
Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta sociálních věd 

Ročník 2005/2006

Regionální politika EU, 
postavení regionů v EU, zastoupení španělských 

regionů a českých krajů při EU
(Diplomová práce)

Autor: Bc. Kateřina Grimová

Obor: Politologie

Vedoucí práce: PhDr. Michal Romancov Ph.D.

Práce bude obhajována v V. semestru studia.



Regionální politika EU, postavení regionů v EU, zastoupení španělských regionů a českých krajů při EU

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů 

a literatury.

Datum odevzdání práce: £ / 7â Û &

Podpis autora projektu: / Ü J R ' Ü j i

Kateřina Grimová Strana 2



Regionální politika EU, postavení regionů v EU, zastoupení španělských regionů a českých krajů při EU

Obsah

I. E V R O P S K Á  R E G IO N Á L N Í P O L I T I K A ...................................................................................................................................8

1.1 R e g io n á l n í r o z d íl y , p o l it ik a  s o u d r ž n o s t i  a  so l id a r it y .....................................................................................8

1.2 E t a p y  v ý v o je  e v r o p s k é  r e g io n á l n í  p o l it ik y ............................................................................................................ 1 1

1.2.1 Období „důvěry ve volný trh“ (1951-1973)................................................................................... 11

1.2.2 Zrod „evropské“ regionální politiky (1974-1986)........................................................................  11

1.2.3 Směrem к  hospodářské a sociální soudržnosti (1987 -1999).................................................  12

1.2.4 Nová výzva -  příprava na východní rozšíření (2000-2006)....................................................  13

1.3 P r in c ip y  a  c íl e  r e g io n á l n í a  s t r u k t u r á l n í p o l it ik y .......................................................................................... 14

1.3.1 Principy regionální a strukturální po litiky ....................................................................................... 14

Princip plánování.......................................................................................................................................................................................15

Princip koncentrace (zásada koncentrace ú s ilí) ................................................................................................................................15

Princip partnerství (kom plem entarity)................................................................................................................................................ 15

Princip adicionality (doplňkovosti)...................................................................................................................................................... 15

Princip monitorování a vyhodnocování..............................................................................................................................................15

1.3.2 Cíle regionální a strukturální p o litiky .............................................................................................. 16

Cíl l .............................................................................................................................................................................................................. 16

Cíl 2 .............................................................................................................................................................................................................. 16

Cíl 3 .............................................................................................................................................................................................................. 17

1.4 N á s t r o je  s t r u k t u r á l n í  p o l it ik y ......................................................................................................................................20

1.4.1 Strukturální fo nd y ...............................................................................................................................20

Evropský fond regionálního rozvoje (E R D F).................................................................................................................................. 20

Evropský sociální fond (E SF)................................................................................................................................................................21

Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGG F).................................................................................................. 23

Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)................................................................................................................................ 24

1.4.2 Iniciativy Společenství.....................................................................................................................25

INTERREG I I I ..........................................................................................................................................................................................25

LEA D ER +.................................................................................................................................................................................................. 25

URBAN II................................................................................................................................................................................................... 26

EQUAL......................................................................................................................................................................................................26

1.4.3 Další finanční nástroje .....................................................................................................................26

Předvstupní nástroje...............................................................................................................................................................................28

1.4.4 F inance ............................................................................................................................................... 30

1.4.5 Územní jednotky (NUTS)................................................................................................................ 32

1.5 In s t it u c e  r e g io n á l n í p o l it ik y  E U ................................................................................................................................... 34

1.5.1 Generální ředitelství pro regionální politiku ................................................................................ 34

1.5.2 Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlam entu ............................................................... 35

1.5.3 Výbor reg ionů ....................................................................................................................................35

Kateřina Grimová Strana 3



Regionální politika EU, postavení regionů v EU, zastoupení španělských regionů a českých krajů při EU

Společný výbor Výboru regionů EU s Č R .......................................................................................................................................37

1.5.4 Evropská investiční banka: financování projektů E U ...............................................................37

1.5.5 Rada evropských obcí a regionů E U ........................................................................................... 38

1.5.6 Kongres místních a regionálních orgánů E vropy ......................................................................39

1.5.7 Sdružení evropských regionů ........................................................................................................40

1.6 S y s t é m  r o z d ě l o v á n í p r o s t ř e d k ů  u  s t r u k t u r á l n íc h  f o n d ů .......................................................................... 41

Programový cyk lus................................................................................................................................................................................. 41

