkategorii „hospodářsky slabé regiony“ má nejvíce zástupců Olomoucký kraj (tři), dále 

Moravskoslezský a Jihomoravský kraj (každý po dvou regionech). Nejvíce regionů „s vysoce 

nadprůměrnou nezaměstnaností“ zahrnuje Ústecký a Zlínský kraj (každý po třech regionech), a na 

dalším místě Olomoucký a Jihomoravský (každý po dvou regionech). Přesné počty postižených regionů 

v konkrétním kraji postihuje následující tabulka č. 2.3:  

 

Tab. č. 2.3 Přehled krajů s regiony se soustředěnou podporou státu 

Kraj SPR* HSR** RNN*** Celkem

Jihomoravský - 2 2 4 

Karlovarský 1 - 1 2 

Liberecký - 1 1 2 

Moravskoslezský 4 2 - 6 

Olomoucký - 3 2 5 

Pardubický - 1 1 2 

Středočeský - 1 - 2 

Ústecký 3 1 3 7 

Vysočina  - 1 1 2 

Zlínský - - 3 3 
Zdroj: Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. Vlastní zpracování. 
* Strukturálně postižené regiony, ** Hospodářsky slabé regiony, *** Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. 
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Pokud bude explicitně předpokládáno, že počet státem podporovaných regionů vypovídá o jistém stupni 

zaostalosti daného kraje, dosahuje (v souladu s konstatováními v předešlém textu) nejslabších výsledků 

Moravskoslezský, Olomoucký a Ústecký kraj. Naopak hl. m. Praha a kraje Jihočeský, Královéhradecký 

a Plzeňský, které v tomto výčtu zcela absentují, lze považovat za regiony, které se nepotýkají s takovým 

množstvím problémů, jež by oslabovaly jejich hospodářskou prosperitu. 

 

Celkově regiony se soustředěnou podporou státu představují 29,6 % území České republiky a 32,0 % 

celkového počtu obyvatel.109 

 

Vzhledem k zaměření předkládané disertační práce zejména na problematiku regionálních disparit bude 

podrobněji přiblížen pouze disparitně zaměřený cíl. Analyzovaná Strategie tento cíl definuje jako: 

„….cíl zaměřený na snížení nežádoucích regionálních rozdílů a rozvoj specificky problémových území 

vyjadřuje zaměření vnitřní regionální politiky ČR na akutní  problémy jejího regionálního rozvoje. Ty 

mají charakter výrazných regionálních disparit (nežádoucích meziregionálních rozdílů nebo výrazných 

odchylek od průměru ČR), jsou územně identifikovatelné a působí, či velmi pravděpodobně budou 

působit retardačně vůči vyváženému regionálnímu rozvoji ČR.“ 110 

 

2.6.3 Vývoj ve vymezování hospodářsky problémových oblastí v ČR  
Vymezení regionů vyžadujících soustředěnou podporu státu prošlo od roku 1992 dynamickým vývoje, 

který byl posléze zakotven ve Strategii regionálního rozvoje. 

 

Za klíčový moment při snižování regionálních disparit lze považovat vymezení konkrétních regionů se 

soustředěnou podporou státu, neboť toto vymezení je velice významným realizačním nástrojem 

regionální politiky. Vývoj ve vymezování hospodářsky problémových oblastí v ČR od roku 1992 až do 

současnosti dokumentuje tabulka č. 2.4. 

 

Tab. č. 2.4 Vymezené hospodářsky problémové oblasti v ČR v letech 1992 – 2013111 

Rok Hospodářsky problémové oblasti 

1992 okresy - Most, Chomutov, Teplice, Louny, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Kladno, Příbram, Tachov, 
Šumperk 

1993 

-okresy - Bruntál, Břeclav, Hodonín, Svitavy, Šumperk, Třebíč, Vsetín, Vyškov, Znojmo, Žďár 
nad Sázavou 
-  „potenciálně strukturálně postižená území“ – Frýdek-Místek, Chomutov, Karviná, Kladno, 
Most, Ostrava-město 

1994 - okresy - Bruntál, Břeclav, Svitavy, Šumperk, Třebíč, Vsetín, Znojmo, Žďár nad Sázavou, 

                                                 
109 Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 102. 
110 Tamtéž. S. 79. 
111 Na tuto tabulku navazuje v rámci přílohy z formálního hlediska odlišně zpracovaná tabulka, která přehledněji zachycuje četnost výskytů 
vymezených problémových oblastí v jednotlivých letech. Viz tabulková příloha D, list 1 a list 2. 
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Přerov, Louny, Nový Jičín, Tachov 
- „potenciálně strukturálně postižená území“ – Frýdek-Místek, Chomutov, Karviná, Kladno, 
Most, Ostrava-město 
- správní obvod pověřeného obecního úřadu Vítkov (okres Opava) 

1995 

- okresy - Frýdek-Místek, Chomutov, Karviná, Ostrava-město, Teplice, Bruntál, Louny, Nový 
Jičín, Přerov, Svitavy, Šumperk, Vsetín, Znojmo 
- části okresů (zpravidla POÚ) Kladno, Břeclav, Děčín, Hodonín, Opava, Tachov, Liberec, 
Chrudim, Třebíč 

1996 

- okresy Děčín, Chomutov, Jeseník, Karviná, Louny, Most, Nový Jičín, Ostrava-město, Přerov, 
Teplice  
- a dalších osmnáct správních obvodů POÚ v okresech Bruntál, Liberec, Šumperk, Znojmo, 
Třebíč, Kladno, Břeclav, Svitavy, Opava 

1997 
- okresy Děčín, Chomutov, Jeseník, Karviná, Louny, Most, Nový Jičín, Ostrava-město, Přerov, 
Teplice 
- a dalších několik správních obvodů POÚ 

1998  

- nově jsou brány v úvahu pouze celé okresy, nově vymezeny regiony se soustředěnou 
podporou státu sestávající ze dvou podkategorií: 
- „strukturálně postižené regiony“ – Děčín, Chomutov, Karviná, Kladno, Most, Ostrava, Teplice
- „hospodářsky slabé regiony“ – Bruntál, Břeclav, Český Krumlov, Jeseník, Klatovy, Louny, 
Prachatice, Svitavy, Tachov, Třebíč, Znojmo 

1999 

- „strukturálně postižené regiony“ - Děčín, Chomutov, Karviná, Kladno, Most, Ostrava, 
Teplice, Přerov 
- „hospodářsky slabé regiony“ - Bruntál, Břeclav, Český Krumlov, Jeseník, Klatovy, Louny, 
Prachatice, Tachov, Třebíč, Znojmo 

2000 

- „strukturálně postižené regiony“ - Děčín, Chomutov, Karviná, Kladno, Most, Ostrava, 
Teplice, Přerov 
- „hospodářsky slabé regiony“ - Bruntál, Břeclav, Český Krumlov, Jeseník, Klatovy, Louny, 
Prachatice, Tachov, Třebíč, Znojmo 

2001 

- „strukturálně postižené regiony“ – Most, Karviná, Teplice, Chomutov, Děčín, Kladno, 
Ostrava-město, Přerov, Louny, Frýdek-Místek 
- „hospodářsky slabé regiony“ – Louny, Tachov, Znojmo, Český Krumlov, Bruntál, Jeseník, 
Třebíč, Prachatice, Břeclav, Svitavy 

2004- 
-2006 

- „strukturálně postižené regiony“ – Most, Karviná, Chomutov, Teplice, Ostrava-město, Louny, 
Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Nový Jičín 
- „hospodářsky slabé regiony“ – Znojmo, Třebíč, Rakovník, Tachov, Přerov, Svitavy, Šumperk, 
Hodonín, Vyškov, Český Krumlov, Ralsko a Mladá  
- nově také „regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností“ – Děčín, Ústí nad Labem, 
Litoměřice 
- pozn. - pouze pro rok 2004 byly v prvních dvou kategoriích zařazeny také okresy Břeclav, 
Cheb, Karlovy Vary, Kladno, Opava, Prachatice, Sokolov 

2007- 
-2013 

- „strukturálně postižené regiony“ – Most, Karviná, Chomutov, Teplice, Ostrava-město, Frýdek-
Místek, Nový Jičín, Sokolov 
- „hospodářsky slabé regiony“ – Hodonín, Znojmo, Třebíč, Bruntál, Opava, Jeseník, Přerov, 
Šumperk, Svitavy, Louny, Ralsko a Mladá 
- „regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností“ – okresy – Děčín, Ústí nad Labem, 
Litoměřice, a dále obce s rozšířenou působností – Ostrov, Frýdlant, Králíky, Bystřice n. 
Pernštejnem, Bučovice, Mikulov, Šternberk, Uničov, Kroměříž, Rožnov p. Radhoštěm, Valašské 
Klobouky 

Zdroj: Deník veřejné správy. Regiony. Regiony se soustředěnou podporou státu – zhodnocení vývoje po roce 1990. [online]. Praha: Svaz měst a 
obcí České republiky, 2009 [cit. 2009-07-11]. Dostupné z: <http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6383415> 
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Z výše uvedené tabulky, resp. z tabulky č. D 1 v příloze D, list 1 je možné vyvodit zajímavé dílčí závěry 

v souvislosti s četnostmi výskytů problémových oblastí v jednotlivých letech112.  

 

Ve sledovaném časovém úseku od roku 1992 do roku 2013, tedy z celkem možných 12 časových 

údajů113 se nejčastěji vyskytují obce Chomutov (12x), Louny (11x), Most (11x), Ostrava (11x), Třebíč 

(11x), Bruntál (10x), Karviná (10x), Kladno (10x), Teplice (10x), Znojmo (10x), Břeclav (9x), Děčín 

(9x), Přerov (9x), Jeseník (8x), Svitavy (8x), Tachov (8x), Šumperk (7x). Z tohoto celkového počtu 

sedmnácti nejčastěji vymezovaných problémových oblastí je (kromě dalších) třináct vymezeno pro 

aktuálně platné programové období 2007 – 2013114. Z tohoto poznatku lze usuzovat na dlouhodobě 

přetrvávající hospodářské problémy v těchto oblastech, jmenovitě se jedná o Bruntál, Děčín, Chomutov, 

Jeseník, Louny, Most, Ostravu, Přerov, Svitavy, Šumperk, Teplice, Třebíč a Znojmo. 

 

Tato konstatování názorně dokládá následující kartogram.  

 

 
 

Obr. č. 2.1 Vybrané regiony ČR roztříděné podle počtu let, kdy byly zařazeny mezi regiony se 

soustředěnou podporou státu 
                                                 
112 Pro mírné zjednodušení je výhradně v tomto okamžiku předkládané disertace uvažován pouze pojem problémová oblast (resp. území) bez 
ohledu na územně správní celky, nejsou tedy rozlišovány obce a okresy.  
113 Navzdory intervalu 1992 – 2013 je časových údajů pouze dvanáct, neboť údaje za roky 2002 a 2003 nebyly k dispozici, a v posledních 
dvou uvedených obdobích jsou problémové oblasti z časového hlediska vymezovány v intervalech odpovídajících programovým obdobím 
2004-2006 a 2007-2013 v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie a následné možnosti čerpání finančních zdrojů ze strukturálních 
fondů Evropské unie. 
114 Podrobněji viz podkap. 2.6.2. 
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Další skutečnost, kterou je možné z uvedené tabulky vysledovat je víceméně kontinuální nárůst počtu 

vymezovaných problémových oblastí, resp. státem podporovaných regionů od roku 1992 až do 

současnosti. Z původních deseti vymezených problémových oblastí v roce 1992 došlo k téměř 

zdvojnásobení tohoto počtu v roce 2001. K dramatickému nárůstu počtu státem podporovaných regionů 

došlo zejména v programovém období 2004 – 2006, a to z původních devatenácti problémových oblastí 

v roce 2001  na dvaatřicet. Nemůže být téměř pochyb o tom, že tento skok byl významnou měrou 

ovlivněn vstupem České republiky do Evropské unie, který otevřel možnost  čerpat nezanedbatelné 

objemy finančních prostředků plynoucích také do upadajících regionů.  

 

2.6.4 Programy rozvoje územního obvodu krajů 
Programy rozvoje územního obvodu kraje (nebo též Programy rozvoje kraje) jsou střednědobými 

dokumenty, jejichž hlavním charakteristickým rysem je, že se podrobněji zaměřují na specifická 

opatření pro realizaci svých vytyčených cílů a priorit. Jejich významnou úlohu v oblasti regionální 

politiky a regionálního rozvoje představuje také skutečnost, že jsou podkladem a výchozím 

dokumentem pro vypracování operačních plánů NUTS II pro stanovení programů a následného čerpání 

finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. 

 

Vypracování Programu rozvoje kraje je stanoveno zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, kde se uvádí, že „kraj ve své samostatné působnosti analyzuje a hodnotí úroveň rozvoje svého 

územního obvodu a jeho částí, schvaluje program rozvoje územního obvodu kraje.“ 115 

 

Obecně lze konstatovat, že struktura Programů územního obvodu kraje pro jednotlivé kraje České 

republiky je velice podobná, rozdílnosti jsou spatřovány v rozsahu a hloubce zpracování jednotlivých 

částí. V první řadě je uváděna obecnější charakteristika daného kraje v rámci ekonomického prostředí, 

ekonomické odvětvové struktury, obyvatelstva, přírodních podmínek, životního prostředí, atd. Poté jsou 

na základě specifických problematických oblastí a „slabých míst“ kraje vymezeny cíle a priority a 

opatření vedoucí ke splnění vymezených cílů. V návaznosti na priority jsou zvažovány relevantní 

operační programy a je řešena otázka zabezpečení finančních prostředků z vnitřních a vnějších zdrojů 

s důrazem na maximální využití finančního potenciálu Strukturálních fondů Evropské unie. 

 

V dalším textu jsou uvedeny výňatky z programů rozvoje jednotlivých krajů se zřetelem na vymezení 

problémových oblastí, resp. hospodářsky slabých oblastí (kraje v tomto ohledu nepoužívají jednotnou 

terminologii). Za tímto účelem byla autorkou disertační práce provedena podrobná analýza programů 

rozvoje všech krajů České republiky.  Kromě terminologického označení, je dalším rozporem, který 

vzniká při vymezování problémových oblastí ze strany samotných krajů, prostorová úroveň, resp. 

                                                 
115 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. § 13 Kraje, odst. (1). 
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územní jednotky, na jejichž úrovni je „problémovost“ hodnocena. Nejčastěji se vyskytuje vymezování 

problémových oblastí na úrovni obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ), konkrétně v kraji 

Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém a Zlínském. Středočeský 

kraj ve svých programových dokumentech uvádí jako problémové oblasti konkrétní okresy. Pardubický 

a Ústecký kraj vymezují problémové regiony na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP), 

Liberecký kraj bere v úvahu generelové jednotky, a Moravskoslezský kraj uvažuje mikroregiony.  

 

Je zřejmé, že čím nižší úroveň územní jednotky, tím je vzniklý obraz problémovosti daného regiony 

plastičtější, zvláště pokud je pak při komplexním hodnocení vztažen např. k celému kraji. Na druhé 

straně vede toto hledisko k vysokému stupni „rozdrobenosti“ a následně tedy k obtížnému koncipování 

nástrojů a opatření regionální politiky.  

 

V dalším textu jsou uvedeny výsledky analýzy programů rozvoje územních obvodů jednotlivých krajů, 

která byla zaměřena na metodiku vymezování problémových regionů. Analýza byla provedena autorkou 

disertační práce v období od února 2009 do dubna 2009.  

 

ÚSTECKÝ KRAJ 

Ústecký kraj, resp. Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 – 2013 se v souvislosti s vymezováním 

problémových oblastí odvolává na Strategii regionálního rozvoje ČR  a na Politiku územního rozvoje 

ČR. Za problémové oblasti jsou v Programu rozvoje Ústeckého kraje na období 2008 – 2013 

v návaznosti na uvedené národní programové dokumenty považovány Mostecko, resp. ORP Litvínov a 

Most.116  

 

Do Ústeckého kraje dále zasahuje oblast uvedená v Programu rozvoje Ústeckého kraje s odvoláním na 

Politiku územního rozvoje ČR: „Rakovnicko-Kralovicko-Podbořansko (SO ORP Kralovice, Podbořany, 

Rakovník, zčásti Karlovy Vary) s dobrým životním prostředím, ale zaostávajícím ekonomickým a 

sociálním rozvojem, nízkou hustotou osídlení, která představuje typickou ukázku tzv. vnitřní periferie na 

rozhraní čtyř krajů.“117 V souvislosti s vymezováním problémových oblastí v Ústeckém kraji je pro 

tento kraj relevantní ORP Podbořany (okres Louny). Rakovník spadá do Středočeského kraje, Kralovice 

do Plzeňského a Karlovy Vary do Karlovarského kraje. 

 

V souvislosti s vymezováním problémových oblastí kraje na základě stanovených kritérií nevykazuje 

Ústecký kraj žádnou vlastní „iniciativu“, neboť zcela přejímá kritéria dle Strategie regionálního rozvoje 

ČR – viz podkap. 2.6.2, kde byly uvedeny ukazatele, váhy a následný výpočet při vymezování regionů 

strukturálně postižených, hospodářsky slabých a regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. 

                                                 
116 Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 – 2013. S. 22. 
117 Tamtéž. 
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KARLOVARSKÝ KRAJ 

Při vymezování problémových regionů Karlovarského kraje se vychází jednak z metodiky Strategie 

regionálního rozvoje České republiky 2007 – 2013, a jednak z metodiky analýzy regionální 

nezaměstnanosti a hustoty zalidnění v Karlovarském kraji.  

 

V souladu se Strategií regionálního rozvoje jsou jednotlivým kritériím přiřazeny váhy: 

- Nezaměstnanost (v regionech Karlovarského kraje ve srovnání s celorepublikovým průměrem). 

Váha je na úrovni 0,4. 

- Daňové příjmy v Karlovarském kraji na jednoho obyvatele. Váha je stanovena na 0,15. 

- Počet podnikatelů na tisíc obyvatel. Váha je 0,15. 

- Kupní síla obyvatelstva. Tomuto ukazateli je přidělena váha , 0,3. 

 

Každý ukazatel je v daném regionu stanoven tak, že v rámci jednotlivých regionů Karlovarského kraje 

je přidělen odpovídající poměrný koeficient, který je vynásoben vahou příslušného ukazatele a je tak 

získán koeficient výsledného hodnocení. 118 

 

Na základě této metodiky bylo za problémovou oblast označeno území okresu Sokolov, které je 

poznamenáno rozsáhlými strukturálními změnami, a území správního obvodu města Ostrov. 

 

S ohledem na metodiku analýzy regionální nezaměstnanosti v Karlovarském kraji a na metodiku 

analýzy hustoty zalidnění v Karlovarském kraji byly stanoveny další problémové oblasti. V případě 

regionální nezaměstnanosti byla analýza založena na porovnávání celokrajského průměru 

s nezaměstnaností v rámci jednotlivých regionů Karlovarského kraje. Regiony, které dosáhly vyšších 

hodnot, než je celokrajský průměr, byly klasifikovány jako problémové regiony. V roce 2007 byla 

průměrná míra nezaměstnanosti celého Karlovarského kraje na úrovni 9,34 %. Tato hodnota byla 

překročena ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Kraslice (12,8 %), Ostrov (10 %) a 

Sokolov (11,2 %). 119 

 

Existující regionální disparity v rámci Karlovarského kraje při vykazování ukazatele hustoty zalidnění 

dokumentuje následující tabulka: 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 – Aktualizace 2008. Strategická část. S. 36 
119 Tamtéž. S. 38. 
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Tab. č. 2.5 Hustota zalidnění Karlovarského kraje dle ORP k 31.12.2005 

ORP 
Hustota zalidnění 
(počet obyvatel na 

km2) 
Aš 120 

Cheb 102 
Karlovy Vary 74 

Kraslice 53 
Mariánské Lázně 61 

Ostrov 91 
Sokolov 162 

Karlovarský kraj 
celkem 91,8 

Pramen dat: ČSÚ. Zdroj: Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 – Aktualizace 2008. Strategická část. 
 

V této souvislosti jsou nejvíce postiženými Kraslice (okres Sokolov) a Mariánské Lázně. Karlovy Vary 

a jejich nečekání nízká hustota zalidnění je způsobena tím, že v tomto správním obvodu je zahrnuto 

území Vojenského újezdu Hradiště. Bez této zkreslující skutečnosti by byla hustota zalidnění ORP 

Karlovy Vary vyšší.  

 

Souhrnným zohledněním výstupů všech tří zmíněných metodik doporučuje Program rozvoje 

Karlovarského kraje vymezit na území Karlovarského kraje následující problémové regiony: 

 

Tab. č. 2.6 Vymezení problémových regionů v Karlovarském kraji 

Území ORP Kraslice Ostrov Sokolov 

Obce POÚ 

Bublava 
Jindřichovice 
Kraslice 
Oloví 
Přebuz 
Rotava 
Stříbrná 
Šindelová 

 

 

Abertamy 
Boží Dar 
Hájek 
Horní Blatná 
Hroznětín 
Jáchymov 
Krásný Les 
Merklín 
Ostrov 
Pernink 
Potůčky 
Stráž nad Ohří 
Velichov 
Vojkovice

Horní Slavkov 
Chodov 
Kynšperk nad Ohří 
Loket 
Sokolov

Zdroj: Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 – Aktualizace 2008. Strategická část. 

 

LIBERECKÝ KRAJ 

Liberecký kraj ve svém Programu rozvoje na období 2007 – 2013 zavádí v souvislosti s problémovými 

oblastmi termíny „hospodářsky slabé“ a „hospodářsky podprůměrné oblasti“ Libereckého kraje. Pro 

potřeby konkrétního vymezování těchto problémových regionů jsou jako základní územní jednotky 
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sledovány tzv. generelové jednotky. Tyto jednotky jsou používány z toho důvodu, že: „původní 

metodika z předchozího programu rozvoje kraje do roku 2006 (která brala v úvahu jako základní 

územní jednotky obce, v následné kategorizaci obcí do hospodářsky slabých oblastí vznikla 

nestejnorodá množina obcí, která zahrnovala jak obce v těsném zázemí silných středisek, tak obce 

v periferních částech kraje se špatnou dostupností k jakémukoliv většímu středisku) nehodnotila blízkost 

či odlehlost obce od významnějších středisek, což je pro posuzování hospodářské úrovně obce 

podstatné. Tato metodika také neumožňovala zařazení větších středisek do hospodářsky slabé oblasti 

(např. Frýdlant).“ 120, 121 

 

Hodnocení generelových jednotek je založeno na hodnocení následující sady ukazatelů122: 

- intenzita bytové výstavby (bytová výstavba v průběhu pěti let v přepočtu na počet obyvatel), 

- index vzdělanosti (obyvatelstvo s vyšším stupněm vzdělání v přepočtu na počet obyvatel), 

- index ekonomického zatížení (obyvatelstvo v neproduktivním věku v přepočtu na počet 

obyvatel v produktivním věku), 

- počet pracovních příležitostí (počet pracovních příležitostí v přepočtu na počet ekonomicky 

aktivních obyvatel), 

- míra nezaměstnanosti (evidovaná nezaměstnanost v přepočtu na počet ekonomicky aktivních 

obyvatel), 

- intenzita podnikatelské aktivity (podnikatelské subjekty v přepočtu na počet obyvatel), 

- daňové příjmy (daňové příjmy v přepočtu na počet obyvatel), 

- dopravní obslužnost (počty spojů veřejné dopravy ve středu a v neděli), 

- technická infrastruktura (domy napojené na vodovod, kanalizaci a plynovod v přepočtu na 

celkový počet domů), 

- občanská vybavenost (přítomnost ordinace praktického lékaře a základní školy), 

- hustota zalidnění (počet obyvatel v přepočtu na jednotku rozlohy). 

 

Hodnoty všech ukazatelů byly sledovány za jednotlivé generelové jednotky a přepočítány k průměru 

Libereckého kraje, v dalším kroku byla každému ukazateli přiřazeny váha podle jeho významnosti na 

celkovém hodnocení. V poslední fázi byly sečteny hodnoty všech ukazatelů pro jednotlivé generelové 

jednotky a seřazeny vzestupně podle dosažené hodnoty. Podle počtu bodů byly generelové jednotky 

roztříděny do tří kategorií: 

                                                 
120 Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. 
Liberecký kraj, 2007. S. 149. 
121 Za generelové jednotky jsou považovány obce, které mají základní střediskové funkce (poštu, školu, zdravotnické zařízení, matriční úřad, 
atd.). K takovéto obci jsou dále přiřazeny další bez střediskových funkcí, které k ní mají základní spádovost obyvatelstva. Zdroj: Program 
rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Liberecký kraj, 
2007. S. 149. 
122 Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. 
Liberecký kraj, 2007. S. 150. 
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- hospodářsky podprůměrné oblasti – zahrnují generelové jednotky, které dosáhly méně než 10 

tisíc bodů (73 % území, 39 % obyvatel a 73 % obcí Libereckého kraje), 

- hospodářsky slabé oblastí – představují generelové jednotky s méně než 9,2 tisícem bodů (60 % 

území, 29 % obyvatel a 59 % obcí Libereckého kraje), 

- ostatní oblasti – sestává z generálových jednotek, které přesáhly 10 tisíc bodů, tzn. jedná se o 

hospodářsky silné oblasti. 

 

Z této metodiky hodnocení vyplývají v Programu rozvoje Libereckého kraje následující závěry shrnuté 

pro přehlednost do tabulky č. 2.7. 

 

Tab. č. 2.7 Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje 

Hospodářsky slabá oblast Generelová jednotka 

Frýdlantsko Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava, Višňová 

Jihozápadní Českolipsko Doksy, Dubá, Kravaře, Zahrádky, Žandov 
Jižní Jilemnicko Roztoky u Jilemnice, Studenec 

Mimoňsko Mimoň, Ralsko, Stráž pod Dalekem, Zákupy 
Podještědí Český Dub, Jenišovice, Křižany, Osečná, Sychrov 

Semilsko 
Jesenný, Lomnice nad Popelkou, Poniklá,  
Rovensko pod Troskami, Semily, Velké Hamry,  
Vysoké nad Jizerou, Zásada 

Cvikovsko Cvikov, Jablonné v Podještědí, Kamenický Šenov, 
Krompach, Rynoltice 

Ostatní hosp. podprům. 
generelové jednotky 

Bzenecko, Horní Branná, Hrádek nad Nisou, 
Chrastava, Jablonec nad Jizerou, Libštát, Mníšek,  
Nový Bor, Příšovice 

Zdroj: Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. 
Liberecký kraj, 2007. S. 152-153. 
  

PLZEŇSKÝ KRAJ 

Plzeňský kraj ve svém dokumentu „Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje“ zcela absentuje od 

problematiky vymezování problémových oblastí a stanovování metodik k tomuto vymezování. V textu 

zmíněného dokumentu je pozornost částečně věnována pouze vymezení venkovských obcí jako „…obcí 

populační velikosti do 2000 obyvatel. V Plzeňském kraji se jedná přibližně o 460 obcí, které tvoří 4/5 

jeho rozlohy.“ 123  

 

V souvislosti s venkovem pracuje dokument Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje 

s termínem „vymezení rozvojových ploch“124, které je považováno za nezbytné při vytváření nástroje 

přispívajícího k udržení stability venkovských obcí. V dalším textu se dokument již pouze odvolává na 

nezbytnost územního plánu, který nabývá na významu a stává se silným nástrojem stability a rozvoje 

venkovských sídel. 
                                                 
123 Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje. Rada Plzeňského kraje. Plzeňský kraj, 2008. S. 14. 
124 Tamtéž. S. 34. 
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

Přístup Královéhradeckého kraje při vymezování problémových oblastí je možné považovat za snahu o 

skutečně komplexní a realitě odpovídající pohled. Při hodnocení a vymezování problémových oblastí 

Královéhradeckého kraje byla aplikována syntetická metoda hodnocení vybraných socioekonomických 

jevů a procesů. „Hodnocení bylo vždy provedeno sestavením pořadí dle vybraných ukazatelů za každou 

územní jednotku (pozn. autorky disertační práce – za správní obvod obce s pověřeným obecním 

úřadem). Region s nejnižší součtovou hodnotou dosažených pořadí vykazuje na základě vyhodnocení 

všech ukazatelů příznivější situaci.“125  

 

Ve svém hodnocení místních regionálních disparit bere Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 

v úvahu hned několik sad syntetizujících indikátorů sestávajících z dílčích ukazatelů:  

1. populační potenciál zahrnující ukazatele vývoj počtu obyvatel v letech 1991 – 2001, index 

mládí v roce 2001, index závislosti typu B126, míry přirozeného, migračního a celkového 

přírůstku za roky 1999 – 2003. Nejméně příznivé hodnocení v rámci daného kraje připadá na 

územní jednotky: Sobotka, Nová Paka, Lázně Bělohrad, Hostinné, Dvůr Králové n. L., Teplice 

n. M., Hradec Králové, Vamberk. 

2. koncentrace a nárůst počtu ekonomických subjektů sestávající z počtu ekonomických 

subjektů na tisíc obyvatel v roce 2004, počtu nových ekonomických subjektů na tisíc obyvatel 

v období 1999 – 2004, indexu nárůstu počtu ekonomických subjektů 2004/1999 a výše podílu 

samozaměstnavatelů na ekonomických subjektech celkem. Z tohoto hodnocení se jako nejméně 

příznivé projevily územní jednotky: Sobotka, Kopidlno, Úpice, Teplice n. M., Broumov. 