Etapy v ČR.................................................................................................................................................................................................42

1.7 VÝSLEDKY EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ POLITIKY ..............................................................................................................45

1.8 VÝHLEDY NA PŘÍŠTÍ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2 0 0 7 -  2 0 1 3 ..........................................................................................47

Dopad rozšíření........................................................................................................................................................................................ 47

Čtyři úkoly příštího programovací období....................................................................................................................................... 47

Budoucí priority: konvergence, konkurenceschopnost, spolupráce..........................................................................................48

2. Š P A N Ě L S K Ý  A U T O N O M N Í S T Á T  A  E V R O P S K Á  I N T E G R A C E ......................................................................51

2.1 ŠPANĚLSKÁ REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ V BRUSELU..........................................................................................................53

2 .2  JEDNOTLIVÉ PŘÍKLADY REGIONÁLNÍCH ZASTOUPENÍ A JEJICH DOSAVADNÍ AKTIVITY.....................................56

2.2.1 Zastoupeni Katalánska v Bruselu ................................................................................................. 56

Aktivity zastoupení................................................................................................................................................................................. 56

2.2.2 Zastoupení Andalusie v Bruselu ................................................................................................... 58

Funkce zastoupen í...................................................................................................................................................................................58

2.2.3 Zastoupení Valencie v Bruselu ......................................................................................................60

Aktivity zastoupení..................................................................................................................................................................................61

2.2.4 Zastoupení společenství La R io ja ................................................................................................ 62

Funkce zastoupen í...................................................................................................................................................................................63

2.3 S h r n u t í ................................................................................................................................................................................................63

3 . Č E S K É  R E G  IO N  Y A  B R U S E L ....................................................................................................................................................65

3.1 Z a s t o u p e n é  č e s k é  r e g io n y ....................................................................................................................................................66

3 .2  J e d n o t l iv é  p ř ík l a d y  k r a js k ý c h  z a s t o u p e n í  a  je jic h  d o s a v a d n í a k t iv it y .......................................... 68

3.2.1 H lavni město Praha v Bruselu .......................................................................................................68

Aktivity zastoupení hlavního m ěsta P rahy........................................................................................................................................68

3.2.2 Zastoupení Středočeského kraje .................................................................................................. 70

Historie zastoupení Středočeského k ra je .......................................................................................................................................... 70

Cíle zastoupení Středočeského kraje...................................................................................................................................................72

Aktivity zastoupení Středočeského k ra je .......................................................................................................................................... 74

3.2.3 Zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu .................................................................................... 75

Hlavní aktivity zastoupení Jihočeského k ra je ..................................................................................................................................75

3.2.4 Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu .........................................................................................76

H istorie ....................................................................................................................................................................................................... 76

Cíle zastoupení Zlínského kraje v Bruselu........................................................................................................................................ 77

Kateřina Grimová Strana 4



Regionální politika EU, postavení regionů v EU, zastoupení španělských regionů a českých krajů při EU

3 .3  D o s a v a d n í a k t iv it y  d a l š íc h  č e s k ý c h  k r a jů  b e z  z a s t o u p e n í  v  B r u s e l u .............................................. 78

3.3.1 Plzeňský kraj........................................................................................................................................78

3.3.2 Olomoucký kra j................................................................................................................................... 79

3 .4  S h r n u t í ................................................................................................................................................................................................81

4. ZÁVĚR.......................................................................................................................................................................82

5. ENGLISH SUMMERY........................................................................................................................................... 84

6. MAPOVÁ PŘÍLOHA........................................................................ .....................................................................85

7. POUŽITÁ LITERATURA.....................................................................................................................................86

8. INTERNETOVÉ ODKAZY..................................................................................................................................89

9. PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE............................................. ........................................................................ 91

Kateřina Grimová Strana 5



Regionální politika EU, postavení regionů v EU, zastoupení španělských regionů a českých krajů při EU

Úvod

V Evropské unii žije v 25 zemích přes 450 milionů obyvatel. Rozdílná kulturní, politická 

a ekonomická minulost všech zemí s sebou přináší obrovské rozdíly v rozvoji jednotlivých 

regionů a životní úrovni obyvatel. Rozšířením EU o deset nových členských zemí 1. května 

2004 se škála různorodosti uvnitř Unie ještě více rozšířila. EU věnuje více než třetinu 

rozpočtu na snížení těchto rozdílů, což pouze dokládá význam, s jakým Unie к regionální 

politice přistupuje.

Jaké je postavení evropských regionů? Jaká je „Evropa regionů“ dneška? Jak se vyvíjela 

evropská regionální politika v této otázce? Toto jsou jen základní otázky, které trápí dnešní 

regionální politiky. V této práci bych chtěla popsat základy regionální politiky EU, více 

rozebrat vliv integrace na postavení dnešních regionů a jejich reálné možnosti ovlivnit dění 

na evropské politické scéně.

Různé možnosti využití regionální politiky EU bych ráda ilustrovala na některých španělských 

autonomních společenstvích. Zkušenosti španělských regionů mohou být příkladem pro 

české krajské politiky. Ti své možnosti v EU stále hledají, jejich přístup je v každém kraji 

odlišný. Některé kraje již přikročily к přímému zastoupení v Bruselu, ostatní zatím váhají. 

Jaké jsou jejich dosavadní zkušenosti a úspěchy? Zvýší se počet zastoupení českých krajů? 

Jak se bude dále vyvíjet evropská regionální politika? Odpovědi nejen na tyto otázky bych 

ráda představila ve své práci.

Text má sloužit к základní orientaci v problematice současné evropské regionální politiky. 

Práci můžeme tedy rozdělit na tři části. V první se pokusím nastínit evropskou regionální 

politiku. Její vývoj, cíle, nástroje evropské regionální politiky, systém rozdělování prostředků 

evropských financí, výsledky evropské strukturální politiky a výhledy na příští programovací 

období. Na takto nastíněný širší kontext naváži v druhé a třetí části.

V druhé části podrobněji popíši španělské regiony a jejich přístup к integraci a na příkladech 

Andalusie, Katalánska, Valencie, La Riojy poukáži na konkrétní aktivity v rámci jejich 

bruselských zastoupení. Je důležité zmínit, že výběr právě těchto regionů byl do značné míry 

ovlivněn reakcemi jednotlivých zastoupení na přímé oslovení. České regiony byly zvoleny 

tak, aby byly v maximální možné míře zastoupeny všechny způsoby založení zastoupení 

českých regionů.
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Ve své práci jsem využila kromě jiného materiály získané během stipendijního pobytu na 

univerzitě v Granadě ve Španělsku v období zimního a letního semestru 2001-2002, dalším 

důležitým zdrojem byli informace získané při osobních návštěvách jednotlivých českých 

a španělských zastoupení v Bruselu.

Jde o práci souhrnnou, která staví na poznatcích evropských specialistů na jednotlivé oblasti. 

Vycházím tedy z české a zahraniční literatury a z dlouhodobého sledování problematiky 

a aktuálního vývoje zakládání českých zastoupení.

Můj dík patří všem, kteří přispěli svými poznámkami i radami к podobě tohoto textu.

V Praze 3. ledna 2006
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1. Evropská regionální politika

1.1 Regionální rozdíly, politika soudržnosti a solidarity1

Jakkoli je Evropská unie jednou z nejlépe prosperujících světových oblastí, mezi jejími více 

než 250 regiony2 existuje výrazný nepoměr v příjmech a možnostech jejich obyvatel. Tyto 

rozdíly v úrovni jednotlivých regionů mohou být dány nedostatečnou rozvinutostí některých 

z nich, upadáním jejich hospodářství nebo jejich periferní zeměpisnou polohou v rámci Unie. 

Regionální politika EU je jak prostředkem pro vyjádření finanční solidarity, tak mocnou hnací 

silou ekonomické integrace.

Vstupem do Hospodářské a měnové unie a zavedením eura ztrácejí její členové vlastní 

měnovou suverenitu -  nemohou již nadále ovlivňovat ekonomiku prostřednictvím měnového 

kurzu -  a také ztrácejí nástroj к ochraně výrobců před dopady společného trhu. Současně 

musí členské státy dodržovat maastrichtská kritéria3, tedy omezení výše veřejných výdajů. 

Právě tyto restrikce mají kompenzovat výdaje ze společného rozpočtu EU do oblasti 

regionálního rozvoje.

Ve snaze o dosažení širší integrace se regionální politika stala nástrojem při hledání 

politického kompromisu a lze ji považovat za jakýsi „úplatek“ členským zemím, kterým se 

kompenzují možné negativní dopady integrace.