3. ekonomická výkonnost dle výše daňového inkasa (ve správních obvodech finančních úřadů), 

do které byla zahrnuta daň z příjmu fyzických osob na obyvatele v roce 2004, index vývoje daně 

z příjmu fyzických osob 2004/1999, daně ze závislé činnosti na obyvatele v roce 2004, index 

vývoje daně ze závislé činnosti 2004/1999, daně z příjmu právnických osob na obyvatele v roce 

2004 a index vývoje daně z příjmu právnických osob 2004/1999. V rámci tohoto ukazatele byla 

nejméně příznivá situace vyhodnocena v jediném okrese – Broumov.  

4. ekonomická výkonnost dle výše exportu (ve správních obvodech finančních úřadů) zahrnující 

index export/import v roce 2003, index vývoje exportu 2003/2000 a výši exportu na jednoho 

obyvatele v roce 2003. Nejméně příznivá situace byla v této souvislosti shledána v Broumově a 

Hořicích. 

5. potenciál pracovní síly je blíže určen dílčími ukazateli – podílem vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel, mírou ekonomické aktivity obyvatel, mírou nezaměstnanosti a denní vyjížďky obyvatel 

za prací 30 – 59 minut. Navzdory skutečnosti, že autoři Strategie jsou si vědomi jistých rezerv 

                                                 
125 KUČEROVÁ, Z. a kol. Místní agenda 21 a Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015. Centrum evropského projektování. S. 
27. 
126 Podíl poproduktivní věkové kategorie na produktivní. 
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v tomto hodnocení v důsledku omezené dostupnosti a vypovídací schopnosti dat, byl přesto 

použit pro zachování komplexního pohledu při hodnocení prosperity jednotlivých okresů. 

Nejméně příznivé podmínky se projevily v Kopidlnu a Žacléři. 

6. potenciál bydlení je sestaven z indexu nárůstu obydlených bytů celkem v letech 1991 – 2001, 

průměrné plochy bytu na jednu osobu v roce 2001, podílu bytů s plynem v roce 2001, podílu 

bytů postavených do roku 1945, podílu neobydlených bytů z důvodu nezpůsobilosti k bydlení a 

jiného důvodu než rekreace, a přechodné bydlení v roce 2001. Nejméně příznivé hodnocení 

vykázaly okresy Hostinné, Svoboda n. Ú., Žacléř a Broumov. 

 

Z předešlého výčtu ukazatelů, které Královéhradecký kraj použil při hodnocení regionálních disparit a 

problémových oblastí, je možné vyvodit nejvíce postižené obce s pověřený obecním úřadem v rámci 

celkového hodnocení: POÚ Hostinné, který se potýká s problémy v oblasti populačního potenciálu a 

potenciálu bydlení. POÚ Sobotka, který vykazuje slabá místa v populačním potenciálu a koncentraci 

ekonomických subjektů. POÚ Kopidlno s nepříznivou situací v rámci koncentrace ekonomických 

subjektů a potenciálu pracovní síly. POÚ Žacléř, pro který jsou problematickými oblastmi potenciál 

pracovní síly a bydlení. A nakonec – nejvíce postiženým regionem je dle předešlého hodnocení 

v Královéhradeckém kraji POÚ Broumov, který dosahuje nepříznivých výsledků v ukazatelích 

koncentrace ekonomických subjektů, daňového inkasa, exportu a potenciálu bydlení. 

 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

Územní diferenciace a kategorizace územní Olomouckého kraje na úrovni obcí s rozšířenou působností 

byla provedena na základě zhodnocení jedenácti ukazatelů, které postihují ekonomický, sociální a 

technický potenciál daného území127: 

- míra nezaměstnanosti v obcích s rozšířenou působností, 

- počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo, 

- vybavenost obcí technickou infrastrukturou (představuje podíl obcí připojených na vodovod, 

kanalizaci a podíl plynofikovaných obcí), 

- migrační saldo (roční průměrná hodnota migračního salda na tisíc obyvatel středního věku), 

- podíl ekonomicky aktivních obyvatel v zemědělství, lesnictví a těžbě dřeva, 

- počet podnikatelů – fyzických osob na tisíc obyvatel, 

- index stáří (podíl obyvatel starších šedesáti let k obyvatelstvu ve věku do čtrnácti let), 

- hustota obyvatel (počet obyvatel na jeden km2), 

- index vzdělanosti (vážený průměr podílu středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných osob 

s dvojnásobkem váhy vysokoškolsky vzdělaných), 

- bytová výstavba (počet dokončených bytů v letech 1997 – 2003 na tisíc obyvatel), 

                                                 
127 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. BergmanGroup, economic development services. Olomoucký kraj, 2005. S. 87. 
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- daňové výnosy v obci na jednoho obyvatele. 

 

Na základě analýzy těchto ukazatelů rozděluje Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

regiony, resp. obce s rozšířenou působností do kategorií – rozvojová území, střídavě problémová území 

a periferní problémová území. 

 

Rozvojová území v rámci Olomouckého kraje představují POÚ Olomouc, Prostějov a Přerov. 

V hodnocení dle předchozích uvedených ukazatelů vykazují všechna tři města příznivých hodnot, jedná 

se o aglomerovaná území s výhodnou geografickou polohou. V Přerově se prosazuje nižší migrační 

atraktivita a nižší podnikatelská aktivita, ale na druhé straně je zde vysoký podíl ekonomicky aktivního 

obyvatelstva a vysoký index vzdělanosti. V případě Přerova je nutné dodat, že v rámci 

celorepublikového srovnání a kategorizace problémových oblastí je klasifikován jako hospodářsky slabá 

oblast v důsledku vysoké zaměstnanosti v primárním sektoru a věkové struktury obyvatelstva. 

 

Střídavě problémová území zahrnují POÚ Hranice (okres Přerov), Konice (okres Prostějov), Lipník 

nad Bečvou (okres Přerov), Litovel (okres Olomouc), Mohelnice (okres Šumperk), Uničov (okres 

Olomouc)a Zábřeh (okres Šumperk).  Tyto oblasti se potýkají zejména s vyšší mírou nezaměstnanosti a 

vysokým podílem obyvatel pracujících v zemědělství. Naopak příznivé hodnoty dosahují v ukazateli 

index stáří a vysoké úrovni technické infrastruktury. Ve skupině střídavě problémových oblastí jsou 

jako nejslabší region vnímány Konice, které mají největší problémy s velice nízkou úrovní vzdělanosti a 

podnikatelské aktivity. Obec Uničov je současně zařazena do skupiny regionů s vysoce nadprůměrnou 

nezaměstnaností. 

 

Periferní problémová území sestávají z POÚ Šumperku, Šternberku a Jeseníku. Za periferie jsou 

považovány v rámci Olomouckého kraje i z celorepublikového srovnání. Nepříznivé hodnocení 

vykazují sledované obce víceméně ve všech ukazatelích – vysoké hodnotě míry nezaměstnanosti, 

vysokém podílu obyvatelstva pracujícím v primárním sektoru, nízké úrovni vzdělanosti obyvatel a 

nedostatečné technické infrastruktury. 

 

Souhrnně je možné konstatovat, že Olomoucký kraj je vnitřně poměrně diferencovaný a v celkovém 

hodnocení poněkud zaostává za celorepublikovým průměrem, tato skutečnost je způsobena jednou 

z nejvyšších měr nezaměstnanosti v České republice. Právě v oblasti struktury zaměstnanosti je možné 

spatřovat jisté rezervy Olomouckého kraje, kraj by se měl více orientovat na podporu odvětví 

komerčních služeb na místo technických odvětví, která dominují ekonomické struktuře v současnosti. 
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PARDUBICKÝ KRAJ 

Pardubický kraj provádí hodnocení regionálních disparit na úrovni obcí s rozšířenou působností, kterých 

je v kraji patnáct (Moravská Třebová, Králíky, Svitavy, Holice, Polička, Litomyšl, Chrudim, Hlinsko, 

Ústí nad Orlicí, Žamberk, Přelouč, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Lanškroun, Pardubice). Program 

rozvoje Pardubického kraje se při typologii problémových oblastí, resp. regionů se soustředěnou 

podporou státu odvolává na zákon o podpoře regionálního rozvoje, současně ovšem uvádí, že konkrétně 

v případě Pardubického kraje neodpovídá členění na strukturálně postižené, hospodářsky slabé a 

venkovské oblasti realitě. Program rozvoje proto v dalším textu uvažuje jedinou kategorii – 

hospodářsky problémové regiony. 

 

Při vymezování hospodářsky problémových regionů vychází Program rozvoje z následujících šesti 

ukazatelů128: 

- míra nezaměstnanosti, 

- daňová výtěžnost, která představuje poměr daňových příjmů ku počtu trvale bydlících obyvatel, 

- relativní počet podnikatelů vymezený jako počet podnikatelů ku počtu trvale bydlících obyvatel 

v tisících, 

- index stáří, který je stanoven jako poměr obyvatel ve věku 65 let ku počtu obyvatel mladších 

čtrnácti let, 

- hustota obyvatel, 

- migrace kvantifikovaná jako rozdíl počtu přistěhovaných a vystěhovaných vztažených na tisíc 

obyvatel. 

 

Následnou analýzou získaných dat za všechny příslušné obce s rozšířenou působností na území 

Pardubického kraje byla vyčleněna skupina správních obvodů obcí, které jsou pod úrovní krajského 

průměru, a současně jejichž migrace obyvatelstva dosahuje záporných hodnot. Tato kritéria splnila šest 

z patnácti obcí:  Moravská Třebová (okres Svitavy), Králíky (okres Ústí nad Orlicí), Svitavy, Polička 

(okres Svitavy), Litomyšl (okres Svitavy) a Hlinsko  (okres Chrudim). Tyto oblasti představují 39,5 % 

z celkové rozlohy Pardubického kraje a čítají 26,8 % obyvatel z celkového počtu obyvatel kraje. 

 

V celorepublikovém hodnocení v rámci klasifikace regionů se soustředěnou podporou státu 

koresponduje vlastní hodnocení Pardubického kraje v případě obce Králíky, která je státem zařazena 

jako hospodářsky slabá oblast, a dále obce Svitavy, která je zahrnuta do skupiny regionů s vysoce 

nadprůměrnou nezaměstnaností. 

 

 

                                                 
128 PŘIKRYL, J. Program rozvoje Pardubického kraje. PROODOS poradenství pro obce, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. 
Pardubický kraj, 2006. S. 145. 
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ZLÍNSKÝ KRAJ 

Zlínský kraj pro účely hodnocení regionálních disparit na krajské úrovni člení problémové oblasti do 

dvou skupin129: 

- území postižená strukturálními změnami v průmyslu, 

- území postižená strukturálními změnami na venkově a v zemědělství. 

 

Při hodnocení území postižených strukturálními změnami v průmyslu bere v úvahu dokument Program 

rozvoje územního obvodu Zlínského kraje tyto ukazatele130: 

- podíl zaměstnanosti v průmyslu (je-li vyšší než úroveň ČR), 

- pokles ekonomické aktivity obyvatel (je-li vyšší než úroveň ČR), 

- míra nezaměstnanosti ve střednědobém horizontu (je-li vyšší než úroveň ČR). 

 

Pro stanovení území postižených strukturálními změnami na venkově a v zemědělství jsou brány v potaz 

následující ukazatele131: 

- hustota osídlení (je-li nižší než 100 obyvatel na km2), 

- stárnutí obyvatel (je-li index stáří vyšší než úroveň ČR), 

- podíl zaměstnanosti v zemědělství (je-li vyšší než 1,5 násobek úrovně ČR), 

- podíl nezaměstnanosti ve střednědobém horizontu (je-li vyšší než úroveň ČR), 

- přírůstek, event. úbytek obyvatel (je-li vyšší než úroveň ČR). 

 

V obou případech probíhá vyhodnocení tak, že u každého pověřeného obecního úřadu je sečten počet 

případů, kdy se daný ukazatel vyskytl nad stanovenou úrovní. Počet výskytů poté udává míru postižení 

území. 

 

Území postižená strukturálními změnami v průmyslu zahrnují POÚ Bojkovice (okres Uherské Hradiště), 

Brumov-Bylnice (okres Zlín ), Horní Lideč (okres Vsetín), Koryčany (okres Kroměříž), Morkovice-

Slížany (okres Kroměříž) a Valašské Klobouky. Tyto obce vykázaly nepříznivé hodnocení ve všech 

třech výše zmíněných ukazatelích. Postižení „pouze“ ve dvou ze tří ukazatelů se projevilo u obcí: Hulín 

(okres Kroměříž), Chropyně (okres Kroměříž), Karolinka (okres Vsetín), Kroměříž, Uherský Brod 

(okres Uherské Hradiště) a Vsetín. 

 

Území postižená strukturálními změnami na venkově a v zemědělství představují ve Zlínském kraji 

poměrně markantní polarizaci území. Nepříznivých hodnot ve všech pěti ukazatelích dosáhly POÚ 

Bojkovice, Koryčany a Mozkovice-Slížany. Ostatní analyzované obce zůstaly relativně hluboko za 

                                                 
129 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín, 2002. S. 65. 
130 Tamtéž. 
131 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín, 2002. S. 66. 
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zmíněnými třemi obcemi. Jediná obec ze všech zmíněných problémových oblastí tak, jak je vnímá 

Zlínský kraj – Valašské Klobouky, je současně také regionem se soustředěnou podporou státu v podobě 

regionu s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností.  

 

Závěrem k Zlínskému kraji nelze neupozornit na jednu zajímavost. Kroměříž a Rožnov pod Radhoštěm 

(které spadají do Zlínského kraje) jsou v rámci celorepublikového hlediska státem podporovanými 

oblastmi, resp. jsou předmětem regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. Ovšem sám Zlínský 

kraj ve svém hodnocení území postižených strukturálními změnami v průmyslu a území postižených 

strukturálními změnami na venkově a v zemědělství nevnímá Rožnov pod Radhoštěm ani Kroměříž 

jako významněji problémové oblasti.  

 

JIHOČESKÝ 

Jihočeský kraj vymezuje problémové oblasti, resp. „hospodářsky slabé oblasti“ v programovém 

dokumentu Program rozvoje Jihočeského kraje. Při vymezování hospodářsky slabých oblastí zvolil 

Jihočeský kraj jako relevantní územní jednotky pro hodnocení regionu obce s pověřenými obecními 

úřady, kterých je na území kraje celkem 38.  

 

Hodnocení obcí s pověřenými obecními úřady vychází z následujících ukazatelů132: 

- přírůstek stěhováním na tisíc obyvatel (roční průměr), představuje počet přistěhovaných 

(odstěhovaných) na tisíc obyvatel, váha 0,1, 

- hustota dopravních sítí, tento ukazatel vychází z předpokladu, že v lokalitách vyšší koncentrace 

ekonomických aktivit se dá očekávat hustší a kvalitnější dopravní infrastruktura, váha 0,2, 

- souhrnné hodnocení nezaměstnanosti zahrnuje kromě faktické nezaměstnanosti (váha 0,4) také 

dlouhodobou nezaměstnanost (váha 0,3) a tlak na pracovní místa (váha 0,3), celková váha 

ukazatele 0,3,  

- průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na osoby plně zaměstnané, váha 0,1,  

- podíl zaměstnanosti v zemědělství, lesnictví a rybolovu na celkové zaměstnanosti v roce 2001, 

váha 0,2, 

- hustota obyvatelstva k 31. 12. 2005, váha 0,1. 

 

Na základě výše naznačené metodiky bylo vymezeno šestnáct obcí (s pověřenými obecními úřady) 

Jihočeského kraje, které dosáhly nejslabších výsledků a byly tak zařazeny do skupiny „hospodářsky 

slabých oblastí. Co se týče geografické polohy, tvoří těchto šestnáct obcí tři poměrně ucelené lokality. 

Tato skutečnost ukazuje na jistou „zaostalost“ některých částí Jihočeského kraje ve srovnání s ostatními 

oblastmi.  
                                                 
132 Program rozvoje Jihočeského kraje. Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 2008. Příloha 9.4. S. 2. 
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V severní části Jihočeského kraje se jedná o obce Mirovice (okres Písek), Mirotice (okres Písek), 

Milevsko (okres Písek) a Protivín (okres Písek). Jihozápadně se nachází obce Volary (okres 

Prachatice), Vojenský újezd Boletice (okres Český Krumlov), Horní Planá (okres Český Krumlov), 

Český Krumlov, Vyšší Brod (okres Český Krumlov) a Kaplice (okres Český Krumlov). Jihovýchodně 

navazují obce Nové Hrady (okres České Budějovice), Suchdol nad Lužnicí (okres Jindřichův Hradec), 

Třeboň, Nová Bystřice (okres Jindřichův Hradec), Dačice (okres Jindřichův Hradec) a Slavonice 

(okres Jindřichův Hradec). 

 

V souvislosti s vymezením problémových oblastí Jihočeského kraje je na závěr nutné dodat, že na 

celostátní úrovni není mezi státem podporovanými oblastmi registrována jediná obec na území 

Jihočeského kraje. 

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 

Středočeský kraj ve svém programovém dokumentu Program rozvoje územního obvodu Středočeského 

kraje uvádí spíše pouhý návrh možných obecných kritérií při posuzování problémových oblastí. Mezi 

tato kritéria kraj řadí133: 

- oblasti dotčené pobytem vojsk (s výjimkou vojenských prostorů), 

- strukturálně postižené regiony, 

- míra nezaměstnanosti, 

- technická infrastruktura, 

- nakládání se starými ekologickými zátěžemi, 

- kvalita životního prostředí, 

- dopravní obslužnost, 

- vyklidňování venkova, 

- kvalita vodovodních a kanalizačních sítí, ad. 

 

V dalším textu pak dokument upozorňuje na potřebu rozlišovat při formulování konkrétní podpory mezi 

venkovskými regiony, periferními oblastmi či mezi oblastmi vhodnými k revitalizaci. 

 

V další kapitole se Program rozvoje Středočeského kraje vyjadřuje k vymezení problémových oblastí na 

svém území. Z tohoto vymezení není zřejmá žádná metodika založená na exaktních výpočtech a na 

určitých hodnotách explicitně stanovených kritérií, a proto čtenář nabývá dojmu, že Středočeský kraj 

vymezuje své problémové oblasti spíše intuitivně na základě např. relativně vyšší míry nezaměstnanosti, 

                                                 
133 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje. Středočeský kraj, 2006. S. 91. 
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stárnutí populace, relativně nižší podnikatelské aktivity, atd. Konkrétně se jedná o tyto okresy134: 

Nymburk, Kolín, Benešov, Beroun, Příbram, Kutná Hora a Rakovník. 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Program rozvoje Moravskoslezského kraje se v souvislosti s vymezováním problémových oblastí 

zaměřuje zejména na jediné hledisko – míru nezaměstnanosti. V tomto kontextu chápe jako nejvíce 

postižené oblasti na svém území mikroregiony Osoblažsko (okres Bruntál, míra nezaměstnanosti 34,3 

%), Moravskoberounsko (okres Bruntál, 23,4 %), Albrechticko (okres Bruntál, 22,2 %), Karvinsko 

(okres Karviná, 22 %), Orlovsko (okres Karviná, 21,6 %), Havířovsko (okres Karviná, 20,1 %).135  

 

V dalším textu dokumentu jsou uvedeny „velmi řídce osídlené oblasti s tendencí k vyklidňování a 

nárůstu nezaměstnanosti“. Jedná se především o Vítkovsko (okres Opava), Rýmařovsko (okres 

Bruntál) a Osoblažsko. „Nejzávažnější dopady na životní prostředí“ jsou vnímány na Ostravsku, 

Karvinsku a Třinecku (okres Frýdek-Místek).136 

 

Celkový dojem z postupu při vymezování problémových oblastí na svém území je podobný jako 

v případě Středočeského kraje, tedy spíše intuitivní přístup bez explicitně stanovených kritérií a 

metodiky. 

  

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Jihomoravský kraj ve svém programovém dokumentu využívá při vymezování „území vhodných 

k soustředěné pozornosti pro cílenou podporu v rámci regionální politiky“ kartografickou vizualizaci. 

V rámci metodiky zpracování jsou v dokumentu vymezeny oblasti, pro něž jsou dále nastaveny dílčí 

ukazatele. Oblasti jsou následující137: 

- hospodářství, 

- lidské zdroje, 

- trh práce a zaměstnanost, 

- technická infrastruktura, 

- zemědělství a venkov. 

 

Pro každou tuto oblast je zpracován kartogram, který znázorňuje území Jihomoravského kraje v rámci 

jeho obcí (POÚ), které jsou barevně rozděleny do pětistupňové škály na obce slabé, ohrožené, 

                                                 
134  Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje. Středočeský kraj, 2006.  S. 173. 
135 Program rozvoje Moravskoslezského kraje. Agentura pro regionální rozvoj. Moravskoslezský kraj, 2006. S. 77. Uvedené míry 
nezaměstnanosti jsou v avizovaném dokumentu platné k 31.12.2004. 
136 Program rozvoje Moravskoslezského kraje. Vize. Strategické cíle. Opatření.  Agentura pro regionální rozvoj. Moravskoslezský kraj, 2006. 
S. 39. 
137 Aktualizace návrhové části programu rozvoje Jihomoravského kraje. Návrhová část. GaREP a Vysoké učení technické v Brně. 
Jihomoravský kraj, 2006. S. 68. 
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neutrální, rozvojové, případně silné. Těchto pět kartogramů bylo v zájmu výsledného zhodnocení 

sjednoceno do jediného, který představuje socioekonomickou syntézu obcí Jihomoravského kraje.138 

 

Na základě takto provedené analýzy byly stanoveny jako slabé obce Vranov nad Dyjí (okres Znojmo), 

Moravský Krumlov (okres Znojmo) a Hrušovany nad Jeviškou (okres Znojmo), a jako ohrožené 

obce Znojmo, Miroslav (okres Znojmo), Pohořelice (okres Brno-venkov), Mikulov, Hustopeče (okres 

Břeclav), Klobouky u Brna (okres Břeclav), Velká nad Veličkou (okres Hodonín), Kyjov (okres 

Hodonín), Ždánice (okres Hodonín), Bučovice (okres Vyškov), Ivanovice na Hané (okres Vyškov), 

Tišnov (okres Brno-venkov), Letovice (okres Blansko), Velké Opatovice (okres Blansko) a Boskovice 

(okres Blansko), které mohou být vzhledem k jejich hodnocení považovány za hospodářsky nejslabší, a 

tedy problémové oblasti Jihomoravského kraje. 

 

VYSOČINA 

Kraj Vysočina se ve dvou relevantních dokumentech – Program rozvoje kraje Vysočina a Profil kraje 

Vysočina139 ani náznakem nezmiňuje k problematice vymezování problémových oblastí na svém území. 

V rámci této disertace je tedy přijat předpoklad, že kraj zcela absentuje od specifikování metodiky pro 

vymezování těchto oblastí. 

 

Následující tabulka č. 2.8 přehledně uvádí pro každý kraj problémové regiony tak, jak jsou vnímány 

samotným krajem, a problémové regiony tak, jak je pro daný kraj vymezuje stát: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
138 Aktualizace návrhové části programu rozvoje Jihomoravského kraje. Návrhová část. GaREP a Vysoké učení technické v Brně. 
Jihomoravský kraj, 2006.  S. 71-81. 
139 Program rozvoje kraje Vysočina. Programová část. Vysočina, 2007. Profil kraje Vysočina. Krajský úřad kraje Vysočina. Vysočina, 2009. 
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Tab. č. 2.8 Komparace problémových oblastí na úrovni státu a na úrovni krajů 

Kraj Centrálně vymezené 
problémové oblasti  Problémové oblasti vymezené kraji 

Ústecký 

Most, Chomutov, 
Teplice, Louny, Děčín, 
Ústí nad Labem, 
Litoměřice 

Litvínov, Most, Podbořany 

Karlovarský  Sokolov, Ostrov 
 
Kraslice, Ostrov, Sokolov 
 

Liberecký Vojenský újezd 
Ralsko, Frýdlant 

Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod Smrkem,  
Raspenava, Višňová, Doksy, Dubá, Kravaře, Zahrádky, 
Žandov, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Mimoň, Ralsko, 
Stráž pod Dalekem, Zákupy, Český Dub, Jenišovice, 
Křížany, Osečná, Sychrov, Jesenný, Lomnice nad 
Popelkou, Poniklá, Rovensko pod Troskami, Semily,  
Velké Hamry, Vysoké nad Jizerou, Zásada, Cvikov, 
Jablonné v Podještědí, Kamenický Šenov, Krompach, 
Rynoltice, Bzenecko, Horní Branná, Hrádek nad Nisou, 
Chrastava, Jablonec nad Jizerou, Libštát, Mníšek, Nový 
Bor, Příšovice 

Plzeňský  nemá vymezeny 
 
nemá vymezeny 
 

Královéhradecký nemá vymezeny 

Sobotka, Nová Paka, Lázně Bělohrad,  
Hostinné, Dvůr Králové n.L., Teplice n.M.,  
Hradec Králové, Vamberk, Kopidlno, Úpice,  
Broumov, Hořice, Žacléř, Svoboda n.Ú. 

Olomoucký 
Jeseník, Přerov, 
Šumperk, Šternberk, 
Uničov 

Olomouc, Prostějov, Přerov, Hranice, Konice,  
Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Uničov, 
Zábřeh, Šumperk, Šternberk, Jeseník 

Pardubický Svitavy, Králíky Moravská Třebová, Králíky, Svitavy, Polička,  
Litomyšl, Hlinsko 

Zlínský 
Kroměříž, Rožnov pod 
Radhoštěm, Valašské 
Klobouky 

Bojkovice, Brumov-Bylnice, Horní Lideč,  
Koryčany, Morkovice-Slížany, Valašské  
Klobouky, Hulín, Chropyně, Karolinka,  
Kroměříž, Uherský Brod, Vsetín 

Jihočeský nemá vymezeny 

Mirovice, Mirotice, Milevsko, Protivín, Volary, Vojenský 
újezd Boletce, Horní Planá, Český Krumlov, Vyšší Brod, 
Kaplice, Nové Hrady, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Nová 
Bystřice, Dačice, Slavonice 

Středočeský Vojenský újezd Mladá Nymburk, Kolín, Benešov, Beroun, Příbram, Kutná Hora, 
Rakovník 

Moravskoslezský 

Karviná, Ostrava-
město, Frýdek-Místek, 
Nový Jičín, Bruntál, 
Opava 

Osoblažsko, Moravskoberounsko, Albrechticko, 
Karvinko, Orlovsko, Havířovsko, Vítkovsko,  
Rýmařovsko, Ostravsko, Třinecko 

Jihomoravský Hodonín, Znojmo, 
Bučovice, Mikulov 

Vranov nad Dyjí, Moravský Krumlov, Hrušovany, 
Znojmo, Miroslav, Pohořelice, Mikulov, Hustopeče, 
Klobouky u Brna, Velká nad Veličkou, Kyjov, Ždánice, 
Bučovice, Ivanovice na Hané, Tišnov, Letovice, Velké 
Opatovice, Boskovice 

Vysočina Třebíč, Bystřice nad 
Pernštejnem nemá vymezeny 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tučně vymezené lokality představují shodu mezi státem vymezenými problémovými oblastmi a krajem 

vymezenými problémovými oblastmi s absencí bližší konkretizace „problémovosti“ daného území. 

K této poznámce je ještě nutné dodat, že kraje hodnotí problémovost svého území v rámci menších 

územních jednotek než jak činí stát při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu. Z tohoto 

důvodu se neshoduje počet oblastí, a pouze zdánlivě dochází k rozporu také obsahově – např. 

v Libereckém kraji vymezuje stát ORP Frýdlant. Sám Liberecký kraj ovšem vymezuje generelové 

jednotky Hejnice, Nové Město pod Smrkem, Raspenava a Višňová, které administrativně spadají pod 

ORP Frýdlant. 

 

Skutečnosti, které dokumentuje uvedená tabulka č. 2.8 lze shrnout následovně: 

- Ústecký kraj sám sebe nevnímá tak kriticky, jako je vnímán ze strany státu, 

- Karlovarský kraj je při vymezení problémových oblastí ve shodě s centrálním vymezením, 

- Liberecký kraj sám sebe vnímá mnohem kritičtěji, než jak je vnímán státem, 

- Plzeňský kraj je ve shodě, neboť nemá vymezeny problémové oblasti ani na krajské, ani na 

centrální úrovni, 

- Královéhradecký kraj podobně jako Liberecký vnímá sám sebe kritičtěji, neboť zatímco stát zde 

nevymezuje žádné problémové oblasti, kraj jich vymezuje několik, 

- Olomoucký kraj je, s výjimkou čtyř obcí vymezených nad rámec státem vymezených 

problémových oblastí, ve shodě s centrálně stanovenými problémovými oblastmi, 

- Pardubický kraj je při vymezování problémových oblastí víceméně ve shodě s centrálním 

vymezením, 

- sám Zlínský kraj nevnímá jako problémovou oblast centrálně vymezený Rožnov pod 

Radhoštěm, na druhé straně ale vymezuje jiné oblasti nevymezené státem, 

- pro Jihočeský kraj  nejsou vymezeny regiony se soustředěnou podporou státu, sám kraj však 

několik problémových oblastí vymezuje, 

- Středočeský kraj má centrálně vymezen pouze vojenský újezd Mladá, sám ovšem vymezuje 

několik dalších problémových oblastí, 

- v Moravskoslezském kraji panuje víceméně shoda s výjimkou Nového Jičína vymezeného 

státem, který ovšem sám kraj nepovažuje za problémový, 

- Jihomoravský kraj uvádí kromě státem vymezených regionů se soustředěnou podporou státu 

ještě několik dalších oblastí, 

- kraj Vysočina se sám problematikou vymezování problémových oblastí na svém území 

nezabývá. Centrálně jsou zde ale vymezeny dva regiony se soustředěnou podporou státu. 

 

Závěrem je možné konstatovat, že je jistě zcela přirozené očekávat, že kraje budou mít tendence spíše 

ke kritičtějšímu pohledu na problematiku vymezování problémových oblastí jako jistého stimulu ke 
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zlepšování hospodářské úrovně na svém území. Toto uvažování se v případě krajů České republiky až 

na několik výjimek (Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina) potvrzuje. 

 

Kraj Vysočina od vymezování problémových oblastí zcela absentuje, což ale nemusí zákonitě 

znamenat, že na svém území nevnímá problémové lokality, u kterých připouští potřebu prioritního 

řešení vzniklých problémů. Přístup Ústeckého a Moravskoslezského kraje při vymezování 

problémových oblastí může být spojen s jistým předsudkem ze strany státu. Tyto dva kraje byly a jsou 

v rámci celorepublikového vnímání považovány za nejmasivněji postižené zejména strukturálními 

změnami. Navzdory tomuto, dnes již téměř, dogmatu může být ale skutečnost po téměř dvou 

desetiletích pomoci v těchto regionech o něco příznivější. 

 

2.6.5 Strategie hospodářského růstu České republiky  
„Cílem Strategie hospodářského růstu je významným způsobem přiblížit Českou republiku ekonomické 

úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie. Měřeno ukazatelem HDP na jednoho obyvatele, 

je v silách země dosáhnout v roce 2013 průměru EU.“ A dále: „K dosažení tohoto cíle by Česká 

republika měla zaměřit veřejné prostředky na podporu výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou a 

zatraktivnit své prostředí pro setrvání domácích společností a příliv nových ze zahraničí. Takto 

vytvořená nová pracovní místa se pak v konečném důsledku kladně projeví na vzrůstající životní úrovni 

všech obyvatel.“ 140 

 

Dále si Strategie vytyčila tři základní úkoly: 

- vymezit priority hospodářské politiky a efektivně nasměrovat a čerpat zdroje z fondů Evropské 

unie pro období 2007 – 2013, 

- seznámit veřejnost a podnikatelský sektor s vytyčenými prioritami z důvodu formování jejich 

očekávání, 

- efektivně umístit veřejné prostředky přímé intervence. 

 

Hlavní podstatou a zaměřením Strategie je vytvoření co nejpříznivějších podmínek jednotlivcům a 

podnikatelským subjektům pro vykonávání jejich ekonomické aktivity při zajištění odpovídajícího 

stupně konkurenceschopnosti. K zachování a růstu konkurenceschopnosti ekonomických subjektů 

významně přispívá nastavený legislativní rámec, daňová soustava, případné regulativní opatření, 

možnost a podmínky přístupu k dodatečným finančním zdrojům, situace na trhu práce – ať již 

z kvantitativního či kvalitativního hlediska, atd. V této souvislosti si Strategie hospodářského růstu 

vymezila oblasti zájmu, které mohou ovlivňovat konkurenceschopnost české ekonomiky. Jedná se o: 

- institucionální prostředí, 

                                                 
140 Autorský tým: Strategie hospodářského růstu České republiky. ČSÚ, VŠE, Technologické centrum AV ČR. S. 1. 
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- zdroje financování, 

- infrastrukturu, 

- rozvoj lidských zdrojů, 

- výzkum, vývoj a inovace. 

 

Oproti Strategii regionálního rozvoje je tedy patrné, že Strategie hospodářského růstu se poněkud 

profiluje spíše na oblast ekonomických činností a jejich konkurenceschopnost. Přesto nelze upřít 

Strategii hospodářského růstu její přínos do oblasti regionálního rozvoje ve formě snahy o nastartování 

nevyužitého potenciálu hospodářského rozvoje regionů prostřednictvím podpory podnikatelských 

subjektů. Výše zmíněné priority této Strategie jsou koncipovány s ohledem na zajištění rovnoměrného 

regionálního rozvoje a zmírňování regionálních disparit. Strategie hospodářského růstu v souladu 

s Lisabonskou strategií bere v úvahu případná specifika regionů, využívání komparativních výhod, 

užitečnost zvyšování prostorové flexibility pracovníků s minimálními dopady na sídelní strukturu, 

regionální identitu a tradice, zachování a obnovu životního prostředí, atd. 

Ve vztahu k dalším programovým dokumentům nejen regionálního rozvoje České republiky vychází 

Strategie hospodářského růstu ze Strategie udržitelného rozvoje (viz podkap. 2.6.6). Současně na 

Strategii hospodářského růstu navazuje Národní rozvojový plán České republiky na období 2007 – 2013 

(viz podkap. 2.6.7). 

 

Priority Strategie hospodářského růstu ČR 

1. Institucionální prostředí pro podnikání chápe strategie v několika dalších bodech:  

- vytvoření příznivého legislativního prostředí a zabezpečení vymahatelnosti práva. Tento bod 

zahrnuje kromě jiného snahu o zkrácení procesu založení firmy a přijetí v současnosti již 

platného insolventního zákona, který zajišťuje věřitelům bankrotujících bankovních subjektů 

včasné a „důstojné“ uspokojení jejich nesplacených pohledávek. Dále efektivní boj proti 

korupci a její nulová tolerance.   

- Konkurenceschopná daňová soustava podporující ekonomickou aktivitu obyvatelstva i 

podnikatelských subjektů. Míra zdanění vyznívá pro Českou republiku velice příznivě a 

lichotivě, ale na druhé straně bariérou zůstává vysoký podíl odvodů z mezd v rámci sociálního a 

zdravotního pojištění. Stále více diskutovanější se také stává oblast ekologických daní a s nimi 

spojenou reformou, která by měla zásadně změnit praxi, která zde byla ještě donedávna 

uplatňována – kdy se nejrůznějším úlevám ze strany státu těšily podnikatelské subjekty, které 

svou činností spíše devastovaly životní prostředí. Ekologická reforma by naproti tomu měla 

zvýhodňovat a tedy zajišťovat vyšší konkurenceschopnost ekologickým a ve vztahu 

k životnímu prostředí šetrnějším výrobám. 

- Zlepšit konkurenční prostředí a odstranit překážky např. podporou konkurenčního prostředí a 

bojem proti monopolizaci, případně oligopolizaci některých odvětví, dále snížením 
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administrativních požadavků na podnikatele, kteří tak mohou své úsilí a čas vynakládat 

efektivněji. 

- Efektivně využít tržně konformních podpůrných nástrojů, které sice nemusí být vždy zcela 

v souladu s principy volné hospodářské soutěže, ale v rámci jistého patriotismu je možné se 

s nimi setkat. Nemusí se jednat přímo o protekcionismus, ale mnohdy pouze o vytváření 

příznivého klimatu ze strany státu ve prospěch rozvoje podnikání a exportních aktivit. 

 

2. Zdroje financování jsou tvořeny následující podmnožinou: 

- zajistit dostatek zdrojů z Evropské unie, resp. maximalizovat čerpání prostředků z fondů 

Evropské unie a situovat je do nejpotřebnějších oblastí. Současně ale také nalézt dostatek 

finančních prostředků v národních rozpočtu jako podmínky spolufinancování projektů z fondů 

Evropské unie. Důležitým bodem je zvýšení absorpční kapacity zdrojů z Evropské unie na 

národní úrovni, neboť avizované částky jsou pouze rámcem. Při nedostatku kvalitních projektů 

finanční prostředky nenávratně propadnou bez možnosti pozdějšího nárokování. 

- Maximalizovat příliv investic a efektivně privatizovat majetek ve veřejném vlastnictví. V tomto 

kontextu se jedná zejména o přímé zahraniční investice, které zajištěním financování nových 

výrob a technologií umožňují využít národní potenciál (např. kvalifikovanou pracovní sílu). Co 

se týče nedokončené privatizace některých podniků, kde si stát ponechal majetkovou účast, je 

možné hovořit o jisté schizofrenii státu, který na jedné straně svou majetkovou účastí brání 

uplatňování monopolních praktik daného podniku či odvětví, na druhé straně jako jeden 

z vlastníků silně potenciálně monopolní firmy těžko odolává vidině mnohdy astronomických 

monopolních zisků.  

- Vytvořit prostředí pro efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru, tzv. public-private 

partnership, které představuje převedení zajišťování některých veřejných služeb na soukromý 

subjekt, který službu zpoplatní nebo přijímá platbu od státu. V rámci tohoto outsorcingu se stát 

omezuje na subjekt, který definuje obsah a podstatu požadované služby a současně přenáší 

případná rizika, která dříve sám podstupoval, na soukromý subjekt.  

- Podpořit komerční zdroje financování v podobě např. rizikového a rozvojového kapitálu a tzv. 

finančních andělů. Dále efektivní finanční a bankovní regulací vedoucí k transparentnosti a 

zlevnění služeb finančních sektoru. 

- Obezřetně nakládat s veřejnými prostředky zejména posílením fiskální disciplíny a 

hospodárným vynakládáním prostředků státního rozpočtu, dále změnami ve zdravotnictví, které 

má sklony k neefektivní spotřebě a plývání, a v důchodovém systému, který je s ohledem na 

aktuální demografický trend a přetrvávající stárnutí populace neudržitelný. 
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3. Infrastruktura dále sestává z následujících bodů: 

- Zvýšení mobility osob, zboží a informací, které spočívá v odstraňování překážek omezujících 

mobilitu. V první řadě se tedy jedná o zabezpečení efektivní a moderní silniční, železniční, 

letecké a vnitrozemské říční dopravy. Významnou roli v tomto kontextu hraje také sociální 

mobilita v podobě ochoty obyvatel cestovat či se stěhovat za prací. Na významu nabývá také 

virtuální mobilita spočívající v elektronickém přenosu dat, a determinovaná technickým 

zázemím (výpočetní technikou a soukromým či veřejným připojením na internet). 

- Urychlení realizace investičních záměrů veřejného a soukromého sektoru, jako základu pro 

zachování a růst konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. Za vstřícné kroky v této 

souvislosti jsou chápány zejména vytvoření územních předpokladů pro investiční výstavbu, 

vyřešení majetkoprávních záležitostí spojených např. s odkupem soukromých pozemků, 

zabezpečení legislativně správních předpokladů neopomíjejících soukromé hodnoty a životní 

prostředí. 

- Urychlení ekonomického rozvoje regionů v zájmu potlačování regionálních disparit, k jejichž 

prohloubení silně přispělo rozšíření Evropské unie v roce 2004. Opatření vedoucí ke snižování 

regionálních disparit jsou v této strategii chápána jako posilování ekonomické motivace a 

soutěživosti samosprávných celků, vytvoření dopravních předpokladů pro rozvoj regionu jako 

řešení izolovanosti a následného zaostávání některých regionů, podpora rozvoje 

telekomunikační infrastruktury, atd. 

- Zabezpečení ochrany přírodního a kulturního dědictví jako společenských hodnot, jejichž 

ekonomický přínos v rámci cestovního ruchu a turistiky je často poněkud opomíjen. Ochrana 

přírody spočívá kromě jiného v omezení extenzivní urbanizace a masivních záborů zemědělské 

půdy z důvodu těžby či výstavby průmyslových zón a zábavných a nákupních center. Dalším 

opatřením může být  využívání alternativních forem dopravy než je silně neekologická silniční 

doprava (např. ve prospěch železniční dopravy), a současně „výchova“ a směrování 

obyvatelstva k přesunu od individuální k hromadné dopravě. Zvyšující se podíl obnovitelných 

zdrojů při výrobě tepla a elektřině vzhledem k tradičním, životní prostředí zatěžujícím 

variantám, je již téměř obecně známým opatřením k ochraně přírody. V rámci úsporného a 

šetrného nakládání s vodními zdroji je stále markantnější apel na oblast čistění odpadních vod. 

- Zachování kompetitivních výrobně-provozních nákladů, optimalizace odvětvové struktury 

komparativních cenových výhod. V České republice se i po vstupu do Evropské unie prosazují  

v důsledku nižších cen infrastruktury nižší náklady ve zpracovatelském průmyslu. Otázkou 

zůstává, jak si tuto komparativní výhodu, která je nezanedbatelnou podporou 

konkurenceschopnosti, zachovat. 
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4. Rozvoj lidských zdrojů je ve Strategii hospodářského růstu České republiky založen na třech 

základních charakteristikách pracovní síly – kvalifikovaná, mobilní a adaptabilní, neboť 

uplatnění na trhu práce je založeno především na vzdělání či kvalifikaci, ochotě učit se a ochotě 

za prací případně cestovat. Současně motivujícím či mnohdy spíše demotivujícím prvkem při 

hledání pracovního uplatnění je systém sociálních podpor v nezaměstnanosti, jehož nastavení 

např. příliš velkorysé může vést k rozhodnutí pracovní uplatnění nevyhledávat.   

 

5. Výzkum, vývoj a inovace. „Trvalého a intenzivního hospodářského růstu nelze dosáhnout bez 

trvalých inovací výrobků a služeb, jakož i používaných technologií a metod organizace a řízení 

podnikatelských subjektů.“141 Stát přispívá k inovačním aktivitám vytvářením příznivých 

právních a institucionálních podmínek, a odstraňováním bariér inovací. V návaznosti na tuto 

vizi Strategie dále doporučuje: 

- Posílení výzkumu a vývoje kontinuálních zvyšováním veřejných výdajů do těchto oblastí. 

Opomenut není ani soukromý sektor, který by měl být také motivován ke zvyšování výdajů na 

výzkum a vývoj. Na posilování výzkumu a vývoje není pohlíženo pouze z finanční stránky, ale 

také z pohledu zajištění efektivní ochrany duševního vlastnictví výsledků výzkumu a vývoje. 

- Vytvoření funkční spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

resp. vytvoření stálých a fungujících vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem v zájmu 

snadnějšího a pružnějšího přenosu konkrétních výstupů výzkumu a vývoje do praxe při výrobě 

nových produktů a technologií a při vytváření nových služeb. 

- Zajištění lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, tedy vlastních nositelů výzkumu a 

vývoje. Realitou v České republice je stárnutí výzkumné základny a nedostatek potenciálních 

mladých pokračovatelů, kteří dávají raději přednost jinému profesnímu uplatnění. 

- Zefektivnění výkonu státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích centralizováním podpory 

výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a snížením počtu rozpočtových kapitol. Dále 

zajištěním zpětné vazby efektu realizovaných opatření státu na faktické potřeby soukromého 

sektoru (prostřednictvím např. šetření Českého statistického úřadu).  

 

Ve své podstatě se Strategie hospodářského růstu zaměřuje a priori na hospodářský růst a 

konkurenceschopnost České republiky v rámci mezinárodního srovnání. Pro posouzení vývoje 

zmíněných cílů této strategie – hospodářského růstu a konkurenceschopnosti byl Eurostatem sestaven 

soubor čtrnácti strukturálních indikátorů umožňujících srovnání v rámci Evropské unie. Soubor 

indikátorů sestává z následujících142:  

- hrubý domácí produkt per capita,  

- produktivita práce,  

                                                 
141 Autorský tým: Strategie hospodářského růstu České republiky. Praha: ČSÚ, VŠE, Technologické centrum AV ČR. S. 109. 
142 Tamtéž. S. 131. 
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- míra zaměstnanosti,  

- míra zaměstnanosti starších občanů (starších 64 let),  

- výdaje na výzkum a vývoj kvantifikovaných jako procento HDP,  

- úroveň dosaženého vzdělání mladých lidí (20 – 24 let),  

- komparativní cenové hladiny,  

- investice v soukromém sektoru měřené jako procento HDP,  

- míra rizika chudoby (podíl osob s disponibilních důchodem pod hranicí chudoby),  

- rozptyl regionálních měr zaměstnanosti na úrovni NUTS II,  

- míra dlouhodobé nezaměstnanosti přesahující jeden rok,  

- celkové emise skleníkových plynů,  

- energetická náročnost hospodářství,  

- nákladní doprava (podíl přepravních výkonů v nákladní dopravě na HDP). 

 

Jednou z podmínek, aby Česká republika mohla čerpat finanční prostředky ze Strukturálních fondů 

v období 2007 – 2013, je koncipování operačních programů. Předpokládá se, že po věcné stránce budou 

operační programy vycházet právě ze Strategie hospodářského růstu, resp. jejích priorit uvedených 

v předešlém textu (institucionální priority pro podnikání, zdroje financování, infrastruktura, rozvoj 

lidských zdrojů, výzkum vývoj a inovace), a na ní navazujícího Národního rozvojového plánu (viz 

podkap. 2.6.7) Přičemž zastřešujícím dokumentem pro všechny operační programy je Národní 

strategický referenční rámec (viz podkap. 2.6.8). 

 

2.6.6 Strategie udržitelného rozvoje České republiky 
Udržitelný rozvoj je chápán jako rozvoj, který uspokojí potřeby současné generace, aniž by ohrozil nebo 

omezil možnosti pro uspokojení potřeb budoucích generací.143 Světový summit o udržitelném rozvoji 

konající se v Johannesburgu v roce 2002 dále specifikoval, že rozvoj může být považován na udržitelný, 

pokud je při něm dosaženo rovnováhy mezi sociálním, ekonomickým a environmentálním pilířem. 

Z tohoto konstatování vyplývají také tři základní pilíře udržitelnosti: 

- sociální rozvoj, který bere v úvahu individuální potřeby, 

- environmentální rozvoj spočívající v ochraně životního prostředí a s šetrným a obezřetným 

nakládáním s přírodními zdroji, 

- ekonomický rozvoj, jehož podstatou je zajištění ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Důležitým bodem je apel na vzájemnou rovnováhu zmíněných pilířů, resp. rozvojů bez náznaků 

preference jednoho na úkor druhého. 

 

                                                 
143 Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004. S. 3. 
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Definované cíle a nástroje Strategie udržitelného rozvoje České republiky jsou koncipovány s ohledem 

na základní podmínku „zajištění co nejvyšší dosažitelné úrovně života pro současnou generaci a 

k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích“.144 Strategie uvádí následující cíle: 

- udržení stability ekonomiky a dosažení její imunity vůči nepříznivým vlivům, 

- podpoření ekonomického rozvoje s ohledem na omezenou kapacitu životního prostředí, 

- podpora znalostní ekonomiky jako významného nositele konkurenceschopnosti, 

- zachování přírodního bohatství České republiky pro další generace, nesnižovat biologickou 

rozmanitost, podporovat systematickou recyklaci, racionálně hospodařit s neobnovitelnými 

zdroji, 

- zachovat v co největší možné míře potravinovou soběstačnost České republiky, 

- snaha o zachování počtu obyvatel České republiky a současně dosažení příznivější věkové 

struktury, 

- snižování nezaměstnanosti, růst vzdělanosti, 

- eliminace lobbyistických snah prosazujících své soukromé zájmy na úkor zájmů 

korespondujících s filozofií udržitelného rozvoje, atd. 

 

Česká republika v kontextu tří pilířů udržitelného rozvoje  

Strategie udržitelné rozvoje je strategií vlády, která si dále vytyčila v rámci jednotlivých pilířů klíčové 

strategické cíle, jejichž splnění je založeno na příslušných vládních nástrojích v podobě zákonů, 

nařízení, vyhlášek, atd. 

 

1. Ekonomický pilíř – posilování konkurenceschopnosti ekonomiky 

V rámci ekonomického pilíře uvádí strategie tyto strategické cíle: 

- Udržení stability ekonomiky České republiky a zajištění její odolnosti vůči vnějším a vnitřním 

negativním vlivům.  

- Vytváření podmínek pro hospodářský růst, optimální zaměstnanost, financování veřejných 

služeb a snižování veřejného dluhu při současných minimálních negativních účinků na životní 

prostředí.  

- Vytváření podmínek pro flexibilní ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech, a 

zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu, zemědělství a služeb.  

 

2. Environmentální pilíř – ochrana přírody, životního prostředí, přírodních zdrojů. 

Environmentální pilíř je založen na následujících strategických cílích: 

- Zajištění nejvyšší možné kvality všech složek životního prostředí, regenerace krajiny, zachování 

přírodního bohatství.  

                                                 
144 Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004. S. 4. 
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- Minimalizace střetů zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí.  

- S ohledem na možnosti České republiky přispívat k řešení evropských a celosvětových 

environmentálních problémů, zejména v souvislosti s hrozbou změny klimatu.  

 

3. Sociální pilíř – posílení sociální soudržnosti 

- Prvním strategickým cílem sociální pilíře je rozvoj lidských zdrojů s cílem posílit sociální 

soudržnost.  

- Snižování nezaměstnanosti  

- Zvýšení počtu obyvatel České republiky a zlepšení věkové struktury obyvatelstva  

 

Dalšími oblastmi Strategie udržitelného rozvoje České republiky navazujícími na uvedené pilíře jsou: 

- výzkum a vývoj, vzdělání,  

- prosazování principů udržitelného rozvoje nejen na národní, ale také na nadnárodní úrovni,  

- správa věcí veřejných  

 

Pro hodnocení úspěšnosti plnění nastavených strategických a dílčích cílů Strategie udržitelného rozvoje 

a v rámci komunikace veřejné správy s veřejností stanoví vláda soubor vybraných indikátorů, jejichž 

vývoj v čase a následné závěry budou založeny na sestavení časových řad. Na tomto místě je uvedeno 

pouze několik indikátorů na ukázku, nejedná se tedy o taxativní výčet. 

- hrubý domácí produkt na osobu,  

- celkový objem čistých investic, 

- saldo zahraničního obchodu,  

- produktivita práce na zaměstnaného, 

- energetická náročnost HDP,  

- měrné emise skleníkových plynů. 

- podíl materiálově využitých komunálních odpadů,  

- spotřeba primárních energetických zdrojů na obyvatele,  

- podíl spotřeby obnovitelných zdrojů energie. 

- přepravní výkony v nákladní dopravě silniční, železniční, letecké a vodní.  

- míra zaměstnanosti starších pracovníků,  

- populace žijící pod hranicí chudoby před a po sociálních transferech, 

- nejvyšší dosažené vzdělání,  

- výkonnost soudů. 

 

Vazba Strategie udržitelného rozvoje na oblast regionální politiky a odstraňování regionálních disparit 

je patrná zejména v ekonomickém pilíři, kde Strategie zdůrazňuje potřebu vytváření podmínek 
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nezbytných pro zmírnění či odstranění regionálních disparit.145 Ve svém konstatování se ovšem 

zaměřuje spíše na regionální ekonomické disparity, a dále explicitně nevysvětluje konkrétní opatření. 

Na druhé straně s ohledem na obsah cílů Strategie a na soubor indikátorů pro hodnocení plnění cílů je 

zřejmé, že plnění strategie může být jedině přínosem pro vitalitu a prosperitu ekonomiky jako celku, 

která se bezpochyby projeví zprostředkovaně na prosperitě jednotlivých regionů. 

 

2.6.7 Národní rozvojový plán 
Národní rozvojový plán tvoří oporu a konkrétní východiska pro zpracování Národního strategického 

referenčního rámce pro financování z fondů Evropské unie pro období 2007 – 2013. Současně se 

zpracování Národního rozvojového plánu opírá mimo jiné o Strategii hospodářského růstu České 

republiky, Strategii regionálního rozvoje České republiky a o Strategii udržitelného rozvoje České 

republiky. Zadavatelem prací na Národním rozvojovém plánu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

Na rozdíl od Strategie udržitelného rozvoje České republiky se Národní rozvojový plán vedle obecné 

charakteristiky státu, makroekonomické analýzy a prognózy, základních ekonomických, sociálních a 

environmentálních charakteristik, atd. zabývá samostatně také oblastí regionálního rozvoje a 

problematikou regionálních disparit. Národní rozvojový plán navazuje na terminologii Strategie 

udržitelného rozvoje a pod pojmem řešení, resp. snižování negativních regionálních disparit spatřuje 

„omezování nerovnováhy ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním 

pilířem udržitelnosti a hospodářského růstu“.146 Plán dále uvádí, že při snižování negativních 

regionálních disparit je třeba využít potenciálu daného regionu v podobě pozitivních regionálních 

disparit při současném zohlednění principů udržitelného rozvoje. 

 

Globální cíl Národního rozvojového plánu je definován následovně: „Globálním cílem Národního 

rozvojového plánu v období 2007 – 2013 je přeměna socioekonomického prostředí České republiky 

v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro 

realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti 

bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude 

usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování 

úrovně kvality života obyvatelstva.“ 147 

 

Strategické cíle Národního rozvojového plánu, resp. jejich stanovení vychází z nařízení předložených 

Evropskou komisí, která klade důraz na posilování konkurenceschopnosti všech jednotlivých členských 

států jako prostředku pro růst konkurenceschopnosti celé Evropské unie.  
                                                 
145 Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004. S. 33. 
146 Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006. S. 90. 
147 Tamtéž. S. 129. 
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Na tento naléhavý požadavek zvyšování konkurenceschopnosti navazuje definování strategických 

cílů148 Národního rozvojového plánu a z nich vyplývajících prioritních os149: 

- Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika, který je realizován prostřednictvím 

prioritní osy: Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky, které představuje např. 

dokončení restrukturalizace, rozvoj otevřeného podnikatelského prostředí, podpora a rozvoj 

výzkumu, vývoje a inovací, rozvoj cestovního ruchu. 

- Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a jeho prioritní osa: Rozvoj moderní 

a konkurenceschopné společnosti prostřednictvím aktivizace lidského potenciálu prosazováním 

a rozvojem celoživotního vzdělávání, zvyšováním kvalifikace, eliminací sociálních rizik 

v podobě např. stárnutí populace, migrace obyvatelstva a „únik mozků“, zhoršující se zdravotní 

stav populace, sociální vyloučení, atd. 

- Strategický cíl: Atraktivita prostředí, na který navazuje prioritní osa: Životní prostředí a 

dostupnost zahrnující soustavnou péči o kvalitu životního prostředí, odstraňování starých 

ekologických zátěží, atd. 

- Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území s prioritní osou: Vyvážený a harmonický rozvoj území 

ČR založenou na strategickém plánování a koordinaci investic do infrastruktury s ohledem na 

prostorový vliv těchto investic, rozvoj regionů nastartováním socioekonomických změn ve 

strukturálně postižených, hospodářsky slabých a venkovských oblastech. 

 

S ohledem na tématické zaměření překládané disertační práce se bude další text zabývat především tou 

částí Národního rozvojového plánu České republiky, která věnuje pozornost regionálnímu rozvoji a 

regionální politice. 

 

Národní rozvojový plán uvádí v kapitole „Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských 

oblastí“150 několik možných pohledů při členění regionů podle jejich míry postižení regionálními 

disparitami. Tato hlediska je třeba vnímat nikoliv odděleně, ale komplexně ve vzájemné souvislosti. 

Souhrn všech úhlů pohledu na problematiku regionálních disparit v kontextu České republiky 

dokumentuje obrázek č. 2.2. 

 

Vedle tří, v podkapitole 2.6.2. již zmíněných, podskupin státem podporovaných regionů vymezuje 

Národní rozvojový plán také venkovské oblasti. Strategie regionálního rozvoje, která byla předmětem 

právě podkapitoly 2.6.2. existenci venkovských oblastí neopomíjí, ale současně se blíže nezabývá jejich 

explicitním vymezením. Oproti tomu Národní rozvojový plán ve svém textu připouští nesnadný úkol při 
                                                 
148 Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006.S. 129. 
149 Prioritní osa je v Nařízení rady ES definována jako: „jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které 
spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle.“  Viz: Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1260/1999. S. L 210/36. 
150 Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006. S. 90. 
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stanovování konkrétních kritérií pro zařazení regionu do skupiny venkovských regionů, na druhé straně 

ale uvádí odhad, že obce, které svým charakterem odpovídají venkovským regionům zahrnují přes 95 % 

všech obcí v ČR151. 

 

Na stejné stránce dokumentu Národní rozvojový plán uvádí částečný výčet venkovských regionů na 

území v ČR. V největší míře se (přes 90 % venkovských obcí v okrese) vyskytují zejména v regionu 

Jihozápad a Jihovýchod. Jmenovitě se jedná o okresy Pelhřimov, Jindřichův Hradec, Tachov, 

Strakonice, Třebíč, Rakovník a Písek. V rámci krajského členění se jedná o kraj Jihočeský, Plzeňský a 

Vysočina. Obecně je tedy možné konstatovat, že nejvýznamnější koncentrace venkovských oblastí se 

nachází v jihozápadní a jižní části republiky.  

 

Dalším hlediskem je klasifikace regionů soudržnosti vyjadřující podstatu regionálních disparit:  

- Regiony rychle se rozvíjející – tato kategorie má v rámci České republiky jediného zástupce – 

hl. m. Prahu. 

- Regiony rozvíjející se zahrnují Jihozápad především díky Plzni a její průmyslové tradici a 

vzdělanostnímu potenciálu. A dále Střední Čechy s významným růstovým centrem Mladou 

Boleslaví.  