1 Webové stránky Zastoupení Evropské komise v ČR, http://www.evropska-unie.cz/, 

http://www.euroskop.cz/

2 Pojem „region" je používán velmi nejednotně. Rada Evropy navrhuje pro regionalismus v Evropě 

následující definici: Pojem „region“ znamená obecně lidské společenství, jež žije v rámci větší 

územní Jednotky jedné země. Tato společenství je charakterizováno jistou historickou nebo kulturní, 

geografickou nebo hospodářskou homogenitou nebo kombinací těchto charakteristik, což propůjčuje 

tomuto obyvatelstvu jednotu při sledování společných cílů a zájmů.

3 Splnění těchto kritérií je nezbytné pro přijetí společné měny euro. Základní kritéria jsou dvě v 

měnové oblasti (úroveň inflace nesmí o více než 1,5 % překročit inflaci měřenou jako průměr tří 

zemí Evropské unie s nejnižší inflací, dlouhodobé úrokové sazby nesmějí o více než 2 % překročit 

sazby ve stejných zemích), dvě v oblasti fiskální (schodek veřejných rozpočtů nesmí v běžném roce 

přesáhnout 3 % HDP, veřejný dluh nesmí přesáhnout 60 % HDP) a požadavek kursové stability 

(nejméně dvouletá bezproblémová účast v systému směnných kurzů, se stanovenou centrální 

paritou měny na euro, uvnitř fluktuačního pásma + -1 5  %).
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Částky vložené na regionální politiku nyní představují více než třetinu celkového rozpočtu 

Evropské unie. Na léta 2000-2006 byla evropská regionální politika podstatným způsobem 

přetransformována. Regionální pomoc je koncentrovanější, její správa je decentralizována 

a ti, kdo pracují v lokálních podmínkách, mají k „Bruselu“ blíže než kdykoli předtím.

Členské státy, regiony, orgány místních samospráv a Evropská komise pracují společně. 

Odpovědné orgány jednotlivých zemí stanovují a realizují rozvojové strategie, zatímco 

Komise se stará, aby tyto regionální strategie zapadaly do celkového evropského záměru 

a monitoruje a kontroluje výdaje, na nichž se podílejí fondy Společenství.

Od počátku roku 2000 se evropská regionální politika také aktivně podílí na zajišťování 

hospodářského rozvoje v zemích, které žádají o členství v Unii. V této souvislosti byla 

v deseti zemích střední a východní Evropy už realizována řada konkrétních projektů 

a opatření v oblasti ochrany životního prostředí a rozvoje dopravních sítí.

Regionální politika Evropy je pak především politikou solidarity. Evropská unie tak pomáhá 

regionům, které zaostávají v rozvoji, vypomáhá při přestavbě průmyslových území, která se 

ocitla v složitých podmínkách, podporuje rozdílnost venkovských oblastí, kde je zemědělství 

na ústupu a napomáhá regenerovat opomíjené části evropských měst.

Solidarita a soudržnost -  tato dvě slova jsou shrnutím všech hodnot, na nichž je založena 

regionální politika EU. Solidarita je klíčová proto, že tato politika má přinášet prospěch 

občanům a regionům hospodářsky a sociálně tak či onak znevýhodněným v porovnání 

s průměrnou situací v EU.

Soudržnost jakožto zásada s sebou nese uvědomění si toho, že je nakonec pro všechny 

výhodné zmenšovat rozdíly v příjmech a bohatství mezi chudšími zeměmi a regiony a těmi, 

kteří jsou na tom lépe.

Mezi členskými státy i mezi jednotlivými oblastmi v rámci jejich vnitrostátního území existují 

výrazné rozdíly. Státy, které lze nazvat srdcem Unie -  země Beneluxu a části Francie, 

Německa a severní Itálie -  měly vždy vyšší příjem na jednoho obyvatele a rozvinutější 

infrastrukturu než zbytek Unie. V současnosti jsou prosperita a její plody díky strukturální 

politice EU rozprostřeny na území Unie daleko rovnoměrněji.

Mnoho starých nerovností však dosud nebylo zahlazeno. Mohou být zapříčiněny 

dlouhodobými handicapy danými zeměpisnou odlehlostí nebo společenskými 

a hospodářskými změnami z nedávné doby, popřípadě kombinací obou faktorů. Dopad
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uvedených nevýhod je často patrný v sociální nouzi, nekvalitním školství, zvýšené míře 

nezaměstnanosti a nedostatečně rozvinuté infrastruktuře.