- Regiony s nízkou dynamikou růstu jsou zastoupeny možná překvapivě Jihovýchodem. 

Navzdory přítomnosti Brna v tomto regionu soudržnosti je region klasifikován jako „region 

s nízkou dynamikou růstu“ z důvodu jeho značné heterogenity (protipólem moravské metropole 

je Vysočina). S obdobným zařazením a problémem se potýká Severovýchod, neboť na jedné 

straně se zde vyskytují centra jako Liberec, Hradec Králové a Pardubice. Na druhé straně však 

existují významné rozdíly na úrovni jednotlivých okresů, příp. obcí s rozšířenou působností.  

- Zaostávající regiony jsou představovány Střední Moravou, k jejíž nepříliš lichotivé klasifikaci 

přispěla velmi nízká rozvinutost Jesenicka a Valaška na jejím území. 

- Mezi upadající regiony jsou zahrnuty Severovýchod a Ostravsko, které jsou v celé České 

republice výhradními regiony z hlediska existence strukturálně postižených regionů, současně 

s vysokým podílem regionů hospodářsky slabých a v regionu soudržnosti Severovýchod 

s několika regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. 

 

Dalším možným pohledem při studiu regionálních disparit je kategorizace podle míry urbanizace. 

Vysoce urbanizované prostory na jedné straně přináší výhody v podobě např. větší poptávky po práci, 

vyšší nabídky zboží a služeb, kvalitnější infrastruktury, vyšší dostupnosti zdravotní péče a kulturního 

vyžití s ohledem na vyšší koncentraci obyvatel. Na druhé straně zanedbatelná nejsou ani negativa a 

„vedlejší účinky“ rostoucí urbanizace v podobě nezanedbatelných dodatečných nákladů na budování 

                                                 
151 Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006. S. 106. 
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dostačující infrastruktury a na zneškodňování a skládkování odpadů, atd., znečištěné ovzduší a nižší 

kvalita života spojená s poškozeným životním prostředím a přelidněností, atd. V rozvoji regionů mají 

ovšem urbanizované oblasti jako centra se silným rozvojovým a ekonomickým potenciálem rozhodující 

vliv na rozvoj periferních oblastí, které tak mohou v rámci uplatnění komparativních výhod a kooperace 

s centry alespoň částečně participovat na ekonomické prosperitě urbanizovaných lokalit. 

 

Na úrovni České republiky jsou patrné tyto urbanizované prostory: 

- Pražská aglomerace, která je bez pochyby na prvním místě a nejvýznamnější českou metropolí, 

dosáhla své pozice částečně poněkud na úkor sousedských regionů zejména z důvodu imigrace 

obyvatel do hlavního města. V současné době se prosazuje spíše opačná situace – vzhledem 

k omezenému prostoru Prahy dochází k přesunu některých průmyslových aktivit do okolních 

regionů Středočeského kraje, které se tak stávají součástí metropolitní ekonomiky. 

- Východočeská aglomerace je tvořena dvěma okresy – hlavními centry regionu soudržnost 

Severovýchod, a sice Hradcem Králové a Pardubicemi. 

- Severočeská konurbace sestává ze skupiny měst tvořené Ústím nad Labem, Teplicemi, Mostem, 

Děčínem, Litvínovem a Chomutovem. 

- Liberec – Jablonec je urbanizační prostor dominující severovýchodu Čech. 

- Ostravská aglomerace je svým způsobem pozůstatkem intenzivní industrializace v této části 

republiky. Kromě vlastní Ostravy je aglomerace dále tvořena Bohumínem, Frýdkem-Místkem, 

Karvinou, Havířovem, Orlovou, Českým Těšínem a Třincem. 

- Brněnská aglomerace je kromě přilehlého Blanska a Vyškova tvořena druhou největší 

metropolí České republiky – Brnem. 

- Plzeň jako dominantní rozvojové centrum jihozápadních Čech, které dokázalo zmobilizovat 

svou průmyslovou tradici je podporováno Rokycany a Starým Plzencem. 

- České Budějovice, které jsou jediným dominantním centrem jižních Čech. 

- Karlovy Vary situované v západních Čechách získaly své umístění mezi nejvíce 

urbanizovanými prostory pro svůj věhlas v oblasti lázeňství, které je vytrvalým lákadlem. 

- Středomoravské seskupení je tvořeno Olomoucí, Prostějovem a Přerovem. 

- Zlín spolu s Otrokovicemi uzavírá výčet nejvíce urbanizovaných oblastí České republiky. 
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V souvislosti s regionálním rozvojem a regionální politikou není možné na tomto místě nezmínit 

rozvojové osy protínající území České republiky. Rozvojové osy, které dále zachycuje obrázek č. 2.2 

jsou tyto: 

- Praha – Teplice, Ústí nad Labem, Děčín – Dresden, Berlin, 

- Praha – Plzeň – Nürnberg, München, 

- Praha – České Budějovice – Linz, 

- Praha – Mladá Boleslav – Liberec, 

- Brno – Ostrava (v nadnárodním kontextu pokračující z Brna do Vídně, a z Ostravy do 

Krakova), 

- Praha – Brno – Bratislava, 

- Praha – Hradec Králové, Pardubice – Olomouc. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 2.2 Grafické vymezení státem podporovaných regionů, rozvojových os a nejvíce urbanizovaných 

oblastí České republiky 

 

Uvedený obrázek pro názornost syntetizuje několik skutečností najednou v zájmu komplexního 

zhodnocení vybraných problémů na úrovni regionů soudržnosti, resp. na úrovni krajů. Již na první 

pohled je zřejmé, že nejmasivněji postiženými částmi republiky je severozápadní a východní část, které 

se ve srovnání se zbývajícím územím republiky potýkají ve výrazně větší míře s obtížemi v podobě 

strukturálně postižených a hospodářsky slabých oblastí, a s tím částečně související vysoce 

nadprůměrnou nezaměstnaností.  

 

Naopak jihozápadní a jižní lem České republiky vykazuje oproti ostatním regionům nejvyšší počet 

okresů s vysokou koncentrací venkovských oblastí, které s sebou přináší své specifické problémy. O 

ostatních částech republiky je možné hovořit jako o oblastech, které se potýkají s analogickými 

problémy jako výše jmenované, ovšem ne v takovém rozsahu.  

 

Dalším postřehem je skutečnost, že vysoce urbanizované prostory, resp. jejich lokalizace víceméně 

kopíruje lokalizaci regionů s největším podílem státem podporovaných regionů. Jednoznačnou 

výjimkou je pražská aglomerace a dále východočeská aglomerace. Zde je ovšem nutno podotknout 

(zejména v souvislosti s východočeskou aglomerací), že regionální disparity jsou výraznější s poklesem 

hierarchické úrovně regionů. Tzn., že disparity, které nejsou zřetelné na krajské úrovni, mohou 

vykrystalizovat na úrovni okresů a mikroregionů. V případě Českých Budějovic, navzdory vizuálním 

závěrům plynoucím z obrázku není vhodné uchýlit se k podobným konstatováním (tedy k absenci 

státem podporovaných regionů), neboť vzhledem k lokalizaci Českých Budějovic v jižních Čechách se 

dá očekávat relativně spojité a téměř rovnoměrné rozmístění venkovských oblastí.  

 

Jinou výjimkou je jižní část regionu soudržnosti Střední Morava a Ostravsko, které nelze považovat za 

vysoce urbanizované prostory. Důvody jsou poměrně nasnadě. Jednak se jedná o příhraniční a současně 

spíše horskou oblast, a jednak (a tato skutečnost souvisí s předešlou) tuto oblast zcela míjí hlavní 

rozvojové osy České republiky. 

 

Region soudržnosti Severozápad (s výjimkou jeho východní oblasti) je také mimo bezprostřední dosah 

hlavních rozvojových os, což může být jedním z důvodů přetrvávajících problémů tohoto regionu. 

Vysoká urbanizovanost (navzdory ekonomickému úpadku) této oblasti může být dána historickým 

kontextem a následným zakořeněním zdejšího obyvatelstva, které lokalitu neopouští navzdory 

aktuálnímu úpadku v minulosti tradičních odvětví těžkého strojírenství a těžby nerostných surovin. 
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Rozvojová osa Praha - Linz protínající dominantní centrum jižních Čech – České Budějovice bude do 

budoucna bezpochyby významným potenciálem při rozvoji této oblasti. Otázkou zůstává, jak dalece 

bude tato rozvojová osa schopna přispět k rozvoji zbývajících okresů jižních Čech s vysokým podílem 

venkovských oblastí.  

 

Poslední poznámkou k poloze a významu hlavních rozvojových os, která nemůže být na tomto místě 

nezmíněna, je poznámka týkající se rozvojové osy  Praha – Hradec Králové/Pardubice – Olomouc a 

rozvojové osy Brno – Ostrava s pokračováním do Vídně na jedné straně a do Krakova na druhé straně. 

Právě tyto dvě osy by mohly nemalou měrou přispět k revitalizaci a znovunastolení ekonomické 

prosperity nejvíce strukturálně postižených oblastí České republiky. 

 

Hlavní příčiny regionálních disparit jsou v Národním rozvojovém plánu shrnuty v několika 

bodech152: 

- Pokles výroby a následně zaměstnanosti v těžkém průmyslu. Tento trend se projevuje převážně 

v regionu soudržnosti Severozápad a Moravskoslezsko. 

- Pokles významu textilního a elektrotechnického průmyslu, kterým je postižen zejména region 

Severovýchod (konkrétně Liberecký kraj). S úpadkem oděvního a obuvnického průmyslu se 

potýká v první řadě region Střední Morava (Prostějov a Zlín). 

- Pokles zaměstnanosti v zemědělství především v horských a podhorských oblastech. Nejvíce 

zasaženým v této souvislosti je opět Střední Morava, resp. Olomoucký kraj. 

- Rozvoj terciérního sektoru, který na jedné straně absorboval nezaměstnanost způsobem 

úpadkem zastaralých výrob, a který se na druhé straně koncentroval hlavně do větších měst a 

městských aglomerací. 

- Nestejnoměrný rozvoj malého a středního podnikání, které se nepodařilo cíleně usměrnit a 

orientovat na oblast průmyslových služeb a hmotných statků. 

- Vysoká diferenciace kvality lidských zdrojů v podobě nerovnoměrného rozmístění vzdělané a 

kvalifikované pracovní síly. 

- Nerovnoměrná vybavenost regionů a mikroregionů technickou a zdravotnickou infrastrukturou. 

- Nízká meziregionální mobilita pracovních sil, která (bez ohledu na ochotu či neochotu 

pracovníků cestovat za prací) je způsobena jednak neuspokojivou dopravní obslužností 

v důsledku nedostačující dopravní infrastruktury a jednak omezenými možnostmi získání 

bydlení v místě výkonu zaměstnání. 

- Neuspokojivý stav životního prostředí zejména v regionu Severozápad a Moravskoslezsko, 

který má za následek jistý handicap takto postiženého regionu např. v souvislosti s rozvojem 

cestovního ruchu a jeho ekonomickými přínosy. 

                                                 
152 Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006. S. 101. 
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- Rozdílná geografická poloha regionů projevující se zejména ve formě periferních (nejčastěji 

příhraničních) oblastí.  

 

2.6.8 Národní strategický referenční rámec 
Strukturální fondy Evropské unie představují jeden z hlavních nástrojů Společenství pro snižování 

meziregionálních rozdílů a pro podporu rozvoje nejvíce zaostalých a znevýhodněných regionů včetně 

venkovských oblastí. Na úrovni České republiky lze v této souvislosti za zastřešující dokument 

považovat Strategii regionálního rozvoje ČR a Národní rozvojový plán. 

 

Možnost faktického čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie je podmíněna 

vytvořením operačních programů153, jejichž zastřešujícím dokumentem na národní úrovni, resp. na 

úrovni České republiky je Národní strategický referenční rámec, který propojuje strategické cíle a 

priority definované v Národním rozvojovém plánu s komunitárními cíli politiky hospodářské 

soudržnosti Evropské unie. Aktuální podoba Národního strategického referenčního rámce je platná pro 

programovací období 2007 – 2013. 

 

Národní strategický referenční rámec se ve své úvodní části zaměřuje na pozici České republiky 

v Evropské unii a na národohospodářský vývoj České republiky v kontextu Evropské unie. V navazující 

socioekonomické analýze poukazuje Referenční rámec na:  

- stále nepříliš uspokojivou situaci v oblasti podnikání, výzkumu a vývoje, zejména pak na 

nedostatečnou spolupráci podnikatelského sektoru s výzkumnými institucemi a školami, resp. 

na neschopnost efektivně provázat požadavky trhu práce s nabídkou vzdělávacího systémů. 

Podíl celkových výdajů na výzkum a vývoj na celkové výši hrubého domácího produktu je 

výrazně nižší ve srovnání s vyspělými státy Evropské unie. Zatímco v roce 2006 představovaly 

výdaje České republiky na výzkum a vývoj 1,54 % hrubého domácího produktu, ve vyspělých 

zemích Evropské unie se jednalo přibližně o 2 – 4 % hrubého domácího produktu (v čele se 

Švédskem – 3,73 % HDP).154  

 

- Nepříznivý demografický vývoj a stárnutí populace a s tím spojenou akutní potřebu důchodové 

reformy. V souvislosti se vzdělanostním potenciálem českého obyvatelstva je poukazováno na 

                                                 
153 „Operačním programem je dokument předložený členským státem a přijatý Komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem 
priorit, jež má být prováděna s podporou některého fondu nebo, v případě cíle „Konvergence“, s podporou Fondu soudržnosti a Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.“ Viz: Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Hlava I Cíle a obecná pravidla 
pomoci, Kapitola I Oblast působnosti a definice, Článek 2 Definice. S. L 210/36. 
154 Analýza stavu výzkum, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničním v roce 2008. Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum 
a vývoj. Praha: Úřad vlády ČR, 2008. ISBN 978-80-87041-49-9. S. 9. 
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jedné straně na vysoký stupeň dosaženého zejména vyššího středního vzdělání a velmi nízký 

počet obyvatel s ukončeným pouze základním vzděláním, na druhé straně stále podprůměrný 

počet vysokoškolsky vzdělaných lidí ve srovnání s dalšími členskými státy Evropské unie. 

Samostatná část je také věnována problematice nezaměstnanosti v České republice, která se 

pohybuje nad průměrem Evropské unie, ale  od poloviny 90. let víceméně nepřetržitě klesá (s 

výjimkou stagnace v posledních letech). Jako dílčí problém je vnímána zaměstnatelnost 

ovlivněná kvalifikací, případně rekvalifikací, a nabídkou studijních oborů, která ne vždy přesně 

koresponduje s požadavky na trhu práce. 

- Dopravu, dopravní infrastrukturu a veřejnou dopravu jako významný faktor při rozhodování 

obyvatel o meziregionální dojížďce za prací. 

- Životní prostředí a jeho složky při hodnocení jeho současného stavu, který je považován za 

uspokojivý. Za faktory při posuzování kvality životního prostředí jsou brány v potaz např. 

překračování emisních limitů, stupeň znečišťování ovzduší, povrchových a podzemních vod, 

staré ekologické zátěže, nakládání s odpady, vypouštění odpadních vod, stupeň biodiverzity, 

podíl obnovitelných zdrojů při výrobě energie atd. 

- Cestovní ruch a kulturu jako významný potenciál České republiky vzhledem k jejímu 

přírodnímu a kulturnímu bohatství, tradičnímu lázeňství, atd. 

 

Stejně jako Národní rozvojový plán věnuje také Národní strategický referenční rámec v rámci 

samostatné kapitoly pozornost regionálnímu rozvoji, ale ne v takové míře. Výrazně subtilněji řeší 

Referenční rámec téma rozvojových os, urbanizovaných a venkovských prostor. V souvislosti 

s urbanizovanými prostory a jejich heterogenitou v české realitě je mírné kritice podrobena hustá síť 

malých a středních měst, která ve svém důsledku brání vzniku silnějších rozvojových pólů, jež by 

mohly být klíčovými póly rozvoje regionů a současně by rovnoměrně obsáhly celé území státu.  

 

Za hlavní příčiny nerovnoměrného rozvoje regionů a následného vzniku regionálních disparit jsou 

považovány: 

- výrazné meziregionální rozdíly v ekonomické struktuře a s ní související struktuře 

zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti (strukturální změny v Karlovarském, Ústeckém a 

Moravskoslezském kraji, úpadek textilního průmyslu v Libereckém kraji a obuvnictví ve 

Zlínském kraji, atd.). 

- Kvalita lidských zdrojů z hlediska jejich vzdělanosti a kvalifikace, a meziregionální mobility.  

- Stále ještě nepříliš uspokojivý stav životního prostředí v některých regionech. 

- Nerovnoměrná vybavenost technickou infrastrukturou. 

- Rozdílná geografická poloha regionů. 
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Tento výčet příčin regionálních disparit tak, jak jej uvádí Národní strategický referenční rámec ve své 

podstatě představuje stručnější kopii příčin regionálních disparit uvedených v Národním rozvojovém 

plánu. Porovnáním obou dokumentů dojde čtenář nutně k závěru, že myšlenková podstata je shodná. 

 

Východiska pro formování strategie na období 2007 – 2013 vychází ze zcela shodných strategických 

cílů a prioritních os, které prezentuje Národní rozvojový plán (viz podkap. 2.6.7). 

 

Operační programy 

Jedním z ústředních témat obou srovnávaných dokumentů, tedy Národního rozvojového plánu a 

Národního strategického referenčního rámce, je oblast operačních programů, jejich členění podle cílů 

regionální politiky Evropské unie, jejich obsah a prioritní osy, a v neposlední řadě finanční zabezpečení 

a objem finančních prostředků vyčleněných pro potřeby regionálního rozvoje v České republice. 

Následující text předkládané práce se bude proto důkladněji zaobírat národními operačními programy 

pro období 2007 – 2013 tak, jak je prezentují zmiňované programové dokumenty a příslušné nařízení 

Rady ES. 

 

Legislativně jsou operační programy v rámci jednotlivých cílů regionální politiky Evropské unie (cíl 

Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, cíl Evropská územní spolupráce) 

podchyceny v Nařízení rady (ES) 1083/2006.155 Taxativní výčet aktuálně platných operačních programů 

je následující: 

 

1. Do cílu „Konvergence“ spadají v České republice všechny regiony s výjimkou Hl.m. Prahy. 

Cíl „Konvergence“, resp. jeho definice je obsažena v Nařízení Rady (ES) 1083/2006: „cíl 

„Konvergence“, který je určen na urychlení konvergence nejméně rozvinutých členských států a 

regionů tím, že zlepší podmínky pro růst a zaměstnanost prostřednictvím zvýšení kvality investic 

do hmotného a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostní společnosti, zlepšení schopnosti 

přizpůsobovat se hospodářským a sociálním změnám, ochrany a zlepšování životního prostředí 

a výkonnosti správy. Tento cíl představuje prioritu fondů.“ 156 

 

Operační programy cílu „Konvergence“ sestávají ze dvou skupin – z tématických a regionálních 

operačních programů. K jejich realizaci přispívá Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální 

fond a Fond soudržnosti.  

                                                 
155 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Hlava I Cíle a obecná pravidla pomoci,  Kapitola II 
Obsah programování, Oddíl 1 Operační programy Článek 37 Operační programy pro cíle „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“, Článek 38 Operační programy pro cíl „Evropská územní spolupráce“. S. L 210/46. 
156 Tamtéž. Kapitola II Cíle a poslání, Článek 3 Cíle. S. L 210/36. 
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Osm tématických operačních programů:  

- OP Podnikání a inovace,  

- OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

- OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

- OP Životní prostředí, 

- OP Doprava, 

- Integrovaný operační program, 

- OP Technická pomoc. 

Na uvedené tématické operační programy je vyčleněna pro ČR částka 21,23 mld. €. 

 

Sedm regionálních operačních programů:  

- ROP NUTS II Jihozápad 

- ROP NUTS II Jihovýchod, 

- ROP NUTS II Střední Morava, 

- ROP NUTS II Severozápad, 

- ROP NUTS II Severovýchod, 

- ROP NUTS II Moravskoslezsko,  

- ROP NUTS II Střední Čechy. 

Na regionální operační programy je pro ČR vyčleněno 4,66 mld. €. 

 

2. Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ zahrnuje v České republice Hl.m. 

Prahu. Nařízení Rady (ES) 1083/2006 uvádí definici: „cíl „Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost“, který je mimo nejméně rozvinuté regiony zaměřen na posílení 

konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů, jakož i zaměstnanosti v regionech předvídáním 

hospodářských a sociálních změn, včetně změn souvisejících s otevřením obchodu, a to 

prostřednictvím zvýšení množství a kvality investic do lidského kapitálu, inovací, podpory 

znalostní společnosti a podnikání, ochrany a zlepšování životního prostředí a zlepšování 

dostupnosti, přizpůsobivosti pracujících a podniků, jakož i rozvoje trhů práce přístupných pro 

všechny.“ 157 

 

 

 

 

                                                 
157 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Hlava I Cíle a obecná pravidla pomoci,  Kapitola II Obsah 
programování, Oddíl 1 Operační programy Článek 37 Operační programy pro cíle „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“, Článek 38 Operační programy pro cíl „Evropská územní spolupráce“. 
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Financování tohoto cíle je zajištěno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Evropským sociálním 

fondem. Na operační programy tohoto cíle je pro ČR vyčleněno 0,42 mld. € a zahrnuje: 

- OP Praha - Konkurenceschopnost, 

- OP Praha - Adaptabilita. 

 

3. Cíl „Evropská územní spolupráce“,  „je zaměřen na posílení přeshraniční spolupráce 

prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ, na posílení nadnárodní 

spolupráce prostřednictvím opatření souvisejících s prioritami Společenství a přispívajících 

k integrovanému územnímu rozvoji a na posílení meziregionální spolupráce a výměny 

zkušeností na vhodné územní úrovni.“ 158  

 

Pro potřeby tohoto cíle jsou čerpány finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro 

Českou republiku je na období 2007 – 2013 vyčleněna částka 0,39 mld. €. Operační programy 

„Evropské územní spolupráce“ sestávají z: 

- OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, 

- OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, 

- OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, 

- OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovenská republika, 

- OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika, 

- OP Nadnárodní spolupráce, 

- OP Meziregionální spolupráce (včetně programů ESPON II, INTERACT II a Interreg IV C). 

 

2.6.9 Charakteristika operačních programů 
Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE159 

OP Podnikání a inovace je v první řadě zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti České republiky 

zejména v oblasti průmyslu a obchodu prostřednictvím zvyšování atraktivnosti republiky, regionů a 

měst pro zahraniční kapitál. V souladu s tímto cílem jsou vymezeny další specifické cíle: 

- zkvalitňování podnikatelské infrastruktury např. rozvojem podnikatelských nemovitostí včetně 

revitalizace a využívání brownfields, 

- podněcování spolupráce podniků se vzdělávacími institucemi např. uplatňováním výsledků 

výzkumu a vývoje v praxi, zaváděním inovací, nových technologií, atd., 

- zajištění služeb pro podnikání (např. poradenství), 

                                                 
158 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Hlava I Cíle a obecná pravidla pomoci,  Kapitola II Obsah 
programování, Oddíl 1 Operační programy Článek 37 Operační programy pro cíle „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“, Článek 38 Operační programy pro cíl „Evropská územní spolupráce“. 
159 S ohledem na téma disertační práce je tento operační program podrobněji analyzován v samostatné podkap. č. 3.2. 
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- rozvoj lidských zdrojů v rámci „dialogu“ mezi podnikatelským sektorem a vzdělávacími 

institucemi, 

- podpora podnikavosti a vzniku nových podnikatelských subjektů zejména v potřebných 

regionech – strukturálně postižených, hospodářsky slabých, venkovských, 

- energetická „kázeň“ v podobě hospodárného nakládání s energiemi a využívání obnovitelných 

zdrojů při výrobě energie. 

 

Operační program VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 

OP Výzkum a vývoj pro inovace, jehož podstata vychází ze „Strategie hospodářského růstu ČR“ se 

soustředí na zesilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu v zájmu růstu 

konkurenceschopnosti země a vytváření pracovních míst. Za hlavního partnera jsou v této souvislosti 

považovány vzdělávací a výzkumné instituce. V návaznosti na tyto skutečnosti jsou definovány 

specifické cíle OP Výzkum a vývoj pro inovace: 

- rozvoj kapacit ve výzkumu a vývoji v podobě např. lidského kapitálu působícího ve výzkumných 

institucích, 

- zapojování malých a středních podniků do oblasti výzkumu a vývoje ve formě např. vytváření 

podnikatelských subjektů vyčleněním z výzkumných institucí, 

- podpora ekologických inovujících opatření ve všech odvětvích národního hospodářství. 

 

Operační program LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost přispívá k růstu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v České republice 

prostřednictvím rekvalifikací, zajištěním přístupu ke vzdělání, integrací sociálně vyloučených osob zpět 

do pracovního procesu. Specifickými cíli jsou: 

- adaptabilita a flexibilita ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů v souvislosti např. s 

restrukturalizací podniků či odvětví, s příchodem nových technologií, které předpokládají 

odpovídající vzdělání a kvalifikaci, atd., 

- zlepšení přístupu k zaměstnání zejména osobám dlouhodobě nezaměstnaným nebo osobám 

znevýhodněným na trhu práce (starší osoby, zdravotně postižené osoby, příslušníci etnických 

menšin, ženy na mateřské, atd.), 

- integrace osob ohrožených sociálním vyloučením např. odstraňováním bariér při vstupu na trh 

práce, 

- podpora celoživotního vzdělávání jako prostředku pro zachování zaměstnatelnosti osob všech 

věkových skupin a jako prevence vyřazení z trhu práce v důsledku nepodchycení technického a 

technologického pokroku. 
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Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost předpokládá rozvoj flexibilní a soudržné společnosti jako 

jednoho z faktorů přispívajícího k růstu konkurenceschopnosti země. Tento program opět klade důraz 

na zpřístupnění celoživotního vzdělávání v zájmu zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, a 

zvyšování pravděpodobnosti setrvání v zaměstnání. Z tohoto předpokladu vychází obsah specifických 

cílů: 

- modernizace vzdělávacích systémů tak, abych korespondovaly s požadavky trhu práce, resp. 

poptávky po práci a s rozvojem nových technologií a se vznikem nových výrob, 

- rozvoj vzdělávací infrastruktury ve formě např. vyššího stupně vybavenosti vzdělávacích 

institucí výpočetní technikou či přístupem na internet, bezbariérového přístupu, atd., 

- rozvoj lidského potenciálu ve vědě a výzkumu podporou a výchovou nových generací mladých 

vědeckých pracovníků. 

 

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OP Životní prostředí soustředí pozornost na ochranu a zkvalitňování životního prostředí jako základního 

principu pro zajištění udržitelného rozvoje, a předpokladu pro zachování dobrého zdravotního stavu 

obyvatel a atraktivnosti regionu pro investory, pracovníky a rezidenty. Specifické cíle jsou nasměrovány 

do následujících oblastí: 

- vodní hospodářství včetně protipovodňové politiky, 

- kvalita ovzduší a míra hluku zejména v nejvíce urbanizovaných oblastech, 

- výroba energie z obnovitelných zdrojů, 

- nakládání s odpady, 

- snižování průmyslového znečištění, atd. 

 

Operační program DOPRAVA 

OP Doprava garantuje aktivity zaměřené na zlepšení dopravní infrastruktury a dostupnosti dopravy 

železniční, silniční, vnitrozemské vodní a městské. Specifické cíle sestávají především z: 

- výstavby a modernizace dálniční sítě a sítě silnic první třídy, 

- výstavba a modernizace regionální železniční sítě, 

- zkvalitňování dopravy a dopravních služeb v souladu s principy udržitelného rozvoje a ochrany 

životního prostředí.  
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INTEGROVANÝ operační program 

Integrovaný operační program směřuje svou pozornost na zvyšování efektivity výkonu veřejné správy, 

veřejných služeb a územního rozvoje s cílem zabezpečit rovnoměrný rozvoj území České republiky a 

eliminovat divergentní trend regionálních disparit. Opatření v rámci tohoto operačního programu 

představují: 

- modernizaci veřejné správy, 

- zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, 

- národní podporu cestovního ruchu, 

- národní podporu územního rozvoje. 

 

Operační program TECHNICKÁ POMOC 

OP Technická pomoc byl zřízen za účelem zabezpečení činností souvisejících s čerpáním a využíváním 

finančních prostředků Sociálního fondu a Fondu soudržnosti, které předpokládá na úrovni státu 

jednotný postup. Přínosy tohoto operačního programu spočívají zejména v: 

- koordinaci alokace finančních prostředků z evropských fondů, 

- vzdělávání pracovníků veřejné správy podílejících se na realizaci operačních programů, 

- informování veřejnosti.  

 

REGIONÁLNÍ operační programy 

Regionální operační programy jsou považovány za nástroj Národního rozvojového plánu v oblasti 

regionálního rozvoje zaměřeného na snižování meziregionálních rozdílů a na vyvážený a  harmonický 

rozvoj celého území státu. Při formulaci tématického zaměření konkrétního regionálního operační 

programu je na jedné straně nezbytné vycházet z nařízení Evropské komise a Strategických obecných 

zásad Společenství, na straně druhé je klíčovým předpokladem pro dosažení efektivní regionální 

politiky, aby programy rozvoje krajů byly založeny na specifických podmínkách a problémech daného 

regionu. 

 

Globálním cílem regionálních operačních programů je: „urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování 

vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu.“ 160 Na takto 

definovaný globální navazují, podobně jako u skupiny tématických operačních programů, specifické 

cíle regionálních operačních programů zaměřené na: 

- modernizaci technické infrastruktury s cílem motivovat a podněcovat potenciální investory ke 

vstupu do regionu, 

                                                 
160 Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013. Praha, 2006. S. 176. 
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- podporu malých a středních podniků, jejichž podnikatelské aktivity jsou mnohdy klíčem 

k nastartování ekonomické prosperity regionu, 

- podporu cestovního ruchu a vytváření předpokladů pro jeho rozvoj, neboť cestovní ruch je 

považován za možnou komparativní výhodu a další silný potenciál při zvyšování ekonomické 

výkonnosti regionu, 

- zkvalitňování podmínek pro žití a pracovní uplatnění místních obyvatel jako prevence 

„vysídlování“ regionu v důsledku nemožnosti pracovního uplatnění či nepříznivých životních 

podmínek (např. znečištěné ovzduší, hluk, zdevastovaná krajina a životní prostředí, atd.). 

 

Operační program PRAHA – KONKURENCESCHOPNOST 

Hl. město Praha jako hlavní rozvojový pól České republiky je ve Strukturálních fondech z pohledu 

financování regionálního rozvoje předmětem cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a 

souvisejících operačních programů Praha – Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita.  

 

OP Praha – Konkurenceschopnost se zaměřuje na zvyšování konkurenceschopnosti Prahy jako 

metropole jedné z členských zemí Evropské unie. Podstata programu spočívá ve zkvalitňování 

městského prostředí a v posilování technické a dopravní infrastruktury. Při realizaci souvisejících 

projektů se předpokládá zahrnutí sousedního Středočeského kraje, který je bezprostředním partnerem 

např. při alokaci nových investic mimo území Prahy z důvodů jejích kapacitních limitů. 

 

Operační program PRAHA - ADAPTABILITA 

OP Praha – Adaptabilita navazuje na předešlý operační program, neboť se v duchu posilování 

konkurenceschopnosti soustředí na doprovodný jev v podobě zvyšování zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti prostřednictvím flexibilního trhu práce (posilováním adaptability a výkonnosti 

lidského kapitálu prostřednictvím podpory celoživotního vzdělávání, podporou podnikových investic do 

vzdělání, prevencí dlouhodobé nezaměstnanosti, pomoc při vstupu na pracovní trh osobám ohroženým 

sociálním vyloučením, atd.).  

 

Operační programy PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

OP Přeshraniční spolupráce koncipované v souladu s cílem „Evropská územní spolupráce“ jsou 

založeny na prohlubování a utvrzování vztahů se sousedními státy České republiky v rámci příhraniční 

regionální politiky. Stanovené specifické cíle těchto operačních programů mají povahu: 

- podpory dopravní přeshraniční infrastruktury, 

- podpory rozvoje podnikání a cestovního ruchu v příhraničních oblastech, 
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- rozvoje spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, ochrany životního prostředí, či 

využívání obnovitelných zdrojů.  

Níže uvedená tabulka č. 2.9 dokumentuje souhrnný objem finančních prostředků vyčleněných do fondů 

Evropské unie pro období 2007 – 2013, a současně pro srovnání objem těchto prostředků připadajících 

na regionální rozvoj České republiky. Z procentních podílů je zřejmé, které ze tří cílů regionální 

politiky jsou nejvíce preferované jednak na úrovni Evropské unie, jednak na národní úrovni. V rámci 

České republiky jednoznačně vede s masivní převahou cíl „Konvergence“, na který připadá bez mála 97 

% (cca 26 mld. €) veškerých finančních prostředků z fondů ve prospěch České republiky. 

 

Tab. č. 2.9 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti na 

období 2007 – 2013 

Cíl Fondy pro EU-27 
(v mil. €) 

Procentní 
podíl 

Fondy pro ČR 
(v mil. €) 

Procentní 
podíl 

 
Konvergence 
 

251 160 81,54 % 25 880 96,98 % 

Regionální 
konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 

49 130 15,95 % 419,09 1,56 % 

Evropská územní  
Spolupráce 
 

7 750 2,52 % 389,05 1,46 % 

Celkem 
 308 040 100 % 26 690 100 % 
Zdroj: Fondy Evropské unie. Regionální politika.  [online].  Praha: Národní orgán pro koordinaci, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009 [cit. 
2009-03-18]. Dostupné z: < http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika> 
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3. Analytická část 
 

Analytická část předkládané disertační práce se zabývá studiem objemu finančních prostředků a jejich 

směrováním v rámci operačního programu Podnikání a inovace. První část kapitoly představuje 

stručnou charakteristiku programu Podnikání a inovace, jeho prioritní osy, oblasti podpory, dílčí 

programy podpory a formy jejich poskytování. Další podkapitoly tvoří vlastní analýza autorky 

disertační práce zabývající se podílem dotací plynoucích do problémových oblastí, resp. do regionů se 

soustředěnou podporou státu na celkové alokaci finančních prostředků pro OP Podnikání a inovace, a 

dále také celkovým objemem již vyčerpaných finančních zdrojů z OP Podnikání a inovace vzhledem ke 

skutečnosti, že programovací období 2007 – 2013 je přibližně ve své polovině. Poslední samostatná 

podkapitola neopomíjí analyzovat také krajské hledisko, resp. dotace plynoucí do kraji vymezených 

problémových oblastí nad rámec centrálně vymezených regionů se soustředěnou podporou státu.  

 

3.1 Metodika výzkumu 
Cílem analýzy je potvrdit či vyvrátit první hypotézu: přednostně a hlavně ve větším rozsahu plynou 

dotace do centrálně vymezených problémových oblastí. Operační program Podnikání a inovace sestává 

z několika dalších dílčích programů. Dalším cílem provedené analýzy je potvrzení či vyvrácení  druhé 

hypotézy: čerpané objemy dotací z relevantních dílčích programů jsou diferencovány v závislosti na 

tom, zda se jedná o podnikatelský subjekt působící v problémové oblasti či nikoliv. Posledním z cílů 

provedené analýzy je potvrzení či vyvrácení třetí hypotézy: podpořené projekty jsou realizovány 

převážně v regionech vyžadujících soustředěnou podporu státu vymezených na centrální úrovni, méně 

pak v problémových regionech vymezených ze strany samotných krajů. 

 

Postup výzkumných prací lze z hlediska metodického rozdělit do několika hlavních etap:  

- Cílem výzkumu bylo vymezit z celkového souboru podpořených projektů operačního 

programu Podnikání a inovace v programovacím období 2007 - 2013 ty, které plynuly v rámci 

dotací do problémových oblastí vymezených na jedné straně státem a na druhé straně 

jednotlivými kraji nad rámec státem vymezených, a v rámci tohoto vzorku potvrdit či vyvrátit 

stanovené hypotézy. 

 

- Zdrojem dat provedené analýzy byly databáze publikované agenturou CzechInvest: Seznam 

příjemců ke dni 23. 2. 2009 – dotace, Seznam příjemců ke dni 11. 9. 2008, Seznam příjemců ke 

dni 11. 9. 2008 – záruky161 čítající k 11. 9. 2008 (v případě záruk a úvěrů), resp. k 23. 2. 2009 

                                                 
161 CzechInvest. Programy podpory. Podnikání a inovace. [online]. Praha: Agentura pro podporu podnikání a investic, 2009 [cit. 2009-07-12]. 
Dostupné z: <http://www.czechinvest.org/seznam-podporenych-projektu-oppi>. Seznam Příjemců ke dni 11.9.2008 – úvěry (oprava 
26.3.2009). Dokument ve formátu PDF. Seznam Příjemců ke dni 11.9.2008 – záruky. Dokument ve formátu PDF. Seznam Příjemců ke dni 
23.2.2009 – dotace. Dokument ve formátu PDF. 
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(v případě dotací) celkem 3 153 subjektů, jejichž projekty byly podpořeny formou dotací, úvěrů 

nebo záruk. 

- Z celkového souboru 3 153 subjektů byla detailní analýze podrobena část představující 

příjemce dotací. Tento zkoumaný vzorek představoval celkem 1 455 již podpořených projektů 

prostřednictvím dotací. 

 

- Vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek příjemců dotací se skládal z veškerých přidělených 

dotací od počátku programovacího období 2007 – 2013, bylo potřeba v jednom z prvních kroků 

vyčlenit pouze ty projekty, které plynuly do problémových oblastí. Agentura CzechInvest, resp. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán OPPI uvádí v publikovaných databázích u 

každého projektu zvlášť: název příjemce podpory, název projektu, kraj realizace, název 

programu a výši podpory. S ohledem na skutečnost, že problémové oblasti jsou vymezovány na 

úrovni okresů, resp. na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností, případně 

správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (časté při vymezování problémových 

oblastí kraji), nebyl údaj o kraji realizaci dostačující. Po konzultaci s kompetentními 

pracovníky agentury CzechInvest, kteří potvrdili, že místo sídla podnikatelského subjektu 

odpovídá místu určení dotace, byly potřebné informace týkající se obce, do níž dotace plyne, 

získány pro celý zkoumaný vzorek 1 455 subjektů prostřednictvím obchodního rejstříku162, 

který po zadání názvu podnikatelského subjektu vygeneruje místo sídla dané firmy. 

 

- Po následném vytvoření vlastní databáze příjemců podpory obsahující kromě příjemce 

podpory, názvu programu a výše podpory také obec, do níž dotace plyne, byly postupně 

vyfiltrovány podle názvů obcí veškeré problémové oblasti, do kterých v aktuálním 

programovacím období dotace plynuly. 

 

3.2 Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE 
Operační program Podnikání a inovace a jeho podrobná obsahová náplň a charakteristika je detailně 

popsána v dokumentu „Operační program Podnikání a inovace“, který lze nalézt na webových stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu163. Kromě obecné analýzy ekonomického vývoje v České republice 

s důrazem na vývoj sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání specifikuje dokument strategie, 

globální a specifické cíle Operačního programu Podnikání a inovace, koherenci s národními 

programovými dokumenty, prioritní osy operačního programu, jeho očekávané dopady, finanční plán a 

v neposlední řadě ex-ante hodnocení operačního programu.  

 
                                                 
162 Justice.cz. Oficiální server českého soudnictví. Obchodní rejstřík a Sbírka listin [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, 2009 [cit. 2009-07-12]. Dostupné z <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchSubject>. 
163 Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2007. 
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Zmíněný dokument Operační program Podnikání a inovace zpracovaný Ministerstvem průmyslu a 

obchodu je považován za klíčový nástroj realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání 

v období 2007 – 2013164, která byla schválena na základě usnesení vlády České republiky č. 392/2006. 

Předchůdcem aktuálně platného Operačního programu Podnikání a inovace byl v předchozím 

programovém období 2004 – 2006 Operační program Průmysl a podnikání.165, 166 

 

Operační program Podnikání a inovace byl koncipován v souladu se strategickými dokumenty ČR – 

Strategií regionálního rozvoje, Strategií udržitelného rozvoje, Strategií hospodářského růstu ČR, 

Národním strategickým referenčním rámcem či Národním rozvojovým plánem, které byly podrobně 

popsány v podkap. 2.6.2, podkap. 2.6.6., podkap. 2.6.5, podkap. 2.6.8. a podkap. 2.6.7. 

 

Je možné konstatovat, že celá koncepce Operačního programu Podnikání a inovace je založena na 

předpokladu, že jedině kvalitní podnikatelské prostředí, resp. příznivé podnikatelské klima je základem 

pro vznik a zachování konkurenceschopných podnikatelských subjektů na území daného státu, jejichž 

úsilí a podnikatelská aktivita přináší efekty v podobě tvorby pracovních míst, daňových příjmů 

plynoucích do veřejných rozpočtů, uspokojování poptávky, případně zachování národních tradic a 

podpory národní identity v podobě produkce takových komodit, které jsou místně považovány za 

„rodinné stříbro“. 

 

Na předešlé konstatování navazuje globální cíl Operačního programu Podnikání a inovace definovaný 

jako „…zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit 

inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.“ 167 Takto 

vytýčený globální cíl současně postihuje část strategického cíle Národního rozvojového plánu (viz 

podkap. 2.6.7) „Konkurenceschopná česká ekonomika“. 

 

V zájmu splnění globálního cíle vymezuje operační program prioritní osy, které obsahově korespondují 

s identifikovanými klíčovými bariérami rozvoje podnikání v ČR, a současně představují jednotlivé 

strategické cíle, na něž dále navazují konkrétní oblasti podpory, resp. operační cíle. Prioritní osy a jejich 

vztah k oblastem podpory schematicky zachycuje následující tabulka č. 3.1: 

 

 

 

 

 
                                                 
164 Podrobněji ke Koncepci rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013 viz příloha B. 
165 Operační program Průmysl a podnikání na léty 2004 – 2006. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2003. 
166 Stručná analýza Operačního programu Průmysl a podnikání je předmětem přílohy C. 
167 Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2007. S. 49. 
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Tab. č. 3.1 Prioritní osy, jejich specifické cíle a oblasti podpory OPPI 

Prioritní osa Specifický cíl prioritní osy Oblasti podpory 

I. Vznik firem 

Zvyšovat motivaci k zakládání firem, zejména malých a  
středních podniků. Vytvářet a současně podněcovat k  
využívání nových finančních nástrojů při zahájení  
podnikatelské činnosti. 

a) podpora začínajícím 
podnikatelům 
b) využití nových  
finančních nástrojů 

II. Rozvoj firem 
Podpora konkurenceschopnosti existujících firem 
prostřednictvím zavádění nových technologií a  
využíváním informačních a komunikačních technologií. 

a) bankovní nástroje 
podpory MSP 
b) podpora nových  
technologií a ICT 

III. Efektivní 
energie 

Úspora energií prostřednictvím efektivního nakládání 
s energií a využívám jejich alternativním forem. 
 

a) úspora energie a 
b) obnovitelné zdroje 

IV. Inovace Motivování k inovačním aktivitám v podobě nových 
technologií a nabízených zboží a služeb. 

a) růst inovační  
výkonnosti podniků 
b) kapacity pro prům. 
výzkum a vývoj 

V. Prostředí 
pro podnikání 

a inovace 

Spolupráce podnikatelské a komerční sféry s institucemi 
výzkumu a vývoje, efektivita využívání lidského  
potenciálu, vybudování kvalitní podnikatelské 
infrastruktury. 

a) platformy spolupr. 
b) infrastruktura pro  
rozvoj lidských zdrojů 
c) infrastruktura pro  
podnikání 

VI. Služby 
pro rozvoj 
podnikání 

Rozvoj poradenských, informačních a konzultačních 
služeb pro podnikatele. 
 

a) poradenské služby 
b) marketingové služby

VII. Technická 
pomoc 

Poskytování pomoci vytvářením podmínek technického 
institucionálního a administrativního charakteru v 
zájmu efektivní realizace projektů operačního programu.

a) pomoc při řízení a  
implementaci OPPI 
b) ostatní tech. pomoc 

Zdroj: Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2007. S. 50. 
 

Každý z výše uvedených bodů oblasti podpory, resp. operačních cílů má v dokumentu OP Podnikání a 

inovace stanovenu konkrétní formu podpory a procentuálně vyjádřený podíl přidělených finančních 

prostředků z celkové alokace OP Podnikání a inovace. Tyto naznačené skutečnosti dokumentuje tabulka 

č. 3.2. 

 

Tab. č. 3.2 Oblasti podpory v kontextu formy podpory a objemu finančních zdrojů z celkové alokace OP 

Podnikání a inovace 

Oblast podpory Stručná charakteristika Forma podpory Objem   

Podpora začínajícím 
podnikatelům 

Ročně zahájí činnost cca 70 tis. podnikatelů. 
„Podpora začínajícím podnikatelům“ počítá 
s podporou pro 400 podniků do 10 zam. 

bezúročný úvěr  
nebo zvýhodněné 
záruky s finančním 
příspěvkem 

0,6 % 

Využití nových 
finančních nástrojů 

Zajištění nabídky finančních nástrojů pro 
začínající podnikatele. Podpora investic pro 
rozvoj MSP pomocí rizikového kapitálu. 

kapitálový vstup  
do inovativně  
zaměřených MSP 

2,0 % 

Bankovní nástroje 
podpory MSP 

Zaměřeno na rozvoj MSP schopných  
realizovat projekty zvyšující jejich 
konkurenceschopnost. 

bezúročný úvěr a  
záruky k externím 
zdrojům financování, 
zejména bank. úvěrům 

7,6 % 

Podpora nových výr. Pozornost zaměřena na projekty přispívající dotace 14,2 %
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technologií a ICT k odstraňování regionálních disparit (v reg. 
se soustředěnou podporou státu). Podpora 
realizace rozvojových podnikatelských  
projektů MSP týkající se investic do 
nových technologií. 

Úspory energie a  
Obnovitelné zdroje 

Podpora výstavby zařízení na výrobu a  
rozvod energií vyrobených z obnovitelných 
zdrojů, podpora modernizace stávajících  
zařízení. Vše s cílem snížení spotřeby 
fosilních primárních energetických zdrojů. 

dotace nebo podřízené 
úvěry168 s finančním 
příspěvkem 

8,0 % 

Zvyšování inovační 
výkonnosti podniků 

Stimulace inovačních aktivit, zejména MSP  
(udržení kvalitních pracovních míst díky 
vyšší produktivitě, schopnost rychle  
reagovat na změny na trhu díky  
efektivnějším technologiím. 

dotace 14,0 %

Kapacity pro  
průmyslový výzkum 
a vývoj 

Posílení vývojových a inovačních kapacit 
podniků, zejména MSP. Zvýšení počtu 
podnikatelů, kteří provádí vlastní výzkum 
a vývoj. 

dotace 8,36 %

Platformy  
spolupráce 

Podpora projektů identifikace, zakládání a 
rozvoje klastrů a technolog. platforem, 
tvorba infrastruktury pro spolupráci v 
oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání či 
transferu know-how. 

dotace 17,3 %

Infrastruktura pro 
rozvoj lidských  
zdrojů 

Podpora rozvoje lidských zdrojů,  
prohlubování a rozšiřování jejich odborných 
znalostí a dovedností umožňující zavádění 
nových technologií. 

dotace 5,0 % 

Infrastruktura pro 
podnikání 

Rozvoj podnikání v ČR je podmíněn  
kvalitou podnikatelské infrastruktury 
(podnikatelské prostory a nemovitosti, 
revitalizace a využívání brownfields, atd.) 

dotace 13,1 %

Podpora poraden. 
služeb 

Decentralizace regionální poradenské 
infrastruktury založená na znalostech 
místních poměrů. V ČR chybí dostatečná 
nabídka podpůrných služeb pro podnikatele 
(zejména MSP) – zajišťování takových  
služeb, jejichž realizace vlastními silami je 
neekonomická a nedostupná. 

dotace a cenově  
zvýhodněné poraden. 
služby (určeno pro 
MSP, poradenské 
subjekty a agenturu 
CzechInvest) 

4,5 % 

Podpora marketing. 
služeb 

Podpora zvyšování konkurenceschopnosti 
MSP na zahranič. trzích a snížení nákladů 
spojených se vstupem na tyto trhy.  
seskupování podnikatelů za účelem  
společných marketingových prezentací a  
Jejich účast na mezinárodních veletrzích. 

dotace (na nákup 
propagačních mat., 
tvorbu internetových 
stránek, účast na 
výstavách, atd.) 

2,39 %

Technická pomoc  
při implementaci OP 

a 
ostatní technická 
pomoc 

Úhrada nákladů na zpracování dat, zasedání 
hodnotitelských komisí, Monitorovacího 
výboru, ad. 

a 
vypracování externích studií, analýzy, 

Nejedná se o podporu, 
ale o úhradu nákladů 
na vlastní realizaci 
operačního programu 

2,95 %

                                                 
168 „Podřízený úvěr představuje dlouhodobý úvěr s víceletým odkladem splátek jistiny úvěry, jehož poskytovatel vyslovuje ve smlouvě o 
podpoře souhlas s tím, že závazky příjemce podpory ke splácení jistiny podřízeného úvěru budou do data první splátky jistiny tohoto úvěru 
(období podřízenosti) zařazeny za jeho všechny ostatní peněžité závazky.“ Viz PROGRES. Operační program Podnikání a inovace. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů – Řídicí orgán OPPI. Praha, 2007. S. 4. 
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hodnocení, propagace, informativní 
akce, ad. 

Zdroj: vlastní zpracování, pramen dat: Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2007. S. 76 - 102.  
 

Z tabulky č. 3.2 je zřejmé, že výrazně nejmenší podíl finanční alokace pro OP Podnikání a inovace 

připadá na oblast podpory „Podpora začínajícím podnikatelům“. Lze se domnívat, že důvodem této 

skutečnosti je fakt, že začínající podnikatelé představují vysoce rizikovou skupinu z hlediska 

umísťování případných finančních prostředků a právě tento aspekt je zohledněn v téměř zanedbatelném 

procentním podílu finanční pomoci.  

 

Naopak největší pozornost je v rámci přidělování objemu finančních zdrojů věnována oblastem podpory 

„Podpora nových výrobních technologií“ (14,2 %), „Zvyšování inovační výkonnosti podniku“ (14 %), 

„Platformy spolupráce“ (17,3 %) a „Infrastruktura pro podnikání“ (13,1 %). Z těchto údajů vychází 

najevo zřejmé stanovisko, které se jako „červená nit“ „táhne“ celým dokumentem OP Podnikání a 

inovace - zcela největší důraz je kladen na:  

- zvyšování kapacit výzkumu a vývoje,  

- realizaci a aktivní využívání výstupů výzkumu a vývoje v praxi,  

- modernizaci technologického parku, zavádění inovací a informačních a komunikačních 

technologií, 

- nastolení těsných a efektivních vazeb spolupráce mezi výzkumnými institucemi a podnikatelským 

sektorem, 

- existenci odpovídajícího podnikatelského zázemí, 

- a dále na úspory energií a využívání energií získaných z obnovitelných zdrojů, 

- v neposlední řadě nelze nezmínit, že při implementaci Operačního programu Podnikání a 

inovace a při realizaci jeho operačních cílů se bude vycházet ze základního předpokladu, že 

poskytované podpory budou a priori směrovány malým a středním podnikům. 

 

V souladu s takto nastavenými prioritními cíly a oblastmi podpory byly Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR pro období 2007 - 2013 zpracovány konkrétní programy podpory OP Podnikání a inovace. 

Finanční potřeba je pokryta z 85 % ze zdrojů strukturálních fondů EU a z 15 % ze státního rozpočtu. 

Taxativní výčet programů včetně jejich stručné charakteristiky je uveden v tab. č. 3.3. 

 

Tab. č. 3.3 Přehled programů podpory OP Podnikání a inovace 

Program podpory Charakteristika 

START 

- realizace prioritní osy „Vznik firem“ 
- cílem programu je realizace podnikatelských záměrů nově  
vznikajících podnikatelských subjektů 
- na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, 
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení zásob, 
pořízení drobného nehmotného majetku 
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- bezúročný úvěr až do výše 90 % způsobilých výdajů, s dobou 
splatnosti max. 7 let. Pro FO až 0,75 mil., pro PO až 1,5 mil. Kč. 
- záruka s finančním příspěvkem poskytována až do výše 80 % 
jistiny zaručovaného úvěru, zaručovány úvěry do výše 1,5 mil s 
dobou splatnosti delší než 3 roky. Finanční příspěvek je ve výši 
3 % p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky.169

Finanční nástroje/JEREMIE 

- dvě formy nových finančních nástrojů: 
- „venture kapitálové fondy“ spočívající ve vstupu kapitálu do  
podniku, po zhodnocení této investice je podíl fondu odprodán a 
investice se vrací zpět do fondu, 
- „business angels“  jsou zpravidla soukromí, movití jednotlivci, 
kteří dle vlastního uvážení vstupují do podniků či projektů s  
vidinou aktivně se podílet na rozvoji dané firmy 

PROGRES 

- realizace prioritní osy „Rozvoj firem“ 
- cílem programu je posílení kapitálové vybavenosti podnikatelů 
přispívající k realizaci rozvojových projektů MSP 
- na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku a 
pozemků, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, koupě 
podniku v konkurzu 
- podřízený úvěr je poskytován do výše až 25 mil. Kč s pevnou 
úrokovou sazbou 3 % p.a., doba splatnosti úvěru je max. 11 let, 
období podřízenosti max. 6 let. Výše podřízeného úvěru nesmí 
přesáhnout 75 % způsobilých výdajů. 
- podřízený úvěr s finančním příspěvkem představuje stejné  
podmínky jako podřízený úvěr. Finanční příspěvek je poskytován 
ve výši 10 % z vyčerpaného podřízeného úvěru pouze v případě, 
že příjemce podpory prokáže zvýšení zaměstnanosti min. o 3 
zaměstnance. 170

 

ZÁRUKA 

- realizace prioritní osy „Rozvoj firem“ 
- cílem programu je usnadnění realizace podnikatelských projektů 
MSP zaměřených na investice a zvyšování konkurenceschopnosti 
- na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku a  
pozemků, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a zásob, 
pořízení drobného nehmotného majetku 
- zvýhodněná záruka až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru 
současně podnikatel hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 až 
0,3 % p.a. Dále je možnost získat finanční příspěvek ve výši až  
4 % p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Výše 
záruky nesmí přesáhnout 75 % způsobilých výdajů. 
- zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému 
úvěru je určen výhradně pro financování projektů v regionech se 
soustředěnou podporou státu. Záruka je poskytnuta na úvěry do 
5 mil. Kč s dobou splatnosti delší než 3 roky. Výše záruky je až  
do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, současně podnikatel 
hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 až 0,3 % p.a. je možnost 
získat finanční příspěvek ve výši až 4 % p.a. z výše záruky k 
úhradě zbývající části ceny záruky. Výše záruky nesmí  
přesáhnout 70 % jistiny zaručovaného úvěru.171  

ROZVOJ - realizace prioritní osy „Rozvoj firem“ 
                                                 
169 START. Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů – Řídicí 
orgán OPPI. Praha, 2007. 
170 PROGRES. Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů – 
Řídicí orgán OPPI. Praha, 2007. 
171 ZÁRUKA. Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů – Řídicí 
orgán OPPI. Praha, 2007. 
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- cílem programu je růst výkonu a konkurenceschopnosti MSP v  
zájmu zlepšení pozice na trhu a tvorby pracovních míst 
- nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů, až 20 %  
stavebních nákladů spojených s realizací projektu, pořízení 
patentů, licencí, know-how, náklady na publicitu projektu, 
- podpora poskytovaná formou dotace v rozmezí 1 - 20 mil. Kč 

ICT A STRATEGICKÉ 
SLUŽBY 

- realizace prioritní osy „Rozvoj firem“ 
- cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a růst ICT 
sektoru v ČR, rozvoj informační a znalostní společnosti 
- podporovanými aktivitami je tvorba nových ICT řešení, centra 
sdílených služeb, centra zákaznické podpory 
- nákup a rekonstrukce staveb, nákup strojů a zařízení, hardware, 
nákup licencí, know-how, software, služby poradců, expertů, 
zpracování studií, přístup k informacím a databázím 
- podpora poskytována formou dotace v rozmezí 1 – 100 mil. Kč172

 

ICT V PODNICÍCH 

- realizace prioritní osy „Rozvoj firem“ 
- cílem programu je podpora konkurenceschopnosti MSP  
prostřednictvím využití jejich potenciálu v oblasti využívání ICT, 
podpora poptávky po ICT s cílem růstu efektivity MSP 
- podporovanými aktivitami jsou projekty zaměřené na růst 
využívání informačních systémů v zájmu vnitřní efektivity  
podniků, projekty zaměřené na využívání informačních systémů  
při vývoji nových výrobků a technologií, projekty zaměřené na  
využívání informačních systémů při zvyšování efektivity 
dodavatelsko-odběratelských vztahů, projekty zaměřené na  
podporu základního ICT vybavení a služeb u MSP 
- nákup hardware a ostatních strojů a zařízení, nákup software 
- podpora je poskytována formou dotace maximálně do výše 
20 mil. Kč avšak max. v rozsahu 60 – 100 % způsobilých výdajů 

EKO-ENERGIE 

- realizace prioritní osy „Efektivní energie“ 
- cílem programu je usměrňování podnikatelských aktivit v zájmu 
snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby energií 
- podporovanými aktivitami je využívání obnovitelných zdrojů 
a zvyšování efektivity výroby při spotřebě energie 
- nákup a úprava pozemků, nákup a modernizace staveb, nákup 
hardware, strojů a zařízení 
- podpora poskytována formou dotace ve výši 0,5 – 100 mil. Kč, 
předpokládá se, že dotace pokryje 30 – 60 % způsobilých výdajů 

INOVACE 

- realizace prioritní osy „Inovace“ 
- cílem programu je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelů 
poskytováním podpor na realizaci inovačních projektů MSP,  
které posílí dlouhodobou konkurenceschopnost sektoru. Dále se  
program zaměřuje v zájmu zachování udržitelného rozvoje na 
podporu ekologicky efektivních inovací (eko-inovací). 
- podporovanými aktivitami jsou projekty zaměřené na realizaci 
ochrany práv průmyslového vlastnictví, inovační projekty, atd. 
- způsobilými výdaji je nákup dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku, provozní náklady, náklady na publicitu projektu 
- podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 – 75 mil. Kč, 
v případě, že podpora směřuje do regionů se soustředěnou  
podporou státu, může její výše dosáhnout až 150 mil. Kč.173

 

                                                 
172 Maximální procentní část způsobilých výdajů je v případě programu ICT a strategické služby diferencována podle regionu NUTS II, do 
kterého podpora plyne a podle velikosti podniku. Viz ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY. Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů – Řídicí orgán OPPI. Praha, 2007. S. 7. 
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POTENCIÁL 

- realizace prioritní osy „Inovace“ 
- cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit 
podnikatelských subjektů v oblasti výzkumných a inovačních 
aktivit, a zvýšení počtu podnikatelských subjektů realizujících 
vlastní výzkum 
- podporovanými aktivitami je zejména zakládání a rozvoj center  
průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, které může spočívat 
v nákupu pozemků, budov, zařízení ad., které jsou nezbytné pro 
zajištění aktivit výzkumných center 
- podpora ve formě dotace dosahuje 1 – 100 mil. Kč174

 

SPOLUPRÁCE 

- realizace prioritní osy „Prostředí pro podnikání a inovace“ 
- cílem programu je podpora vzniku kooperačních odvětvových  
seskupení – klastrů175, technologických platforem jako nástroje 
zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky 
- za způsobilé výdaje projektu jsou považovány nákupy dlouhodo- 
bého hmotného majetku (hardware, staveb, strojů), dlouhodobého 
nehmotného majetku (software a data), personální náklady,  
marketing, propagace, semináře 
- podpora je poskytována formou dotace do výše 75 - 100 %  
způsobilých výdajů (absolutní částka podpory bude blíže  
upřesněna v jednotlivých výzvách programu Spolupráce) 

PROSPERITA 

- realizace prioritní osy „Prostředí pro podnikání a inovace“ 
- cílem programu je podpora vzniku subjektů infrastruktury pro 
průmyslový výzkum a technologický vývoj a inovace (zakládání 
podnikatelských inkubátorů, podpora sítí Business Angels, center 
pro transfer technologií, vědeckotechnických parků) 
- způsobilými výdaji jsou výdaje na pořízení dlouhodobého  
hmotného a nehmotného majetku, služby poradců, školení, studie, 
semináře 
- podpora je poskytována formou dotace ve výši 5 – 300 mil. Kč, 
v případě projektů nezahrnujících stavební práce 1 – 30 mil. Kč, 
do maximální výše 75 % způsobilých výdajů.  

ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

- realizace prioritní osy „Prostředí pro podnikání a inovace“ 
- cílem programu je podpora vytváření zázemí pro vzdělávání 
prostřednictvím školících středisek pro zaměstnance podniků 
působících ve vymezených oborech 
- za způsobilé výdaje jsou považovány nákup dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku, rekonstrukce nemovitostí, 
projektová dokumentace, školící pomůcky, zařízení a programy 
- podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,2 – 100 mil. Kč 

NEMOVITOSTI 

- realizace prioritní osy „Prostředí pro podnikání a inovace“ 
- cílem programu je podpora vzniku podnikatelských nemovitostí  
včetně související infrastruktury 
- způsobilými výdaji jsou náklady na nákup nemovitostí a stavební 
náklady přímo související s realizací projektu, nákup dlouhodobé- 
ho nehmotného majetku, služby poradců, studie, marketing 

                                                                                                                                                           
173 Maximální procentní část způsobilých výdajů je v případě programu Inovace také diferencována jednak podle regionu NUTS II, do kterého 
podpora plyne a jednak podle velikosti podniku. Viz INOVACE. Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
České republiky. Sekce strukturálních fondů – Řídicí orgán OPPI. Praha, 2007. S. 10. 
174 Problematika maximální procentní části způsobilých výdajů je analogická programu ICT a strategické služby a programu Inovace. Viz 
POTENCIÁL. Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů – Řídicí 
orgán OPPI. Praha, 2007. S. 14. 
175 Pojmem „klastr“ se rozumí územně koncentrovaná síť spolupracujících firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, atd., 
jejichž kooperační vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Viz  SPOLUPRÁCE. Operační program Podnikání 
a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů – Řídicí orgán OPPI. Praha, 2007. S. 1. 
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- podpora je poskytována formou dotace, jejíž výše je odvislá od 
velikosti podniku (u malých podniků je vyšší než u velkých) a od 
regionu soudržnosti, do něhož podpora plyne 

PORADENSTVÍ 

- realizace prioritní osy „Služby pro rozvoj podnikání“ 
- cílem programu je zvýšení kvality a dostupnosti poradenských, 
informačních a vzdělávacích služeb pro MSP, vytváření analýz 
světových i českých rozvojových trendů, vytvoření Národního 
registru poradců, který v rámci podnikatelské infrastruktury bude 
garantovat kvalitu a důvěryhodnost poradenských služeb pro  
podnikatele 
- způsobilými výdaji je nákup dlouhodobého hmotného majetku  
(zejména hardware), dlouhodobého nehmotného majetku (zejména 
software a licencí, nákup poradenských a vzdělávacích služeb, 
vzdělávání a školení poradců 
- vedle MSP je příjemcem podpory také agentura CzechInvest 
- podpora je poskytována formou dotace do výše 50 - 100 % 
způsobilých výdajů 

MARKETING 

- realizace prioritní osy „Služby pro rozvoj podnikání“ 
- cílem programu je posílení konkurenceschopnosti MSP se sídlem 
v ČR na mezinárodní úrovni prostřednictvím individuální účasti a  
prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách 
- způsobilými výdaji jsou provozní náklady na získání a tvorbu 
propagačních materiálu, internetových portálů, pronájem a provoz 
stánku na výstavách, zpracování odborných studií zahraničních 
trhů 
- podpora je poskytována formou dotace výši 0,1 – 2 mil. Kč 
maximálně do výše 50 – 100 % způsobilých výdajů 

Zdroj: vlastní zpracování, pramen dat: CzechInvest. Možnosti rozvoje podnikání. OP Podnikání a inovace. [online]. Praha: Agentura pro 
podporu podnikání a investic, 2009 [cit. 2009-07-11]. Dostupné z: <http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace> 
 

Z předešlého výčtu programů OP Podnikání a inovace a jejich stručných charakteristik je zřejmé, že zde 

skutečně existuje více než dobrá vůle co nejvíce přispět k podpoře podnikatelských subjektů a následně 

podnikatelského prostředí v České republice. Toto konstatování je zřejmé z poměru mezi 

poskytovanými dotacemi a ostatními „vratnými“ formami podpory. V dalším textu bude tato skutečnost 

verifikována na konkrétních objemech poskytnutých finančních prostředků. 

 

V každém případě, bez ohledu na formu podpory, je v pozadí všech snah podporujících podnikatelské 

aktivity a konkurenceschopnost národní ekonomiky také snaha o zmenšení regionálních disparit 

prostřednictvím působení OP Podnikání a inovace v rámci oblasti regionálního rozvoje. Dokladem je 

např. intenzita podpory v kontextu regionální mapy České republiky u programů ICT a strategické 

služby, Inovace a Potenciál, ve kterých jsou finančně zvýhodňovány176 zejména regiony soudržnosti 

Severovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava oproti např. regionu Jihozápad. Právě regiony 

Severovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava se v rámci celorepublikového srovnání potýkají 

                                                 
176 Dotace jsou poskytovány „v režimu blokové výjimky“ jednak v rámci regionů NUTS II (se zvýhodněním  regionů Severovýchod, 
Moravskoslezsko a Střední Morava), a jednak v rámci velikosti podniku (se zvýhodněním malých a středních podniků oproti velkým 
podnikům). Viz ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY. Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 
Sekce strukturálních fondů – Řídicí orgán OPPI. Praha, 2007. S. 7. INOVACE. Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů – Řídicí orgán OPPI. Praha, 2007. S. 10. POTENCIÁL. Operační program Podnikání a 
inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů – Řídicí orgán OPPI. Praha, 2007. S. 14. 
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v největší míře se strukturálními problémy, s vysokou mírou nezaměstnanosti a o oproti jiným regionům 

je zde největší koncentrace hospodářsky slabých regionů. Jednotlivé programy OP Podnikání a inovace 

v sobě tedy mají zakomponovány mechanismy vedoucí ke zmírňování regionálních disparit. Tento dílčí 

závěr dokládá následující citace: „V souladu s Lisabonskou strategií se počítá, že se bude podpora 

poskytovat především podnikům s vyšším inovačním potenciálem, ale nezapomíná se ani na podporu 

vzniku nových (malých) podniků a na podporu dalšího rozvoje existujících podniků, směřující k podpoře 

jejich konkurenceschopnosti, s důrazem na regiony se strukturálními problémy a vysokou 

nezaměstnaností, které představují další z dlouhodobých priorit EU („větší počet lepších pracovních 

míst“).“ 177  

   

3.3 Podpořené projekty v rámci OP Podnikání a inovace v České republice 
v programovém období 2007 - 2013 
Jak již bylo výše uvedeno, formy podpory v rámci operačního programu Podnikání a inovace mají 

podobu dotací, záruk a úvěrů. V analýze, která je předmětem podkapitoly č. 3.4, a která se zabývá  

rozsahem čerpaných podpor s důrazem na problémové oblasti, budou brány v úvahu pouze dotace jako 

jedna z forem podpory. Důvodem přijetí tohoto rozhodnutí je objem finančních prostředků přidělených 

podpořeným projektům ve formě dotací ve srovnání s objemem finančních zdrojů poskytnutých ve 

formě záruk a úvěrů. Toto konstatování dokládá následující tabulka č. 3.4 a obr. č. 3.1. Dalším důvodem 

je skutečnost, že v případě dotace se jedná o nevratnou formu podpory poskytovanou z veřejných 

rozpočtů, u níž je třeba obzvláště kriticky sledovat efektivnost takto vynaložených prostředků. 

 

Tab. č. 3.4 Objem finančních prostředků poskytnutých podpořeným projektům ve formě dotací, záruk a 

úvěrů (v Kč) k 23. 2. 2009  

Forma podpory Částka Kč 
Dotace 6 974 644 000 
Záruky 5 125 602 924 
Úvěry 1 081 185 447 
Celkem 13 181 432 371 
Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
177 Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2007. S. 46. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.1 Podíly finančních prostředků poskytnutých podpořeným projektům 

ve formě dotací, záruk a úvěrů (v %) 

 

Z celkového počtu 6 257 dosud obdržených žádostí o poskytnutí dotace v programovacím období 2007 

– 2013 v celkové hodnotě 66,6 mld. Kč178 bylo k 23. 2. 2009 vyhověno 1 455 žádostem v celkové 

hodnotě 6,97 mld. Kč. Současně je nutné dodat, že celková alokace finančních prostředků do OP 

Podnikání a inovace je v aktuálním programovacím období 3 041 mil. EUR179. Rozvržení mezi 

jednotlivé formy podpory ukazuje tabulka č. 3.5. 

 

Tab. č. 3.5 Celková alokace do OP Podnikání a inovace v programovacím období 2007 - 2013 (v 

EUR)180   

Forma podpory Částka EUR 
Nevratná pomoc 2 731 098 667
Úvěry a záruky 249 387 628 
Rizikový kapitál 60 826 251 
Celkem 3 041 312 546 
Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
178 CzechInvest. Tiskové centrum. [online]. Praha: Agentura pro podporu podnikání a investic, 2009 [cit. 2009-07-29]. Dostupné z: < 
http://www.czechinvest.org/prvni-dva-roky-novych-dotaci-eu-pro-podnikatele-6-257-zadosti-666-miliard> 
179 Operační program Podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2007. S. 108. 
180 Tamtéž. S. 110. A Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropské fondu pro regionální rozvoj. Příloha II Kategorizace pomoci z fondů 
pro období 2007-2013. Část A: Kódy podle témat. S. 34. 
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Zdroj: vlastní zpracování  

Obr. č. 3.2  Celková alokace do OP Podnikání a inovace v programovacím období 2007 – 2013 (v %) 

 

S ohledem na kurz CZK/EUR ve výši 25,500 Kč/EUR181 platný k 29. 7. 2009 odpovídá částkám 

uvedeným v tab. č. 3.5 v eurech ekvivalent v Kč uvedený v následující tab. č. 3.6 a obr. č. 3.3. 

 

Tab. č. 3.6 Celková alokace do OP Podnikání a inovace v kontextu již přidělených podpor v rámci 

podpořených projektů (v Kč) 

Forma podpory 
Celková alokace 

mil. Kč 
Podpořené projekty 

mil. Kč 
Podíl vyčerpaných 

prostředků v % 
Nevratná pomoc 69 643,02 6 974,64 10 
Úvěry a záruky 6 359,38 6 206,79 98 
Rizikový kapitál 1 551,07 0 0 
Celkem 77 553,47 13 181,43 17 % 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

                                                 
181 Česká národní banka. Kurzy 28.07.2009 [online]. Praha: Česká národní banka, 2009 [cit. 2009-07-29]. Dostupné z: < 
http://www.cnb.cz/cs/index.html> 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.3 Celková alokace do OP Podnikání a inovace ve srovnání  s objemem finančních prostředků 

pro podpořené projekty (v Kč) 

 

Na základě zhodnocení tab. č. 3.6 a obr. č. 3.3 je možné přijmout poněkud alarmující závěr: v polovině 

programovacího období 2007 – 2013 je vyčerpáno cca 13 mld. Kč, což odpovídá pouze 17 % celkové 

alokace. Současně s tím platí, že vyčerpaná nevratná pomoc ve formě dotací dosahuje pouhých 10 % 

přidělené alokace, a rizikový kapitál je podnikatelským sektorem zatím zcela opomíjen. Oproti tomu 

podpora v podobě úvěrů a záruk byla ke dni 23. 2. 2009 vyčerpána již z 98 %.  

 

V kontextu zjištěných údajů je třeba si položit otázku, co je příčinou těchto skutečností. Je zřejmé, že 

z celkové alokace byla vyčerpána méně než pětina dostupných zdrojů. Naopak objem finančních 

prostředků plynoucích ve prospěch úvěrů a záruk je v současné době vyčerpán již z 98 %, oproti 10 % 

dotací. V důsledku skutečnosti, že poskytnuté úvěry a záruky představují „vratnou“ formu podpory, lze 

se oprávněně domnívat, že jejich přidělení představuje pro podnikatele snazší cestu (z hlediska 

administrativní náročnosti, nikoli ekonomické výhodnosti) k finančním zdrojům, než v případě dotací. 

Dotace jako nevratná forma podpory, resp. její přidělení je s největší pravděpodobností podrobeno 

důkladnější analýze žadatele a jeho projektu. A právě z důvodu snadnější dostupnosti vratných forem 

podpory, jsou úvěry a záruky ze strany podnikatelského sektoru více poptávány a tedy ve výrazně větší 

míře čerpány. Na druhou stranu jsou dotace beze vších pochybností vysoce atraktivním zdrojem 

financování vzhledem k jejich nevratnosti. Z údajů uvedených v předchozím textu plyne, že je 

vyhověno přibližně jen každé čtvrté žádosti o dotaci, což ukazuje na obezřetný přístup poskytovatele 

podpory. 
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Financování podnikatelských projektů prostřednictvím rizikového kapitálu je tématem hodným zcela 

samostatné úvahy. Jeho nulový podíl na dosud vyčerpaných zdrojích svědčí o nezájmu ze strany 

podnikatelů. Jak již bylo výše naznačeno, představuje rizikový kapitál „kapitálový vstup do inovativně 

zaměřených podniků“. Předpokladem existence rizikového kapitálu a jeho ochoty vstupovat do podniku 

je tedy podmínka inovativního přístupu ze strany financovaného subjektu. V tomto směru se situace, 

soudě podle objemu finančních prostředků přidělených prostřednictvím dotací v rámci programu 

Inovace OP Podnikání a inovace182, jeví jako uspokojivá. Důvodem, proč se podnikatelé raději uchylují 

k dotacím, nežli k rizikového kapitálu, může být jednak vlastní podstata dotací spočívající v jejich 

nevratnosti, a jednak ve stále nedostatečném povědomí českého podnikatelského sektoru o rizikovém 

kapitálu jako alternativní formě financování. 

 

3.4 Podpořené projekty v rámci OP Podnikání a inovace v kontextu státem 
vymezených regionů se soustředěnou podporou státu 
Cílem této podkapitoly je provést analýzu podpořených projektů formou dotací v programovacím 

období 2007 - 2013 v centrálně vymezených problémových regionech, resp. ve strukturálně postižených 

regionech, v hospodářsky slabých regionech a regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností, a na 

základě této analýzy potvrdit či vyvrátit první dvě stanovené hypotézy o:  

1. upřednostňování podnikatelských subjektů působících v problémových regionech při 

přidělování dotací, 

2. diferencovanosti čerpaných objemů dotací dílčích programů OPPI v závislosti  na tom, zda 

místo určení dotace se nachází v problémové oblasti či nikoliv. 

 

Obsahová náplň této podkapitoly je v převážné míře založena na analýze dat uvedených v následující 

tabulce č. 3.7. Tato tabulka, resp. data v ní uvedená jsou výsledkem agregace relevantních údajů 

týkajících se aktuálně vymezených regionů se soustředěnou podporou státu ze vzorku 1 455 projektů 

podpořených formou dotací. Projekty plynoucí do těchto regionů byly vygenerovány podle místa určení 

dotace, resp. obce z databáze rozšířené v rámci vlastního výzkumu právě o tyto údaje. Souhrnně a 

následně zvlášť pro každou ze tří kategorií regionů se soustředěnou podporou státu byly sledovány 

jednak celkové počty projektů a celkové objemy dotací ve třech kategoriích problémových regionů 

(vertikální analýza), a jednak počty projektů a objemy dotací v jednotlivých programech  (horizontální 

analýza). Veškeré níže uvedené grafy v rámci této podkapitoly vychází z tabulky č. 3.7. 

 

 

 

 
                                                 
182 Blíže k přiděleným objemům finančních prostředků jednotlivým programům operačního program Podnikání a inovace v programovacím 
období 2007 – 2013 viz dále. 
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Tab. č. 3.7 Přidělené dotace celkem v rámci vybraných programů OP Podnikání a inovace,  

a v kontextu problémových oblastí v období 2007-2013 
Strukturálně 
postižené regiony 

Hospodářky slabé 
regiony 

Regiony vysoce 
s nadprům. nezam. 

Problémové oblasti 
celkem Program Počet 

projektů 
Celková 
částka 

Počet Částka v Kč Počet Částka v Kč Počet Částka v Kč Počet Částka v Kč 
Rozvoj 247 1 956 042 000 68 522 667 000 97 739 101 000 28 211 774 000 193 1 473 542 000
ICT a str.sl. 25 289 329 000 5 46 300 000 1 8 069 000 0 0 6 54 369 000
ICT v pod. 236 546 173 000 34 59 941 000 31 54 331 000 12 23 834 000 77 138 106 000
Eko-energie 103 997 300 000 12 52 194 000 13 302 248 000 3 7 644 000 28 362 086 000
Inovace 100 1 664 106 000 8 221 574 000 8 90 577 000 2 12 908 000 18 325 059 000
Potenciál 83 1 123 921 000 3 32 382 000 3 25 988 000 3 38 019 000 9 96 389 000

Marketing 661 397 773 000 77 49 463 000 69 37 991 000 24 16 525 000 170 103 979 000

Celkem 1455 6 974 644 000 207 984 521 000 222 1 258 305 000 72 310 704 000 501 2 553 530 000
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.4 Celkové zhodnocení podle jednotlivých programů OP Podnikání a inovace  (v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.5 Celkové zhodnocení podle jednotlivých programů OP Podnikání a inovace  (počet projektů) 

 

V rámci souhrnného pohledu (obr. č. 3.4 a 3.5), tedy bez vyčleňování problémových oblastí je, co do 

počtu podpořených projektů nejvíce čerpáno z programu Marketing, ovšem co do objemu finančních 

projektů jsou na prvních příčkách program Inovace (více než 1,5 mld. Kč) a program Rozvoj (dokonce 

bezmála 2 mld. Kč). Je tedy zřejmé, že nejvíce preferovanými oblastmi podpory ze strany 

podnikatelských subjektů jsou dotace plynoucí ve prospěch obnovy zastaralého technologického 

vybavení v zájmu zvýšení produktivity a flexibility výroby a následného posílení 

konkurenceschopnosti. A dále podpora vzniku nových podnikatelských subjektů jako jednoho z 

nejsvízelnějších okamžiků v životním cyklu firmy. 

 

Naopak jako nejméně čerpaný se jeví program ICT a strategické služby, jehož podstata a obsah 

evidentně nenachází u českých podnikatelů přílišné uplatnění, čehož důkazem je jak nejnižší objem 

přidělených finančních prostředků, tak nejnižší počet schválených projektů. Pomyslné druhé místo by z 

hlediska objemu dotací obsadil program Marketing. Ovšem s ohledem na nejvyšší počet podpořených 

projektů je zřejmé, že program se těší velké oblibě podnikatelského sektoru, ale ve své podstatě 

nevyžaduje tak vysokou finanční podporu jako např. investice do nových technologií či do oblasti 

energetiky. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.6 Porovnání celkového objemu přidělených dotací a dotací plynoucích do problémových 

oblastí (v Kč) 

 

Při zacílení pohledu z celorepublikové úrovně na úroveň pouze problémových oblastí zahrnujících 

strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé regiony a regiony s vysoce nadprůměrnou 

nezaměstnaností, je z číselných údajů v tab. č. 3.7 patrno několik skutečností. 

 

V první řadě odpovídá podíl finanční částky plynoucí do problémových oblastí podílu podpořených 

projektů vzhledem k hodnotám vztaženým k celé republice. Tento poměr je přibližně 1: 3183, z celkové 

částky tak plyne celá třetina přidělených dotací do problémových oblastí, a současně třetina z celkového 

počtu podpořených projektů připadá na problémové oblasti. První z hypotéz se tedy nepotvrdila – do 

problémových regionů, které tvoří zhruba 30 % území ČR a čítají přibližně 32 % populace, plyne 

odpovídající (třetinový) podíl finančních zdrojů. Problémové oblasti tedy vzhledem ke svému rozsahu 

(geografickému a populačnímu) nečerpají procentuelně vyšší částky podpor. Rozhodnutí odpovědného 

orgánu o poskytnutí či neposkytnutí dotace není pravděpodobně ovlivněno místem určení dotace (zda 

podnikatelský subjekt sídlí v problémové oblasti či nikoliv).  V konečném důsledy tak tyto programy 

příliš nepřispívají ke zmírňování regionálních disparit, ale spíše udržují stávající stav. Skutečnost 

ohledně zmírňování disparit prostřednictvím OP Podnikání a inovace je tedy jiná, než jak je 

deklarováno v Lisabonské strategii (viz uvedená citace výše).  

                                                 
183 Zmíněný poměr je zřejmý při porovnání modrých a oranžových polí ve výše uvedené tab. č. 3.7. 
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Dalším neopomenutelným úhlem pohledu jsou procentní podíly finančních prostředků v jednotlivých 

programech na úrovni problémových oblastí vztažených k celkovým částkám čerpaným v těchto 

programech. Pro možnost srovnání je třeba mít stále na paměti, že podíl schválených projektů v 

problémových oblastech představuje přibližně pouze třetinu z celkového počtu přidělených projektů v 

aktuálním programovacím období. Procentní podíly finančních prostředků plynoucích do problémových 

oblastí prostřednictvím jednotlivých programů jsou, jak vizuálně vyplývá z obr. č. 3.6, následující: 

- peněžní  částka v rámci program Rozvoj v problémových oblastech představuje 75 % již 

přidělené celkové alokace pro tento program, 

- program ICT a strategické služby je v problémových oblastech na úrovni 19 %, 

- program ICT a podnikání představuje 25 %, 

- program Eko-energie je na úrovni 36 %, 

- program Inovace se podílí 20 %, 

- program Potenciál představuje 9 %, 

- program Marketing je čerpán ve výši 26 %. 

 

S ohledem na tyto skutečnosti je možné konstatovat, že zcela prioritní oblastí v problémových oblastech 

je prostřednictvím programu „Rozvoj” podpora vzniku a rozvoje nových podnikatelských subjektů 

rozšiřujících „základnu” podnikatelského sektoru, který je možné považovat za „živnou půdu” 

hospodářské prosperity daného regionu. Tři čtvrtiny celkových finančních zdrojů z tohoto programu 

připadají právě na problémové oblasti. Z tohoto úhlu pohledu tak tento program plní svůj účel  a lze v 

jeho působení spatřovat konvergentní tendence.  

 

Dalším programem, jehož čerpaná částka v problémových oblastech představuje významný (téměř 

40%) podíl na celkové čerpané částce v tomto programu je program Eko-energie. Podnikatelské 

subjekty působící v problémových regionech mají nejspíše tendence v rámci zvyšování své 

konkurenceshopnosti vůči podnikům v ostatních rozvinutějších regionech snižovat nezanedbatelné 

náklady na energie zaváděním nových úspornějších technologií v zájmu snižování energetické 

náročnosti výroby, případně využíváním energie získáné z obnovitelných zdrojů. Jako další prozaičtější 

důvod je možné uvést fakt, že v zaostalých oblastech jsou k dispozici rozsáhlé plochy zanedbaných 

pozemků, které lze využít právě např. pro pěstování biomasy.  

 

Ostatní programy, resp. jejich procentní podíl připadající na problémové oblasti je ve srovnání s 

čerpanými částkami připadajícími na celou republiku pod úrovní jedné třetiny. Jednoznačně nejmenší 

podíl vykazuje program Potenciál, jehož čerpaný objem finančních prostředků v problémových 

oblastech nedosahuje ani desetiny vůči celkové částce programu Potenciál. S jistou nadsázkou je možné 

kontatovat, že program Potenciál představuje v rámci podnikatelských aktivit poněkud „nadstandard”, 

neboť předpokládá, že podnikatelský subjekt je již v takové pozici, že může uvažovat o financování 
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vlastního výzkumu a vývoje, zakládání rozvojových center, ad. Z uvedeného 9% podílu lze usuzovat, 

že podniky provozující svou činnost v méně rozvinutých regionech se potýkají častěji s poněkud 

elementárnějšími problémy ve formě např. zachování podnikatelské činnosti, modernizace zastaralých 

technologií či snižování energetické náročnosti výroby. Dalším hlediskem může být zaměření 

pozornosti podnikatelských subjekůt spíše na operativu, která z krátkodobého hlediska řeší problém 

„přežití” firmy, než na strategické vize dlouhodobého charakteru. Ovšem mnohdy právě  z důvodu 

absence strategie, výzkumu a inovačních aktivit dochází k zániku podnikatelských subjektů. Využívání 

programu Potenciál v tak malém rozsahu je proto poněkud alarmující.  
 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.7 Podíly finančních částek (přidělených dotací)  podle jednotlivých programů OP Podnikání a 

inovace v problémových oblastech  (v %)  

 

Význam programu Rozvoj je zcela zřejmý také z jeho procentního podílu připadajícího na celkovou 

čerpanou alokaci směřující do problémových oblastí. Tento podíl představuje téměř 60 %. Je tedy 

možné konstatovat, že druhá hypotéza o možné diferencovanosti objemů dotací v rámci jednotlivých 

programů OPPI v závislosti na tom, zda podnikatelský subjekt působí v problémové oblasti či nikoliv, 

se u programu Rozvoj potvrdila.      

 

Ostatní programy, jak dokumentuje obr. č. 3.7, se dělí o zbývajících cca 40 %. Velikost jednotlivých 

podílů víceméně koresponduje s některými již naznačenými odůvodněními v rámci celorepublikového 

zhodnocení. Vůbec nejnižších hodnot dosahuje program ICT a strategické služby (2 %) a Potenciál 

(necelá 4 %). Důvod je možné spatřovat v již zmíněném „nadstandardu”, který tyto programy mohou v 

problémových oblastech představovat. Relativně nízké hodnoty programu Marketing (4 %) jsou s 

největší pravděpodobností důsledkem nižší finanční náročnosti aktivit spojených s marketingem a 
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prezentací firmy. Naopak spíše vyšších procentních podílů dosahují programy Eko-energie a Inovace, 

které mohou pro podnikatelský subjekt v problémových regionech představovat nástroj snižování 

výrobních nákladů prostřednictvím modernizace výroby z hlediska vlastních výrobních technologií i z 

hlediska jejich energetické náročnosti. 

 

Analýzu, která byla provedena na celorepublikové úrovni v kontextu problémových oblastí, lze dále 

rozvést na úroveň samotných problémových oblastí zohledněním jednotlivých podskupin v závislosti na 

druhu jejich „postižení“. První z následujících obrázků č. 3.8 představuje „zastřešující“ znázornění, ze 

kterého je patrno, že téměř polovina veškerých čerpaných prostředků v problémových oblastech připadá 

na hospodářsky slabé regiony. Naopak regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností spotřebují 

přibližně pouze desetinu z těchto dotací. Konfrontací tohoto dílčího závěru s procentním podílem 

obyvatel žijících v jednotlivých kategoriích problémových oblastí a procentním podílem celkové 

rozlohy ČR, které tyto regiony zabírají, je možné konstatovat, že objem čerpaných dotací víceméně 

koresponduje s významností každé kategorie z hlediska počtu obyvatel i území. Strukturálně postižené 

regiony zabírají 6,8 % území republiky a čítají 14,1 % celkové populace země, hospodářsky slabé 

regiony představují 15,9 % plochy ČR a 11,4 % populace,  a regiony s vysoce nadprůměrnou 

nezaměstnaností zahrnují 6,9 % území ČR a 6,5 % celkové populace184.  