I přes úspěchy strukturální politiky EU, která přispěla ke snížení rozdílů mezi jednotlivými 

regiony a státy svých členských států, rozdíly nadále přetrvávají. Rozšíření EU o 10 nových 

členských států odlišnou životní úroveň nadále posílilo. Do EU vstoupily státy, ve kterých je 

úroveň HDP na hlavu menší než 60 % průměru EU o 25 členech. Růst členů z 15 na 25 sice 

zvýšil počet obyvatelstva o 20 %, ale znamenal nárůst HDP pouze o 5 %. Celkově došlo 

к poklesu průměrného HDP na hlavu v pětadvacetičlenné EU o více než 12 %.

V současné době tedy EU stojí z hlediska své regionální politiky před dvěma velkými 

výzvami. První se týká důsledků rozšíření a druhá změny politiky soudržnosti, která by měla 

v období let 2007-2013 doznat poměrně zásadních změn.

HDP na obyvatele, 2002

Index EU-25

LU IE DK NL AT UK BE FR SE FI DE IT ES CY EL PT МТ SI CZ HU SK PL ЕЕ LT LV RO BG

Zdroj: Euroitat, Národní účty
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1.2 Etapy vývoje evropské regionální politiky4

1.2.1 Období „důvěry ve volný trh“ (1951-1973)

Počáteční fázi lze charakterizovat jako důvěru ve volný trh, od něhož se očekávalo 

samovolné vyrovnání regionálních disparít. Pro vytvoření volného trhu bylo zapotřebí 

odstranění obchodních bariér, proto se pozornost soustředila spíše na makroekonomické 

otázky. Mezi tehdejšími členy neexistovaly výraznější rozdíly (s výjimku Itálie a Francie, které 

však prováděly vlastní regionální politiku již delší dobu).

Římská smlouva zakotvila vznik Evropské investiční banky (viz později), která poskytuje 

půjčky a garance na projekty v méně rozvinutých regionech. Na základě této smlouvy také 

vznikl Evropský sociální fond financující sociální politiku (v té době prováděnou nezávisle na 

regionální) a Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond. Společná zemědělská politika 

financovaná tímto fondem měla určité pozitivní regionální dopady. V roce 1968 bylo zřízeno 

Generální ředitelství pro regionální politiku (DG XVI) (viz později), které se stalo 

koordinačním orgánem pro regionální politiku EU.

V prvním období tedy dochází к posílení národní regionální politiky jednotlivých států bez 

společné koordinace. Pozornost se soustředila zejména na oblasti postižené útlumem 

těžkého průmyslu a zaostalé venkovské regiony.

1.2.2 Zrod „evropské“ regionální politiky (1974-1986)

Tato etapa je charakteristická poklesem ekonomické dynamiky a nárůstem strukturálních 

krizí. Navíc došlo к rozšíření o státy s méně rozvinutou ekonomikou (Irsko, Řecko) nebo 

s výraznými regionálními disparitami (Velká Británie). V tuto chvíli se výrazněji prosadily 

regionální politiky především zásluhou Velké Británie -  kolébky a tradiční země regionální 

politiky. Británie jako „čistý plátce“ totiž vstupem do Evropských společenství přišla o značné 

příjmy z cel a právě regionální politika jí měla kompenzovat tyto ztráty a pomoci 

restrukturalizovat staré průmyslové oblasti.

4 Souhrn ČTK, Regionální a strukturální politika EU, 4. 10. 2004, staženo z webové databáze ČTK 

dne 12. 12. 2004 a Evropská unie regionům, Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální 

politiku, Lucemburk, 2004
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V roce 1974 byl za tímto účelem zřízen Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) (více viz 

později) -  základní nástroj spravování a financování regionální politiky určený pro 

přerozdělování části rozpočtových příspěvků členských států na rozvoj nejchudších regionů. 

Na celkovém rozpočtu EU se podílel 4,8%  (8,6% v roce 1986). Největšími příjemci 

prostředků z ERDF byly Itálie, Británie, Irsko a později Řecko (1981), Španělsko 

a Portugalsko (1986). V tomto období také začala podpora přeshraniční spolupráce v rámci 

úsilí o vytvoření jednotného prostoru bez hraničních bariér.

Ve druhém období lze již hovořit o „společné“ regionální politice uskutečňované orgány 

Evropských společenství na nadnárodní úrovni, která se zaměřovala především na 

restrukturalizaci starých průmyslových regionů.