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.8 Rozvržení čerpaných částek programu OP Podnikání a inovace mezi jednotlivé skupiny 

problémových oblastí (v %) 

 

Strukturálně postižené regiony a jejich procentní podíly čerpaných dotací připadajících na jednotlivé 

programy dokumentuje následující obr. č. 3.9. 

 
                                                 
184 Strategie regionálního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2006. S. 106. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.9 Dotační programy OPPI ve strukturálně postižených regionech (v %) 

 

Ve strukturálně postižených regionech se opět částečně opakují trendy nastíněné v předešlém textu. 

Více než polovina veškerých dotací plynoucích podnikatelským subjektům do strukturálně postižených 

regionů je přiznána v rámci programu Rozvoj, čtvrtinový podíl připadá na program Inovace. V pozadí 

stojí program Potenciál, kde je možné se na tomto místě odvolat na již uvedená odůvodnění. V případě 

programu Rozvoj a programu Inovace není zjištěná skutečnost jistě velkým překvapením, neboť jak 

jinak lépe realizovat nezbytné strukturální změny tolik potřebné v těchto regionech než podporou 

vzniku nových podniků působících v nových odvětvích, nebo modernizací a přestavbou stávajících 

podniků.  

 

Překvapivě poněkud nižšího podílu dosahuje program Eko-energie, jehož využití právě ve strukturálně 

postižených regionech by bylo zcela jistě na místě. Vždyť právě Ústecký a Moravskoslezský kraj – tedy 

kraje nejvíce zasažené obtížemi se strukturálními změnami, jsou také jedny z krajů s nejvíce 

znečištěním ovzduším a zasaženým životním prostředím.  

 

Hospodářsky slabé regiony jsou v kontextu objemu čerpaných dotací v dílčích programech OPPI 

zachyceny v obr. č. 3.10. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.10 Dotační programy OPPI v hospodářsky slabých  regionech (v %) 

 

V hospodářsky slabých regionech je procentní podíl programu Rozvoj o několik procentních bodů větší 

než u strukturálně postižených regionů. Na pomyslném druhém místě došlo překvapivě ke změně 

obsazení – téměř čtvrtinový podíl připadá na program Eko-energie. Program Inovace nedosahuje ani 

desetiny dotací čerpaných v těchto regionech. Odůvodnění expanze programu Rozvoj je poměrně 

nasnadě a odpovídá již vyřčeným argumentům. Zajímává situace nastává v případě programu Eko-

energie a programu Inovace. Oproti strukturálně postiženým regionům se v hospodářsky slabých 

regionech mění preference, nebo se to tak alespoň jeví. Ovšem zdůvodnění nezanedbatelného podílu 

dotací ve prospěch programu Eko-energie je možné spatřovat v následujícím, téměř prozaickém 

vysvětlení – ve sledovaném období připadalo na dotace přidělené programem Eko-energie v rámci 

hospodářsky slabých regionů celkem třináct projektů v celkové hodnotě přes 300 mil. Kč. Z této částky 

bylo spotřebováno cca 240 mil. Kč na pouhé dva projekty – jedná se o výstavbu malé vodní elektrárny 

MVE Lovosice – Píšťany v okrese Louny v celkové hodnotě 124 mil. Kč, a dále o rekonstrukci MVE 

Miřejovice v okrese Svitavy v celkové hodnotě 116 mil. Kč. Právě tyto dva projekty svým rozsahem 

poněkud zkreslily výsledné hodnocení185.  

 

Nejnižších hodnot dosahuje, již téměř tradičně, program ICT a strategické služby a program Potenciál. 

 

Regiony s vysoce  nadprůměrnou nezaměstnaností dokumentuje z hlediska podílu čerpaných dotací 

v programu OPPI obr. č. 3.11. 

 

                                                 
185 Podrobněji ke konkrétním finančním částkám programu Eko-energie v hospodářsky slabých regionech viz tabulková příloha D, list 3. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.11 Dotační programy OPPI v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností  (v %) 

 

Také v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností se zdá být cestou od ekonomických 

problémů k hospodářské prosperitě program Rozvoj, jehož procentní podíl na celkových dotacích 

v těchto oblastech dokonce převyšuje podíl tohoto programu ve strukturálně postižených a hospodářsky 

slabých regionech o 16, resp. 10 procentních bodů. Překvapivě vysokých hodnot na úrovni 12 % dosáhl 

program Potenciál. Možné zdůvodnění je analogické jako v případě vysokých čerpaných dotací 

v hospodářsky slabých regionech – ze tří podpořených projektů programu Potenciál v celkové hodnotě 

přes 38 mil. Kč v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností připadá na jediný projekt více než 

22 mil. Kč186. Podstata tohoto projektu spočívá ve vybudování centra průmyslového výzkumu, vývoje a 

inovací za účelem rozvoje vývojových aktivit podnikatelského subjektu sídlícího v obci Uničov. Přínos 

projektu spočívá ve vybudování centra, které napomůže při vývoji nových strojů uplatňovaných 

v těžební činnosti. Právě projektování a inženýring strojů a zařízení pro povrchové dobývání nerostů je 

hlavním předmětem podnikání daného žadatele187.   
 

Programy Inovace a Eko-energie se naopak netěší takovému zájmu jako v případě předchozích dvou 

kategorií problémových oblastí. Podpořené projekty byly pouze dva, resp. tři v relativně nízké celkové 

hodnotě na úrovni cca 13 mil. Kč, resp. 7,5 mil. Kč oproti celkové částce dotací plynoucích do regionů 

s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností ve výši více než 310 mil. Kč188.  

 

                                                 
186 Podrobněji ke konkrétním finančním částkám programu Potenciál v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností viz tabulková 
příloha D, list 3. 
187 NOEN, a.s.  O společnosti. [online]. Praha: Open-cast mining technologies, 2009 [cit. 2009-08-03]. Dostupné z: <http://www.noen.cz> 
188 Podrobněji ke konkrétním finančním částkám programu Inovace a Eko-energie v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností viz 
tabulková příloha D, list 3. 

 145



 Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 
 

Z výše uvedených grafů a výchozí tabulky č. 3.7 je možné v kontextu jednotlivých kategorií 

problémových oblastí tak, jak je vymezuje stát, učinit tyto dílčí závěry: 

 

- Z hlediska objemu čerpaných dotací je ve všech třech kategoriích problémových regionů 

s nadpolovičním podílem zastoupen program Rozvoj. Na dalších příčkách již shoda nepanuje – 

ve strukturálně postižených regionech připadá téměř čtvrtina přidělených dotací na program 

Inovace, v hospodářsky slabých regionech víceméně stejný procentní podíl na program Eko-

energie.  

- Z hlediska počtu podpořených projektů je v čele opět program Rozvoj ve všech problémových 

oblastech, přičemž v hospodářsky slabých regionech se jedná o bezmála 100 z celkových cca 

250 podpořených projektů v ČR v rámci programu Rozvoj. Počtu projektů v programu Rozvoj 

se velice přibližuje (v případě strukturálně postižených regionů dokonce převyšuje) počet 

projektů programu Marketing. Jak bylo v předešlém textu naznačeno, je tento program i 

v celorepublikovém měřítku navzdory nízkým objemům dotací hojně využíván. 

 

Co se týče zhodnocení efektivity nastavených dílčích alokací pro jednotlivé programy s ohledem na 

jejich význam, resp. procentní podíly čerpaných dotací ať již na úrovni všech podpořených projektů, 

nebo jen na úrovni podpořených projektů plynoucích do problémových oblastí, je situace poněkud 

obtížná. V zájmu větší transparentnosti je pro potřebu zhodnocení dílčích alokací uvedena tabulka č. 

3.8, která je vygenerována ze tří výše uvedených tabulek č. 3.1, 3.2 a 3.3 pro vybrané programy. 

 

Tab. č. 3.8 Zařazení vybraných dílčích programů OPPI v rámci prioritních os a oblastí podpory v 

kontextu přidělených alokací platných pro celou ČR 

Prioritní osa Program Oblast podpory formou dotace Přidělená alokace  
podle oblasti podpory

Rozvoj firem 
- Rozvoj 
- ICT a str.sl. 
- ICT v podnicích 

- podpora nových technologií 
a ICT 14,2 % 

Efektivní energie - Eko-energie - úspora energie 
- obnovitelné zdroje 8 % 

Inovace - Inovace 
- Potenciál 

- růst inovační výkonnosti podniků 
- kapacity pro průmyslový výzkum 
a vývoj 

14 % 
8,36 % 

Služby pro rozvoj 
Podnikání - Marketing  - poradenské služby 

- marketingové služby 2,39 % 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 3.8 je patrné, že nejvyšší alokace připadá na prioritní osu Rozvoj firem, která je realizována 

prostřednictvím programu Rozvoj, ICT a strategické služby a ICT v podnicích. Vysoko nastavená 

alokace pro tuto prioritní osu je bezpochyby ku prospěchu s ohledem na význam programu Rozvoj v 

problémových regionech, ať již z hlediska jeho podílu ve srovnání s ostatními dílčími programy na 
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úrovni problémových regionů, tak z hlediska jeho podílu na celkové čerpané částce programu Rozvoj 

(tedy nejen v problémových oblastech). Ovšem do této prioritní osy jsou zařazeny také poněkud 

sporadicky čerpané programy ICT a strategické služby a ICT v podnikání. Na jedné straně jsou vysoké 

objemy dotací čerpané v programu Rozvoj „vykompenzovány” menším zájmem o zbývající dva 

programy. Na druhé straně je možné vznést pochybnosti o vhodnosti začlenění těchto tří programů do 

téže prioritní osy vzhledem k jejich diamentrálně odlišným objemům přidělených podpor. 

 

U dalších programů se zdají být dílčí alokace nastaveny v souladu s jejich významem posuzovaným 

podle dosud čerpaných dotací. Relativně vysoko stanovená alokace programu Eko-energie a Inovace 

víceméně koresponduje s intenzitou jejich čerpání, ať již na centrální úrovni či na úrovni problémových 

regionů. Z hlediska problémových regionů se zdá být nastavena zbytečně vysoko dílčí alokace 

programu Potenciál, ale z hlediska celkových přidělených dotací je tento podíl odpovídající. Poměrně 

nízko nastavená dílčí alokace programu Marketing je v souladu s nižší finanční náročností podpořených 

projektů v tomto programu.  

 

3.5 Podpořené projekty v rámci OP Podnikání a inovace v kontextu problémových 
regionů vymezených jednotlivými kraji ČR 
Následující podkapitola se bude věnovat dalšímu dílčímu úhlu pohledu. Tím prvním bylo zohlednění 

problémových oblastí vymezovaných na centrální úrovni – tedy regionů se soustředěnou podporou 

státu. Druhý dílčí úhel pohledu bude představovat zahrnutí také problémových regionů vymezených 

jednotlivými kraji nad rámec státem vymezených problémových regionů. Slovní spojení „nad rámec“ 

je zdůrazněno, neboť v této části analýzy nebudou brány v úvahy ty regiony, resp. obce, jejichž 

vymezení na centrální a krajské úrovni se shoduje. Výstupy této části analýzy nebudou tak zatíženy 

duplicitou, ale budou rozšiřovat zorný úhel pohledu na problematiku dotací plynoucích do 

problémových oblastí. 

 

Hlavním cílem této podkapitoly a s ní související provedené analýzy je potvrzení či vyvrácení třetí ze 

stanovených hypotéz, že podpořené projekty a následné přidělené dotace plynou převážně a ve větším 

objemu do problémových regionů vymezených na centrální úrovni, v menší míře pak do problémových 

oblastí vymezených kraji. 

 

Z hlediska metodiky bude postupováno analogicky jako v předchozí podkapitole. V první řadě byly 

vybrány v jednotlivých krajích ty obce, které jsou kraji klasifikovány jako problémové a současně 

nejsou vymezeny jako regiony se soustředěnou podporou státu.189 V dalším kroku byly z tohoto vzorku 

obcí vyřazeny ty, do kterých v aktuálním programovacím období neplynula podpora ve formě dotací. 

                                                 
189 Čerpáno z podkap. 2.6.4, tab. č. 2.8. 
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Veškeré informace jsou vygenerovány ze stejné databáze, kde klíčem při vyhledávání číselných údajů 

jsou názvy obcí, které byly jednotlivými kraji vymezeny jako problémové, a které již nejsou současně 

vymezeny jako regiony se soustředěnou podporou státu. Do analýzy je zahrnuto celkem osm krajů – 

Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký, Pardubický, Zlínský, Jihočeský, Středočeský a Jihomoravský. 

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj součástí analýzy nejsou, neboť jimi vymezované 

problémové regiony se shodují s regiony vymezenými na centrální úrovni, tzn. že zde absentují regiony 

vymezené nad rámec státem vymezených. Plzeňský kraj a kraj Vysočina také nejsou zahrnuty do 

analýzy, neboť tyto kraje na svém území nevymezují problémové oblasti.190 

 

V první části této podkapitoly je provedena analýza na úrovni jednotlivých krajů, která je založena na 

údajích uvedených v následující tabulce č. 3.9. K této tabulce se současně také vztahují veškeré grafy 

zpracované zvlášť pro každý kraj podle dílčích programů OPPI, které jsou v daném kraji realizovány. 

 

Tab. č. 3.9 Dotace plynoucí v rámci podpořených projektů v jednotlivých programech do problémových 

regionů vymezených kraji nad rámec státem vymezených 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Liberecký kraj 

 

                                                 
190 Viz podkap. 2.6.4. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.12 Dotační programy OPPI v problémových regionech Libereckého kraje (v %)  

 

Liberecký kraj má ve svém územním obvodu centrálně vymezen vojenský újezd Ralsko (jako 

hospodářsky slabý region) a okres Frýdlant (jako region s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností). 

Kromě těchto dvou lokalit vymezuje sám kraj ještě řadu dalších generelových jednotek, viz podkap. 

2.6.4.  

 

Ve srovnání s ostatními kraji je poněkud překvapivé, že v Libereckém kraji, navzdory skutečnosti, že 

právě tento kraj vymezuje problémové oblasti oproti ostatním krajů v nejvyšší míře nad rámec centrálně 

vymezených, je čerpán jeden z nejnižších objemů dotací v problémových oblastech vymezených „nad 

rámec“. Navzdory vlastní kritičnosti Libereckého kraje nevyužívají podnikatelské subjekty se sídlem 

v jeho územním obvodu příliš finanční podpory, a to ani s ohledem na počet podpořených projektů, 

kterých je mezi sledovanými kraji v Libereckém nejméně (po kraji Pardubickém). Podnikatelé 

v Libereckém kraji pravděpodobně nepovažují situaci kraje za tak kritickou. 

 

Královéhradecký kraj 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.13 Dotační programy OPPI v problémových regionech Královéhradeckého kraje (v %) 

 

Podnikatelské subjekty v Královéhradeckém kraji působící v problémových regionech vymezených 

„nad rámec“ čerpají ve srovnání s Libereckým krajem přibližně desetkrát více dotací v rámci 

pětinásobného počtu podpořených projektů. Přitom Královéhradecký kraj nemá státem vymezeny žádné 

problémové oblasti a sám se uchýlil k výčtu pouze několika obcí s pověřeným obecním úřadem, viz 

podkap. 2.6.4. 
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V kontextu s absencí regionů se soustředěnou podporou státu a v souvislosti s některými, v předchozí 

kapitole nastíněnými argumenty, koresponduje skladba dílčích programů. V Královéhradeckém kraji 

není čerpáno z programu Rozvoj, který je podle šetření v předešlé analýze téměř typický pro centrálně 

vymezené problémové oblasti. Naopak v největším rozsahu, téměř 40 %, je realizován „nadstandardní“ 

program Potenciál. Na jedné straně tedy do Královéhradeckého kraje plynou nemalé podpory do 

problémových regionů vymezených „nad rámec“ centrálních, na straně druhé směřují tyto finanční 

zdroje do „sofistikovanějších“ dílčích programů Potenciál a ICT v podnicích. 

 

Olomoucký kraj 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.14 Dotační programy OPPI v problémových regionech Olomouckého kraje (v %) 

 

Co do objemu dotací a počtu podpořených projektů je situace v Olomouckém kraji téměř shodná 

s hodnotami v Královéhradeckém kraji, ovšem s odlišnou skladbou dílčích programů. Olomoucký kraj 

patří vzhledem k počtu státem vymezených problémových regionů spíše k hospodářsky slabším 

oblastem republiky. Tuto skutečnost částečně potvrzuje také složení realizovaných projektů 

v problémových regionech vymezených „nad rámec“. Z grafu je zřejmé, že téměř jedna celá třetina 

připadá na program Rozvoj a druhá na program Inovace, tedy na programy, které byly vyhodnoceny 

jako programy hojně využívané právě v problémových oblastech vymezených státem. 

 

Pardubický kraj 

Pardubický kraj může být považován vzhledem k pouhým dvěma státem vymezeným problémovým 

regionům a jediné obci vymezené „nad rámec“ za spíše rozvinutou lokalitu. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o jedinou obec „nad rámec“, v níž podnikatelské subjekty čerpaly v rámci pouhých tří projektů 

programu Marketing 1,27 mil. Kč., není logické činit na tak malém vzorku konkrétní závěr. 
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Zlínský kraj 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.15  Dotační programy OPPI v problémových regionech Zlínského kraje (v %) 

 

Zlínský kraj je opět příkladem spíše hospodářsky slabého kraje, čemuž nasvědčuje nejen počet regionů 

se soustředěnou podporou státu, ale také objem finančních zdrojů čerpaných v problémových regionech 

vymezených „nad rámec“ a skladba dílčích programů. Jak je z tab. č. 3.9 a obr. č. 3.15 patrné, v těchto 

dodatečně vymezených regionech zcela absentuje program ICT a strategické služby. V největších 

rozsahu jsou dotace čerpány prostřednictvím programu Inovace a Rozvoj, a poněkud překvapivě také 

prostřednictvím programu Potenciál. Vzhledem k dříve učiněným závěrům působí tato skutečnost 

poněkud rozporuplně, neboť již v předchozím textu bylo naznačeno na základě provedených analýz, že 

čerpání programu Inovace a zejména programu Rozvoj je podnikatelskými subjekty působícími 

v problémových regionech vnímáno jako „odrazový můstek“, zatímco program Potenciál představuje již 

jakýsi „nadstandard“.191  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
191 Viz závěry vlastní analýzy provedené v podkap. 3.4. 
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Jihočeský kraj 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.16 Dotační programy OPPI v problémových regionech Jihočeského kraje (v %) 

 

Navzdory tomu, že Jihočeský kraj nemá státem vymezené problémové oblasti, tzn. že centrálně je 

vnímán jako rozvinutější kraj (tomu by odpovídal relativně nízký objem čerpaných dotací v obcích 

vymezených „nad rámec“ ve srovnání s ostatními sledovanými kraji), připadá téměř 50% podíl 

čerpaných dotací na program Rozvoj. Na druhé straně je poměrně významné také zastoupení programu 

ICT v podnicích a programu Potenciál.  

 

Středočeský kraj 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.17 Dotační programy OPPI v problémových regionech Středočeského  kraje (v %) 
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Do Středočeského kraje (resp. do problémových oblastí vymezených „nad rámec“) plyne v rámci 

sledovaných osmi krajů prostřednictvím dotací nejvyšší objem finančních zdrojů. Z obr. č. 3.17 je 

zřejmé, že čerpány jsou s různou intenzitou všechny relevantní dílčí programy OPPI. V největším 

rozsahu je realizován program Eko-energie a Inovace, na dalším místě pak program Potenciál a Rozvoj. 

 

Jihomoravský kraj 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.18 Dotační programy OPPI v problémových regionech Jihomoravského kraje (v %) 

 

Činit konkrétní závěry o problémových regionech Jihomoravského kraje vymezených „nad rámec“ je 

opět poněkud obtížné, neboť sledovaný vzorek sestává z pouhých sedmi podpořených projektů, které 

jsou „rozdrobeny“ mezi pět programů. 

 

Čerpání finančních zdrojů z dotačních programů OPPI podnikatelskými subjekty působícími 

v problémových regionech vymezených kraji nad rámec státem vymezených vykazuje v souladu 

se závěry o preferenci vybraných programů OPPI v problémových oblastech výrazný podíl programu 

Rozvoj a zejména programu Inovace (v šesti z osmi sledovaných krajů). Naopak překvapivě a poněkud 

v rozporu se v problémových oblastech vymezených kraji „nad rámec“ prosazuje také čerpání dotací 

z programu Potenciál (nejvýrazněji se tato skutečnost projevuje v Královéhradeckém kraji, kde podíl 

čerpaných dotací v rámci programu Potenciál představuje téměř 40 % přidělených dotací). 

 

Přesto, že se jedná o poměrně malý zkoumaný soubor, byla tato část do disertační práce zařazena z 

důvodu, aby nebyla opomenuta dimenze představující problémové oblasti v zorném úhlu jednotlivých 

krajů nereflektovaná na centrální úrovni. Cílem této dílčí analýzy byla snaha o zhodnocení stupně 
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objektivnosti krajů při vnímání a vymezování svých vlastních problémových oblastí ve srovnání 

s objektivností a jistým nadhledem státu při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu. 

 

Zatímco v případě státem vymezených regionů se soustředěnou podporou státu lze spatřovat zcela 

zřejmé zákonitosti např. v rámci skladby realizovaných dílčích programů OPPI, je situace 

v problémových regionech vymezených jednotlivými kraji nad rámec státem vymezených poměrně 

rozporuplná bez zřejmých, všeobecně platných mechanismů. Poněkud překvapivě tedy vykrystalizoval 

závěr o jisté větší objektivnosti centrálních složek při vymezování problémových regionů, než samotných 

krajů. Podle učiněných rozhodnutí podnikatelských subjektů o čerpání finančních zdrojů z dílčích 

programů OPPI v problémových regionech vymezených nad rámec státem vymezených je patrná 

nekonzistentnost vnímání problémovosti daného kraje krajem samotným a podnikatelskými subjekty zde 

působícími, neboť skladba realizovaných dílčích programů, resp. jejich procentních podílů nemá 

jednoznačnou podobu, ale je spíše rozmanitějšího charakteru.  

 

Tento závěr dokládá následující obr. č. 3.19, který představuje procentní podíly dílčích programů OPPI 

uvedené souhrnně za všechny sledované kraje (oranžový sloupec tab. č. 3.9). Zároveň je možné závěry 

verifikované tímto grafem považovat za průkaznější než dílčí závěry pro jednotlivé kraje, neboť 

zkoumaný vzorek podpořených projektů je již větší, celkem čítá 130 podpořených projektů. 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. č. 3.19 Procentní podíly dílčích programů OP Podnikání a inovace souhrnně v problémových 

oblastech vymezených vybranými kraji nad rámec státem vymezených problémových oblastí (%) 
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Druhá část této podkapitoly zaměřující se na podporu plynoucí do problémových oblastí vymezených 

samotnými kraji nad rámec regionů se soustředěnou podporou státu, si klade za cíl provést také 

souhrnnou analýzu, která poskytne zastřešující pohled na objemy podpor plynoucí do centrálně 

vymezených a kraji vymezených problémových regionů, a potvrdí či vyvrátí tak třetí stanovenou 

hypotézu. V tomto okamžiku ovšem vzniká problém v souvislosti se srovnatelností údajů na centrální a 

krajské úrovni. Tento problém byl již částečně nastíněn v podkap. 2.6.4. Zatímco stát vymezuje 

problémové regiony na úrovni okresů (výjimečně na úrovni obcí s rozšířenou působností v případě 

regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností), kraje volí na základě svého vlastního uvážení 

územní jednotky na úrovni okresů, mikroregionů, generelových jednotek, obcí s rozšířenou působností 

či obcí s pověřeným obecním úřadem. 

  

Z tohoto důvodu je pro zjednodušení v následujícím textu zcela abstrahováno od úrovně územní 

jednotky a objemy dotací uvedené v tabulce níže představují finančního zdroje plynoucí do jednotlivých 

krajů bez ohledu na dílčí územní jednotky.  

 

Tab. č. 3.10 Celkové dotace plynoucí v rámci podpořených projektů do regionů se soustředěnou 

podporou státu ve srovnání s objemem dotací směřujících do problémových regionů vymezených kraji 

nad rámec státem vymezených (v Kč) 

Kraj 
Počet 
projektů 

Dotace 
(centr.úroveň)

Počet 
projektů

Dotace 
(krajská 
úroveň) 

Ústecký 78 538 868 000 - -
Karlovarský 16 157 994 000 - -
Liberecký 0 0 6 9 946 000 
Plzeňský - - - -
Královéhradecký - - 29 91 544 000 
Olomoucký 59 236 613 000 31 93 033 000 
Pardubický 23 227 662 000 3 1 274 000 
Zlínský 22 65 577 000 24 170 612 000 
Jihočeský - - 13 50 821 000 
Středočeský 0 0 17 173 196 000 
Moravskoslezský 206 905 961 000 - -
Jihomoravský 55 234 590 000 7 90 125 000 
Vysočina 42 186 030 000 - -
Celkem 501 2 553 295 000 130 680 551 000 

Zdroj: vlastní zpracování.  
Pozn. proškrtnutá políčka u některých krajů představují skutečnost, že kraj nemá na centrální či krajské úrovni vymezeny problémové regiony. 
 

Ze souhrnných hodnot, které jsou patrné z modrého řádku tab. č. 3.10 a s ohledem na celkovou částku 

přidělených dotací v rámci podpořených projektů k 23. 2. 2009 (viz modrý řádek tab. č. 3.7) je zřejmý 

následující závěr:  

- do problémových regionů vymezených kraji nad rámec státem vymezených plynulo ve 

sledovaném období přibližně 680 mil. Kč, což odpovídá 9,6 % z celkového objemu přidělených 
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dotací (cca 6,97 mld. Kč), zatímco do regionů se soustředěnou podporou státu bylo v rámci 

podpořených projektů přiděleno přibližně 2,5 mld. Kč, což odpovídá 36,6 % z celkového 

objemu přidělených dotací.  

- Stejného závěru je dosaženo srovnáním počtu podpořených projektů v centrálně vymezených 

regionech a v regionech vymezených kraji „nad rámec“, resp. jejich podílem na celkovém počtu 

již podpořených projektů v rámci dotací. V případě regionů se soustředěnou podporou státu se 

jedná o 501 projektů, tedy 34,4 % z celkového počtu 1.455 podpořených projektů, zatímco v 

regionech vymezených kraji „nad rámec“ dosahuje počet podpořených projektů hodnoty 130, 

čemuž odpovídá 8,9 % z celkového počtu podpořených projektů.  

 

Třetí hypotéza o realizaci podpořených projektů převážně v regionech se soustředěnou podporou státu 

ve srovnání s podílem podpořených projektů v problémových regionech vymezených kraji nad rámec 

státem vymezených vztaženému k celkovému objemu poskytnutých dotací k 23. 2. 2009 se potvrdila, a 

to i z pohledu počtu podpořených projektů v problémových regionech vymezených státem a 

v problémových regionech vymezených kraji nad rámec státem vymezených. 
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Závěr 
Problematika regionální rozvoje zejména v problémových regionech České republiky v kontextu 

čerpaní finančních zdrojů ze strukturálních fondů na podporu podnikatelského prostředí, resp. malého a 

středního podnikání byla v předložené disertační práci analyzována z pohledu intenzity absorpce těchto 

podpor. Z možných forem podpory v podobě dotací, úvěrů a záruk byl brány v potaz pouze dotace pro 

svůj „jedinečný“ charakter nevratné formy pomoci (na rozdíl od úvěrů a záruk). Dalším důvodem byla 

skutečnost, že dotace představují ve finančním vyjádření 90 % celkové podpory.  

 

Oblast regionálního rozvoje nemá v České republice příliš dlouhou historii, významný posun vpřed 

doznala regionální politika vstupem České republiky do Evropské unie, který jí jako plnoprávnému 

členskému státu otevřel možnost čerpat ve prospěch regionálního rozvoje nezanedbatelné finanční 

zdroje. 

 

Hlavním cílem práce bylo podchytit vazbu regionální rozvoje v problémových oblastech České 

republiky na podnikatelské prostředí. Z tohoto důvodu byl z existujících národních operačních 

programů, které jsou realizovány prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie v zájmu plnění 

strategického cíle „Konvergence“, zvolen pro provedení hlubší analýzy operační program Podnikání a 

inovace. Vzhledem k cíli práce - podchytit závislost mezi regionálním rozvojem v problémových 

regionech a podnikatelskou aktivitou - byly jako klíčový podklad pro výzkum zpracovány seznamy 

příjemců podpor v první polovině programovacího období 2007 – 2013 publikované agenturou 

CzechInvest ke dni 23. 2. 2009. Celkem se jednalo o více než tři tisíce již podpořených projektů, ze 

kterých byly detailně analyzovány pouze ty podnikatelské subjekty, které získaly finanční podporu ve 

formě dotace. Tento zkoumaný vzorek čítal téměř patnáct set subjektů. Lokalita určení,  do které dotace 

plynula, byla vzhledem k zaměření na problémové regiony, resp. oblasti se soustředěnou podporou 

státu, vedle výše dotace, zcela zásadním údajem. Při vlastní analýze se ukázal jako zásadní problém 

fakt, že agentura CzechInvest, která relevantní data přebírá od Ministerstva průmyslu a obchodu České 

republiky, uvádí jako místo určení podpory pouze kraj. S ohledem na skutečnost, že problémové oblasti 

jsou vymezovány na úrovni okresů nebo územních obvodů obcí s rozšířenou působností, případně 

územních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, byl tento údaj zcela nedostačující. 