1.2.3 Směrem к hospodářské a sociální soudržnosti (1987-1999)

Počátek tohoto období začíná přijetím Jednotného evropského aktu (Single European Act), 

který formuloval úkoly pro další integrační fázi. Těmi byly mimo jiné:

- vytvoření jednotného vnitřního trhu do konce roku 1992,

- zavedení politiky směřující к posilování hospodářské a sociální soudržnosti, která by 

přispívala ke snižování rozdílů v hospodářské vyspělosti různých regionů 

prostřednictvím strukturálních fondů.

Hlavním podnětem posílení regionální politiky byla orientace na jednotný vnitřní trh a obava, 

že zostřená konkurence ještě více zhorší situaci nejméně rozvinutých regionů, kterou 

nebudou schopné vlastními silami zvládnout.

Reforma regionální politiky v tomto období byla reakcí na vstup Španělska a Portugalska -  

zemí s nižší ekonomickou výkonností ekonomiky a závislostí na zemědělské produkci. 

Dalším impulsem byly strukturální potíže regionů vyspělých zemích -  Velké Británie, severní 

Francie, Belgie, severního Španělska a Itálie -  jejichž tradiční průmyslová odvětví byla 

postižena změnami v mezinárodním konkurenčním prostředí.

Výsledkem reformy byl prvek střednědobého plánování regionálních programů a zavedení 

principů regionální (strukturální) politiky. Poprvé se objevil koncepční prvek víceletých 

koordinovaných rozvojových programů.

V roce 1988 byla regionální politika integrována s částí sociální a zemědělské politiky do tzv. 

strukturální politiky či politiky hospodářské a sociální soudržnosti.
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Maastrichtskou smlouvou byl v roce 1993 založen kohezní fond (viz později) -  nástroj, který 

má pomáhat slabším zemím splnit maastrichtská kritéria. Zároveň byl založen Výbor regionů 

(viz níže) -  nový poradní orgán EU, který se vyjadřuje к problémům s regionálním podtextem 

a má právo vlastní iniciativy.

V Amsterodamské smlouvě (viz níže) z roku 1997 je potvrzen význam soudržnosti. Mimoto 

se v jedné z hlav Amsterodamské smlouvy pojednávající o zaměstnanosti klade důraz na 

nutnost spolupráce při snižování nezaměstnanosti.

Ve třetím období se regionální politika reorganizovala do strukturální politiky, která 

komplexněji pokrývá celou oblast hospodářské a sociální soudržnosti, a zaměřila se 

především na podporu nejméně rozvinutých oblastí.

1.2.4 Nová výzva -  příprava na východní rozšíření (2000-2006)

Cíle strukturální politiky byly neustále kritizovány, proto byla pro další plánovací období 

2000-2006 provedena reforma v souladu s principy regionální politiky a výsledky 

z dosavadní realizace.

Na madridském zasedání Evropské rady v roce 1997 byla Evropská komise vyzvána, aby 

vypracovala materiál o rozšiřování EU. Tak vznikl dokument nazvaný Agenda 20005, který 

nastiňuje základní směry vývoje v kontextu rozšiřování EU. Na tento dokument navazují 

závěry Evropské rady ze zasedání v Berlíně z března 1999, které dále doplňují a kvantifikují 

předchozí ujednání.

5 Agenda 2000 je akčním programem přijatým Evropskou komisí 15. července 1997. Představuje 

všeobecný dokument o rozšíření a o reformě společných politik a zprávu o budoucím finančním 

rámci Unie po 31. prosinci 1999. Součástí dokumentu jsou posudky Evropské komise na země, 

které se v té době ucházely o členství v Unii. Agenda má tři části. První projednává otázku vnitřních 

mechanismů Unie, zejména reformu společné zemědělské politiky a politiky sociální a hospodářské 

soudržnosti. Obsahuje také doporučení, jak se nejlépe vyrovnat s nadcházejícím rozšířením 

a navrhuje vytvoření nové finanční perspektivy (tj. rozpočtu) na období 2000-2006.

Druhá navrhuje zesílenou předvstupní strategii, zahrnující dva nové prvky: přístupové partnerství 

a rozšířenou účast kandidátských zemí v programech Společenství a vytvoření mechanismu pro 

uplatňování acquis Společenství. Třetí část představuje studii o vlivu rozšíření na politiky Evropské 

unie. Více například viz http://www.evropska-unie.cz/cz/glossary/term.asp?id=2
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Hlavními prioritami nové etapy dosahování hospodářské a sociální soudržnosti, na nichž se 

v rámci zvýšení účinnosti strukturálních fondů členské země dohodly, jsou:

- větší koncentrace finančních prostředků -  snížení počtu cílů a menší plošnost 

poskytované pomoci,

vyšší efektivita využívání pomoci -  zdokonalení kontroly, zlepšení fungování a správy 

fondů,

- zjednodušení celého procesu.

Na počátku roku 2004 Evropská komise předložila svůj návrh reformy politiky soudržnosti na 

období 2007-2013, nazvaný „Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, 

konkurenceschopnost, spolupráci“. Prvního května 2004 Česká republika, Estonsko, Kypr, 

Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovenská republika a Slovinsko vstoupily do 

Evropské unie.

V březnu 2003 Evropská komise komentovala zdrženlivě britský návrh na reformu regionální 

politiky. Londýn se snaží prosadit, aby se pomoc unie soustředila na východoevropské 

země, jejichž regiony budou většinou po rozšíření patřit mezi nejchudší, zatímco 15 

nynějších členských zemí by převzalo kontrolu nad vlastní regionální politikou. Británii jde 

o zachování finanční pomoci svým chudým oblastem, mezi něž patří například Merseyside, 

část Yorkshiru nebo Cornwall.

Na berlínském zasedání Evropské rady v březnu 1999 byla přijata reforma strukturálních 

fondů a úprava fungování kohezního fondu. Těmto fondům se v průběhu let 2000-2006 má 

každoročně přidělovat přes 30 miliard EUR, takže za celé sedmileté období bude touto 

cestou vynaloženo celkem 213 miliard EUR.

1.3 Principy a cíle regionální a strukturální politiky

1.3.1 Principy regionální a strukturální politiky

Pomoc prostřednictvím strukturálních fondů je poskytována na základě těchto principů: 

plánování, koncentrace, partnerství, adicionalíty a monitorování a vyhodnocování6.

Tyto principy se odrážejí v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci:

6 http://www.euroskop.cz/ a Wokoun R., Lukáš Z., Kouřilová J., Výkladový slovník regionální 

a strukturální politiky EU, nakladatelství IFEC, Praha 2002
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Princip plánování

V zásadě jde o to, že pomoc je namířena do nejméně rozvinutých regionů a je realizována 

formou víceletých a víceoborových programů, pro které se zpracovávají programové 

dokumenty. Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek realizovaný 

v dlouhodobějším horizontu.

Princip koncentrace (zásada koncentrace úsilí)

Smyslem této zásady je soustředění nejvíce prostředků do regionů s nejvážnějšími 

problémy. Vyčleněné prostředky jsou určené pouze na předem definované cíle. Výhody 

plynoucí z koncentrace jsou kromě většího efektu a větší viditelnosti také snadnější 

a přehlednější monitorování a kontrola.

Princip partnerství (komplementarity)

Poskytnutí pomoci ze strany ES vyžaduje aktivní spolupráci jak samotných příjemců pomoci 

ve všech fázích a na všech úrovních procesu, tak i dalších subjektů (jmenovaných členským 

státem) -  regionálních, místních orgánů a jiných příslušných veřejných orgánů, 

hospodářských a sociálních partnerů a dalších.

Uplatňuje se zde zásada subsidiarity na příslušné územní úrovni, přičemž celková 

odpovědnost zůstává na členském státě. Také se respektuje zásada rovnoprávnosti mezi 

muži a ženami, na niž se v rámci celého Společenství klade velký důraz.

Princip adicionality (doplňkovosti)

Prostředky poskytnuté ze zdrojů ES mají doplňovat, respektive posilovat prostředky ze 

strany příjemce pomoci. Záměrem tohoto principu je důraz na finanční zainteresování 

členského státu a jeho orgánů, což má vést к vyšší efektivnosti a zodpovědnosti při 

využívání poskytnutých prostředků.

Princip monitorování a vyhodnocování

Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování efektivnosti využívání prostředků ze zdrojů 

ES a to ve všech fázích procesu z hlediska věcného i finančního:

- předběžné hodnocení (ex ante),

- střednědobé hodnocení (interim),

- následné hodnocení (ex post).
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1.3.2 Cíle regionální a strukturální politiky7

V letech 1994-1999 byla pomoc poskytována prostřednictvím sedmi cílů a třinácti iniciativ. 