Prostřednictvím obchodního rejstříku bylo tak potřeba pro každý projekt zjistit obec, resp. místo sídla 

podnikatelského subjektu, který dotaci získal. Tímto způsobem byla vytvořena vlastní databáze, 

rozšířená o dodatečný údaj, týkající se obce. V další etapě pak bylo možné vyfiltrovat oblasti se 

soustředěnou podporou státu platné pro období 2007 – 2013. 

 

Analýza provedená v souvislosti s první hypotézou (Přednostně a hlavně ve větším rozsahu plyne 

finanční podpora prostřednictvím podpořených podnikatelských subjektů do regionů se 

soustředěnou podporou státu oproti jiným „neproblémovým“ regionům.) byla založena na 
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výstupech uvedených v tabulce č. 3.7. Tabulka byla vytvořena autorkou disertační práce na základě 

vyfiltrování potřebných dat z databáze rozšířené v rámci vlastního výzkumu o údaj okresu, resp. obce 

s rozšířenou působností, ve které působí daný podnikatelský subjekt čerpající dotaci. Data byla 

uspořádána podle objemu čerpaných dotací zvlášť pro každý dílčí program operačního programu 

Podnikání a inovace, a to jednak na úrovni celé České republiky, a jednak na úrovni regionů se 

soustředěnou podporou státu, včetně tří podkategorií  centrálně vymezených problémových oblastí 

(strukturálně postižených regionů, hospodářsky slabých regionů a regionů s vysoce nadprůměrnou 

nezaměstnaností). 

 

Vertikální analýza tabulky č. 3.7, resp. celkových objemů dotací a celkového počtu podpořených 

projektů poskytnutých na jedné straně v rámci celé České republiky, a na druhé straně plynoucích pouze 

do problémových oblastí, umožnila učinit rozhodnutí o nepotvrzení první ze stanovených hypotéz. Na 

základě analýzy byl totiž zjištěn jen zhruba třetinový podíl počtu podpořených projektů v problémových 

regionech vztažený k celkovém počtu podpořených projektů v celé České republice (1.455 celkem, 501 

v problémových oblastech), čemuž odpovídá i finanční vyjádření. Do problémových oblastí plyne 

rovněž třetina celkového objemu poskytnutých dotací (přibližně 7 mld. celkem, 2,5 mld. 

v problémových oblastech). Vezmeme-li v úvahu relativní počet obyvatel, resp. plochu regionů se 

soustředěnou podporou státu, které čítají  32 % populace, resp. 30 % území ČR, pak to znamená, že do 

regionů vyžadujících soustředěnou podporu státu plyne odpovídající podíl finančních zdrojů. V tomto 

směru bylo možné učinit související dílčí závěr o neutrálním vlivu operačního programu Podnikání a 

inovace na zmírňování regionálních disparit. 

 

Objasnění druhé hypotézy (V rámci dílčích programů operačního programu Podnikání a inovace 

jsou čerpané objemy finančních zdrojů diferencovány v závislosti na tom, zda dotace plyne do 

problémového regionu či nikoliv.) vycházelo rovněž z analýzy dat, které dokumentuje tabulka č. 3.7. 

Horizontální pohled na tuto tabulku, zejména na celkové počty projektů a objemy finančních zdrojů 

v rámci celé České republiky v kontextu stejných sledovaných údajů celkem za problémové oblasti, 

potvrdil platnost druhé hypotézy, a to nejmarkantněji v případě programu Rozvoj. Z celkové přidělené 

alokace pro celou Českou republiku na program Rozvoj připadají celé tři čtvrtiny na problémové 

oblasti. Na pomyslném druhém místě se s přibližně čtyřicetiprocentním podílem na celkové alokaci 

umístil program Eko-energie. 

 

Postavení a význam programu Rozvoj se jednoznačně potvrdil také při analýze podílů finančních částek 

jednotlivých programů operačního programu Podnikání a inovace čerpaných v rámci problémových 

oblastí. V regionech se soustředěnou podporou státu připadá z celkové částky přidělených dotací celých 

šedesát procent právě na program Rozvoj, který je a priori zaměřen na podporu vzniku a rozvoje nových 
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podnikatelských subjektů rozšiřujících soukromý sektor, jež lze právem považovat za základní stavební 

kámen a pilíř prosperujícího regionu. 

 

Pro doplnění lze uvést jako další empiricky potvrzený příklad diferencovanosti objemu dotací podle 

dílčích programů operačního programu Podnikání a inovace v problémových regionech program 

Potenciál. V rámci celé ČR se tento program podílí na celkovém objemu přidělených dotací cca 16 %, 

avšak v problémových oblastech pouze necelými 4 %. Tato skutečnost byla v disertační práci 

přisuzována jistému „nadstandardu“, který program Potenciál představuje (např. v podobě financování 

vlastního výzkumu a vývoje), a který tedy nemusí být pro podnikatelské subjekty v problémových 

oblastech potýkajících se mnohdy se zcela elementárními problémy prioritou. 

 

Poslední podkapitola č. 3.5 Analytické části si kladla za cíl zúžit úhel pohledu a zaměřit se na regiony se 

soustředěnou podporou státu v komparaci s problémovými regiony vymezenými jednotlivými kraji 

České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že vymezování problémových oblastí kraji je zcela v jejich 

gesci a není tedy žádným způsobem centrálně upraveno či korigováno, a mnohdy se ani příliš neshoduje 

s centrálně vymezenými regiony se soustředěnou podporou státu, byla třetí hypotéza stanovena 

následovně: podpořené projekty jsou realizovány převážně v regionech vyžadujících soustředěnou 

podporu státu vymezených na centrální úrovni, méně pak v problémových regionech vymezených 

ze strany samotných krajů. 

 

Ozřejmění této hypotézy vycházelo z tabulky č. 3.9, která byla rovněž vytvořena vyfiltrováním 

relevantních údajů z databáze rozšířené v souvislosti s vlastním výzkumem o údaj obce, do které dotace 

prostřednictvím podpořeného podnikatelského projektu plynula. 

 

Do analýzy bylo zahrnuto osm ze čtrnácti krajů České republiky. Hlavní město Praha nebylo zahrnuto, 

neboť v žádném ohledu nesplňuje kritéria problémových regionů. Plzeňský kraj a kraj Vysočina nebyly 

zahrnuty, protože samy tyto kraje ve svém územním obvodu problémové oblasti nevymezují. Ústecký, 

Karlovarský a Moravskoslezský kraj se při vymezování problémových regionů zcela shodují s centrálně 

vymezenými regiony se soustředěnou podporou státu v územních obvodech těchto krajů a proto se také 

nestaly součástí analýzy. Zbývající kraje byly předmětem analýzy, neboť vymezovaly jiné problémové 

oblasti než uvedené ve Strategii regionálního rozvoje. Tímto přístupem bylo zamezeno případné 

duplicitě při získávání výstupních informací, protože na úrovni krajů byly brány v úvahu pouze ty 

podpořené projekty, které plynuly do problémových oblastí nereflektovaných státem při centrálním 

vymezování. 

 

Analýza čerpání dotací z pohledu jednotlivých krajů byla provedena nejprve zvlášť pro každý z osmi 

krajů. V souladu s předešlými závěry vyšlo najevo, že také v problémových regionech vymezených 
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kraji nad rámec státem vymezených jsou nejvíce frekventovanými programy program Rozvoj a dále 

program Inovace. Zajímavým a poněkud rozporuplným zjištěním (s ohledem na předešlá konstatování 

týkající se tohoto programu) bylo, že v těchto oblastech je významně zastoupen také program Potenciál. 

Při celkovém zhodnocení této části výzkum byl přijat závěr o větší objektivnosti centrální úrovně při 

vymezování problémových oblastí, což se následně potvrdilo i při analýze skladby realizovaných 

dílčích programů operačního programu Podnikání a inovace oproti krajské úrovni, kde byly patrné 

rozpory. Tento závěr sám o sobě není přílišným překvapením, neboť metodiky vymezování 

problémových oblastí jednotlivými kraji jsou neporovnatelné a mnohdy převládá intuitivní přístup bez 

zřejmého exaktně definovaného algoritmu pro vymezování problémových regionů.  

 

Souhrnná analýza řešící problematiku vymezování problémových regionů v dimenzi „centrální úroveň 

versus krajská metodika“ byla ztížena neopomenutelným faktem v podobě vzájemné nesrovnatelnosti 

vymezených problémových regionů. Zatímco státem vymezené regiony se soustředěnou podporou státu 

vymezují problémové okresy, případně problémové obce s rozšířenou působností, krajská úroveň se 

vyznačuje vysokou různorodostí vymezovaných problémových správních územních celků. Z tohoto 

důvodu je možné se v krajských programových dokumentech setkat s problémovými okresy, 

mikroregiony, generelovými jednotkami, obcemi s rozšířenou působností či obcemi s pověřeným 

obecním úřadem. Z toho důvodu byl výzkum a následné závěry učiněny bez zohlednění územních 

jednotek a v úvahu byly brány pouze jednotlivé kraje jako celky. 

 

Na základě analýzy dat uvedených v tabulce č. 3.10, která představuje další modifikaci údajů z databáze 

(sídlo firmy v rámci jednotlivých krajů), bylo možné porovnáním procentních podílů objemu dotací a 

počtu projektů plynoucích do centrálně vymezených problémových oblastí a do problémových oblastí 

vymezených nad rámec centrálních, potvrdit či vyvrátit poslední stanovenou hypotézu. 

 

S ohledem na výše popsaný postup a metodiku řešení byly výsledky výzkumu následující. Zatímco do 

problémových regionů vymezených kraji nad rámec centrálně vymezených plynulo ve sledovaném 

období necelých deset procent veškerých čerpaných dotací (680 mil. z cca 7 mld. Kč), v regionech se 

soustředěnou podporou státu dosahoval tento podíl v témže časovém úseku bezmála čtyřiceti procent 

(2,5 mld. z cca 7 mld. Kč). S těmito procentními podíly objemů dotací se víceméně shodují podíly počtu 

projektů, kterých bylo v problémových regionech vymezených kraji „nad rámec“ přibližně devět 

procent (130 z celkového počtu 1 455 podpořených projektů), oproti téměř pětatřiceti procentům 

podpořených projektů v centrálně vymezených problémových oblastech (501 z celkového počtu 1 455 

podpořených projektů).  
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Třetí hypotéza o větším objemu čerpaných dotací podnikatelskými subjekty působícími v regionech se 

soustředěnou podporou státu oproti podnikatelským subjektům v problémových regionech vymezených 

kraji „nad rámec“ se tak potvrdila. 

 

Uvedené výsledky výzkumu skýtají prostor pro úvahy o dalším směřování výzkumných prací. 

Předmětem výzkumu by mohla být např. analýza provedená na úrovni jednotlivých podniků, jejichž 

projekty byly podpořeny, ať již ve formě dotací, úvěrů nebo záruk. Podrobněji by bylo možné zkoumat, 

jaké podniky o získání podpory usilují, v jakých odvětvích tyto podniky působí a s jakými bariérami se 

při žádosti o podporu setkávají. Takové úvahy však již přesahují rámec dané disertační práce. 

 

Jak již bylo v úvodu naznačeno a celou prací se prolíná, soukromý sektor a jeho podnikatelské aktivity 

významným dílem ovlivňují hospodářskou prosperitu daného regionu prostřednictvím tvorby 

pracovních míst, uspokojování spotřebitelské poptávky, vytváření poptávky po výrobních vstupech, 

zvyšování migrace obyvatelstva za prací do daného regionu, tvorby příjmů plynoucích do veřejného 

rozpočtu, ad. Cíle podnikatelského subjektu jsou nezřídka ve srovnání s celospolečenským přínosem 

jeho podnikatelských aktivit poněkud „prozaičtější“. Kromě maximalizace zisku, který je zcela 

nejčastějším cílem firmy, jsou dalšími cíli např. optimalizace mzdových nákladů, růst produktivity 

práce, růst kvalifikace pracovní síly, obnova technologického parku či zvyšování tržního podílu, to vše 

v zájmu a s hlavním účelem růstu a posilování konkurenceschopnosti podniku jako prostředku pro 

upevnění své pozice na trhu. Pokud tedy předpokládáme, že prosperující, konkurenceschopná firma je 

nástrojem celospolečenského blahobytu, který se odráží v podobě regionálního rozvoje (navzdory 

vlastním, poněkud „sobeckým“ prioritám firmy), lze si klást otázku, zda existuje nějaká vazba či 

závislost mezi konkurenceschopností podnikatelského subjektu a konkurenceschopností regionu, 

v němž firma působí? 

 

Doc. Skokan192 v této souvislosti uvádí, že „nelze jednoznačně tvrdit, že region je konkurenceschopný, 

obsahuje-li dostatek konkurenceschopných firem. Konkurenceschopnost regionu není jen prostým 

součtem úsilí a výsledků těchto firem v regionu, ale i důsledkem činností ostatních institucí a 

organizací, které jsou s firmami v interakci a důsledkem dalších faktorů v regionu působících.“ Na 

druhé straně citovaný autor dodává, že „…území spolu soutěží v tom, aby vytvářela, přitahovala, 

udržela a podporovala ekonomické entity – firmy i jednotlivce, kteří budou generovat nová pracovní 

místa, nové příležitosti, a tím i bohatství. Regionální konkurenceschopnost popisuje schopnost regionů 

generovat příjmy a udržet úroveň zaměstnanosti v rámci národní a mezinárodní konkurence.“ 

V návaznosti na uvedenou citaci lze tedy konstatovat, že konkurenceschopnost podniku nemusí 

                                                 
192 SKOKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-7329-059-6. S. 
60. 
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automaticky generovat konkurenceschopnost regionu, ale představuje dobrý základ a potenciál k jejímu 

nastolení a udržení. 

 

Současně je nutné dodat, že konkurenceschopnost podniků, zejména malých a středních, může být 

podpořena vhodnými programy např. financovanými ze strukturálních fondů. Ovšem výzkum 

provedený v rámci předložené disertační práce neprokázal, že operační program Podnikání a inovace 

zaměřuje svoji podporu zejména na podnikatelské subjekty působící v problémových regionech. 

Navzdory jednomu z definovaných specifických cílů operačního programu Podnikání a inovace: 

„Podpora podnikavosti, zakládání a rozvoje firem a to zejména technologicky orientovaných, včetně 

vytvoření vhodného podpůrného prostředí a technických i finančních podmínek umožňujících nejen 

jejich vznik, ale i další rozvoj stávajících firem, včetně podpory podnikání ve venkovských oblastech a 

ve strukturálně postižených a ekonomicky slabých regionech.“193, je jeho vliv na zmírňování 

regionálních disparit tak spíše neutrální. Za úvahu proto stojí, zda by nebylo vhodné modifikovat 

kritéria hodnocení projektu i s ohledem na místo určení podpory. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
193 Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013. Praha, 2006. S. 166. 
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Příloha A Iniciativy společenství  
 

V období 2000 – 2006 byla část prostředků strukturálních fondů vyčleněna do samostatných Iniciativ 

Společenství, které jsou považovány za zvláštní programy zaměřené na specifické problémy týkající se 

celého území Evropské unie. V tomto programovacím období byly aktuální čtyři iniciativy, na které 

připadalo 5,35 % celkového rozpočtu fondů, tedy 10,44 mld. €. 194 

 

Iniciativa INTERREG, která jako jediná ze všech iniciativ byla zachována až do současnosti, se 

zaměřuje na harmonický a vyvážený rozvoj celého Společenství. V závislosti na úrovni, na kterou se 

Interreg blíže zaměřuje, se člení na Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC. 

 

Interreg IIIA podporuje přeshraniční spolupráci a integrovaný regionální rozvoj mezi pohraničními 

oblastmi. Podpory poskytnuté touto částí Interreg se vztahují na regiony úrovně NUTS III a představují 

např. podporu podnikatelského prostředí, podporu rozvoje městských, venkovských, příp. pobřežních 

oblastí, podporu malých a středních podniků, podporu místních aktivit zaměřených na zvyšování 

zaměstnanosti v regionu, podporu opatření na ochranu životního prostředí, atd. 

 

Interreg IIIB věnuje pozornost nadnárodní spolupráci v zájmu vytvoření jednotného integrovaného 

území Evropské unie jako celku. Důraz je kladen na podporu periferních regionů a na podporu 

spolupráce mezi stejně postiženými regiony (odlehlé oblasti, horské oblasti, ostrovní části, atd.). 

 

Interreg IIIC je charakteristický svou působností přesahující hranice Evropské unie. Jeho cílem je 

výměna zkušeností v oblasti metodologie a projektování v souvislosti s problematikou regionální 

politiky a regionálního rozvoje, a následná kooperace. 

 

Iniciativa URBAN  byl program financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jehož podstata 

spočívala v hospodářské a sociální regeneraci měst a předměstí. Do této iniciativy bylo zahrnuto 

přibližně 50 měst s více než 20 tisíci obyvateli. Pro zařazení do Urbanu musely být splněny podmínky 

v podobě např. vysoké míry dlouhodobé nezaměstnanosti, vysoké úrovně chudoby, akutní potřeby 

strukturálních změn, vysoké míry kriminality, nízké úrovně vzdělanosti, nedostačujících 

enviromentálních podmínek, atd. Konkrétní forma pomoci představovala např. renovaci budov, 

zdokonalení vzdělávacích systému, vybudování efektivních systémů veřejné dopravy, tvorba 

pracovních míst v oblasti životního prostředí, kultury, atd. 

 

                                                 
194 Fondy Evropské unie. Minulé období 2004 – 2006. [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj. Národní orgán pro kooridanaci, 2009 
[cit. 2009-03-19] Dostupné z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Iniciativy-Spolecenstvi> 
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Iniciativa LEADER+ se specializovala na rozvoj často opomíjených venkovských oblastí. Velká 

pozornost byla soustředěna na spolupráci mezi takto postiženými regiony a vytváření vzájemných sítí. 

Hlavním cílem iniciativy Leader+ bylo dosáhnout uvědomění místních subjektů a jednotlivců, a přivést 

je na myšlenku, jak využít přírodního a kulturního bohatství nacházejícího se v jejich regionu, jak 

vytvořit nová pracovní místa, atd. 

 

Iniciativa EQUAL byla jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním 

cílem EQUAL bylo zajištění rovnocenného přístupu k zaměstnání absentujícího diskriminaci a 

nerovnost v zaměstnání či při hledání zaměstnání. Iniciativa se v první řadě zaměřovala na skupiny 

obyvatelstva, u kterých existují tendence k diskriminaci (např. osoby se zdravotním postiženým, starší 

občané, absolventi škol, osoby s nižší kvalifikací, příslušníci etnických menšin, dlouhodobě 

nezaměstnaní, atd.). 
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Příloha B Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 
2013 
 

Dokument Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013 se v prvních 

kapitolách zabývá shrnutím základních poznatků a skutečností v oblasti podnikatelského prostředí 

v České republice v předchozím období 2004 – 2006. Základní fakta budou v rámci této přílohy shrnuta 

bodově: 

 

1. Hlavní rysy podnikatelského prostředí v ČR195 

- vysoká míra otevřenosti ekonomiky, 

- harmonizace národních předpisů s legislativou Evropské unie, 

- klesající míra daní z příjmu při přetrvání vysokého zdanění práce v podobě vysokých odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění, 

- vysoká míra ochrany zaměstnanců při ukončování pracovního poměru snižující flexibilitu trhu 

práce, 

- nepříliš rozvinutý kapitálový trh, 

- problematická oblast vymahatelnosti práva, 

- nabídka pracovní síly začíná z hlediska její kvalifikace a lokalizace (ochota migrace za prací) 

korespondovat s požadavky trhu práce, 

- příliv zahraničních investic generující poptávku po domácích subdodavatelích, 

- nedostačující infrastruktura při přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, resp. do 

komerčního využití. 

2. Charakteristika malého a středního podnikání (dále jen MSP)196 

- MSP se podílí 60ti % na celkové zaměstnanosti, 

- podíl MSP na vývozu a hrubém domácí domácím produktu představuje 35 %, 

- v oblasti pohostinství, službách, obchodu a stavebnictví zajišťuje MSP až 80 % celkové 

zaměstnanosti, v průmyslu a dopravě 30 %, 

- podíl MSP na celkových investicích realizovaných v ČR dosahuje 50 %, 

- v zájmu zachování konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů je přetrvávající 

technologické zaostávání kompenzováno levnější pracovní silou a relativně delší pracovní 

dobou. 

3. Hlavní realizovaná opatření vedoucí ke zlepšení podnikatelského prostředí197 

- snížení sazeb daně z příjmu (u právnických osob z 28 na 24 %, u fyzických osob z 15 na 12 %), 

- zkrácení doby odepisování majetku v odpisové skupině 1 – 3, 

                                                 
195 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2006. S. 7. 
196 Tamtéž. S. 6. 
197 Tamtéž. S. 4. 
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- zavedení jednotného registračního formuláře při zakládání firmy, který soustřeďuje informace 

pro živnostenský úřad, úřad práce, správu sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny, 

- měření a kvantifikace administrativních zátěže malých a středních podnikatelů s cílem jeho 

snížení o alespoň 20 %.  

 

V dalších kapitolách již dokument zaměřuje svou pozornost na aktuální koncepci v letech 2007 – 2013. 

Hlavním cílem Koncepce je „…zajistit konkurenceschopnost sektoru malých a středních podnikatelů 

působících na území České republiky a tím zachovat a podpořit další rozvoj schopností těchto podniků 

vytvářet nová pracovní místa, ovlivňovat ekonomický růst a vyrovnávat disproporce v rozvoji 

jednotlivých regionů.“ 198 

 

Dílčími cíly přispívajícími ke splnění hlavního cíle jsou především: 

- zvýšení transparentnosti daňového systému, zjednodušení zakládání podniků, zefektivnění 

vymahatelnosti práva, 

- nezaměřovat se pouze na kvantitu MSP, ale také na jejich kvalitu spoluprácí s tuzemskými 

vědecko-výzkumnými institucemi, praktickou aplikací výsledků výzkumu a vývoje a rozvojem 

znalostní ekonomiky, 

- dále ještě více posílit úlohu malých a středních podniků v roli zaměstnavatelů a jejich podílu na 

celkové zaměstnanosti, 

- v maximální možné míře využít finanční zdroje ze strukturálních fondů Evropské unie. 

 

V dalších bodech neopomíjí Koncepce doplnit a rozšířit výčet faktorů zlepšování podnikatelského 

prostředí199: 

- zjednodušení daňové legislativy a snižování daňového zatížení 

- důkladné zvažování legislativních změn s ohledem na jejich dopad na malé a střední 

podnikatele, 

- snižování základní sazby DPH, 

- zveřejňování nových právních předpisů s časovým odstupem od okamžiku jejich účinnosti, 

- snížení administrativní zátěže eliminací nadbytečných informačních povinností a snížením 

frekvence nezbytné informační povinnosti, 

- posílení práva věřitelů a nastolení konstruktivních postupů pro řešení případů insolvence,  

- důsledná kontrola zachování hospodářské soutěže zejména u velkých podniků a nadnárodních 

společností se sklonem k monopolizaci a kartelům, 

- stimulování ke zvyšování kvalifikace na straně podnikatelů i zaměstnanců formou např. 

daňových úlev, 

                                                 
198 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2006. S. 10 – 11. 
199 Tamtéž. S. 12. 
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- rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury pro rozvoj malého a středního podnikání zahrnujících 

centralizované poskytování spolehlivých informací a podnikatelského poradenství, revitalizací 

starých průmyslových zón a vojenských objektů, intenzivnější zapojení malých a středních 

podniků do systému partnerství veřejného a soukromého sektoru, podpory vstupu na zahraniční 

trhy. 

 

Za hlavní nástroje podpory rozvoje malých a středních podniků jsou považovány poskytované záruky za 

bankovní úvěry, úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou a dotace. Na straně financování těchto 

nástrojů budou připadat v úvahu finanční prostředky plynoucí ze strukturálních fondů Evropské unie 

(především Evropského fondu pro regionální rozvoj), ze státního rozpočtu (zejména z kapitoly rozpočtu 

Ministerstva průmyslu a obchodu), případě z rozpočtu krajů. „V tříletém horizontu je reálné 

předpokládat, že na podporu rozvoje malého a středního podnikání bude vynaloženo celkem 33 300 mil. 

Kč, z toho v roce 2007 9 850 mil. Kč, v roce 2008 10 650 mil. Kč a v roce 2009 12 800 mil. Kč.“200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2006. S. 15 – 16. 
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Příloha C Operační program Průmysl a podnikání201 

 

Porovnáním dokumentu Operační program Průmysl a podnikání (na období 2004 – 2006) a dokumentu 

Operační program Podnikání a Inovace (na období 2007 – 2013) dojde čtenář nutně k závěru, že oba 

texty mají víceméně shodný rozsah a strukturu lišící se pouze obsahově v rámci nezbytné aktualizace. 

 

V úvodních kapitolách byla pozornost věnovány obecným ekonomickým podmínkám a hospodářského 

rozvoji v České republice s důrazem na popis sektoru průmyslu, jeho konkurenceschopnost a rozvojový 

potenciál. V této souvislosti byly také zmíněny veřejné podpory poskytované sektoru průmyslu 

v předvstupním období (analyzovány byly Programy podpory ze státního rozpočtu, Programy 

připravující sektro průmyslu na politiku hospodářské a sociální soudržnosti a Programy Phare). 

 

V zájmu rozvojové strategie v sektoru průmyslu jsou definovány globální, specifické a operační cíle. 

Globální cíl je chápán jako „zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb“ 202. 

V následujícím textu Operačního programu Průmysl a podnikání je takto pojatý globální cíl blíže 

specifikován jako optimální vývoj českého průmyslu a jeho konvergence k evropské úrovni, a dále růst 

hospodářské výkonnosti spojený s růstem zaměstnanosti a sociální soudržnosti. 

 

Specifické cíle ve své podstatě postihují na základě analýzy sektorové struktury průmyslové produkce 

její nerovnosti a z nich vyplývající potřebná opatření: 

- posilování vazeb průmyslu a podnikatelského prostředí se vzdělávacími a výzkumnými 

institucemi zakládáním podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, 

- výstavba nových a revitalizace stávajících podnikatelských prostor a nemovitostí, 

- technická podpora při rozvoji lidských zdrojů zajištěním školících zařízení ve formě trenažerů, 

laboratoří, učeben, 

- realizace racionalizačních programů v zájmu zvýšení produktivity práce, zkvalitnění know-

how,  

- podpora malého a středního podnikání, které se potýká s nedostatkem finančních zdrojů, 

- podpora modernizace výroby a nových technologií investičními pobídkami zahraničních i 

domácích investorů, 

- v zájmu zachování konkurenceschopnosti a s ní související orientace na obory s vysokou 

přidanou hodnotou podporovat flexibilitu trhu práce v rámci dostatečné nabídky kvalifikované 

pracovní síly, 

- vzhledem k vysoké energetické náročnosti výroby orientovat spotřebu energie směrem 

využívání obnovitelných zdrojů a používáním úsporných technologií. 
                                                 
201 Operační program Průmysl a podnikání na léty 2004 – 2006. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2003. 
202 Tamtéž. S. 65. 
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Vedle globálního cíle a specifických cílů jsou v dokumenty vytyčeny operační cíle: 

- zintenzivnění inovačních činností, 

- zkvalitnění poradenského systému pro podnikatele, 

- přímá investiční podpora,  

- odstraňování starých zátěží, ad. 

 

Priority Operačního programu Průmysl a podnikání jsou v dokumentu definovány tři: 

- Priorita 1: Rozvoj podnikatelského prostředí je v rámci svých opatření zaměřena na výstavbu, 

regeneraci a rozvoj podnikatelské infrastruktury, průmyslový výzkum a vývoj, rozvoj 

infrastruktury lidských zdrojů, zkvalitňování konzultačních a poradenských služeb. 

- Priorita 2: Rozvoj konkurenceschopnosti podniků a její opatření soustředí svou pozornost na 

zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím investic plynoucích na rozvoj malých a 

středních podniků, podporu inovací, snižování energetické náročnosti a využívání energie 

získané z obnovitelných zdrojů. 

- Priorita 3: Technická pomoc, ve smyslu pomoci při řízení a implementaci projektů Operačního 

programu Průmysl a podnikání, při realizaci pilotních projektů, při rozvoji informačních 

systémů, ad. 

 

V neposlední řadě se dokument zabývá koherencí operačního programu se zásadami regionálních 

politik na evropské a národní úrovni, finančním plánem, implementací operačního programu, 

monitoringem a ex-ante hodnocením. 
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Příloha D Tabulkové přílohy v elektronické podobě ve formátu xls  
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