Z důvodu zvýšení efektivnosti Komise navrhla v Agendě 2000 reformu strukturální politiky 

v období 2000-2006. Její základy byly položeny na zasedání Evropské rady v Berlíně v roce 

1999. Reforma zvyšuje koncentraci pomoci a zjednodušuje její fungování snížením počtu 

cílů na tři:

Cíl 1

Cíl 1 je zaměřen na rozvoj a strukturální přeměnu zaostávajících regionů (v nichž je HDP na 

obyvatele nižší než 75 % průměru EU). Jako Cíl 1 se označuje podpora urychleného rozvoje 

hospodářství v regionech, které hospodářsky zaostávají. Tento cíl se uplatňuje ve statisticky 

vymezených regionech a nárok na jeho využití mají pouze oblasti, kde HDP na 1 obyvatele 

je nižší než 75 % průměrného HDP Společenství. Rozpočet se rozděluje mezi čtyři fondy: 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), orientační sekci 

Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a dále Finanční nástroj 

na podporu rybolovu (FIFG) (o těchto fondech více viz níže). Čtyřmi hlavními prioritními 

oblastmi jsou: základní infrastruktura, rozvoj lidských zdrojů, investice do výzkumu a inovací 

a informační společnost. Po rozšíření o 10 nových států se výrazně zvýšil podíl financování 

Cíle 1 z příspěvků strukturálních fondů ze 70 % příspěvků pro členy Patnáctky na 93 % celé 

částky.

Cíl 2

Smyslem Cíle 2 je podpora regionů s vážnými strukturálními problémy (například oblasti 

závislé na rybolovu či jiném odvětví). Cíl 2 se podílí na realizaci hospodářské a sociální 

přeměny regionů, které mají strukturální potíže. I tento cíl je realizován dle umístění, přičemž 

vymezení oblastí, které mají nárok na jeho uplatnění, záleží na národních i unijních stropních 

hodnotách počtu obyvatel (18% počtu obyvatel EU-15) a na specifických 

socioekonomických kritériích. Jsou stanoveny čtyři kategorie oblastí s nárokem na pomoc 

podle Cíle 2: oblasti, kde probíhají ekonomické změny v sektoru průmyslu a služeb, 

upadající venkovské oblasti, městské oblasti s hospodářskými problémy a dále regiony 

závislé na rybolovu. Z nových členských států mají nárok na podporu v rámci Cíle 2 pouze 

Kypr, Praha a Bratislava, ze států EU-15 všichni kromě Řecka, Irska a Portugalska.

7 Více například na http://www.evropska-unie.cz
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Rozpočet na Cíl 2 dosahuje na období 2000-2006 výše 22,5 mld. EUR (11,5 % celkového 

rozpočtu) a financuje se z fondů ERDF a ESF.

Cíl 3

Úkolem Cíle 3 je boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 12 měsíců). Podle Cíle 3 

se podporuje přizpůsobování a modernizace politiky a systémů vzdělávání, odborné přípravy 

a zaměstnanosti. Slouží jako referenční rámec pro veškerá opatření vycházející z ustanovení 

nové hlavy Amsterodamské smlouvy8, kde se pojednává o zaměstnanosti, a dále pro 

příslušnou evropskou strategii. Pod Cíl 3 spadají všechny regiony mimo Cíl 1. Má sedmiletý 

rozpočet ve výši 24,05 mld. EUR (12,3% celkového rozpočtu) a financuje se výhradně 

z fondu ESF (viz níže).

Do roku 1999 bylo cílů šest, navíc ještě:

Cíl 4 -  Adaptace pracovní síly na průmyslové změny a změny ve výrobě,

- Cíl 5a -  Strukturální přeměna zemědělství,

- Cíl 5b -  Rozvoj a strukturální adaptace agrárních regionů (sem patří regiony, které 

splňují alespoň dvě ze tří kritérií):

o vysoký podíl zaměstnanosti v zemědělství (8 %), 

o nízká příjmová úroveň v zemědělském sektoru, 

o nízká hustota zalidnění nebo výrazné depopulační trendy,

- Cíl 6 -  Rozvoj řídce zalidněných regionů ve Švédsku a Finsku (kde hustota zalidnění 

nepřevyšuje osm obyvatel na km2).

8 Amsterodamská smlouva je výsledkem mezivládní konference zahájené zasedáním Evropské rady 

v Turíně v březnu 1996. Byla přijata na zasedání Evropské rady v Amsterodamu v červnu 1997. 

Smlouva vstoupila v platnost 1. května 1999 poté, co byla ratifikována všemi členskými státy.

Z právnického úhlu pohledu Amsterodamská smlouva mění určitá ustanovení ve Smlouvě 

o Evropské unii, ve smlouvách zakládajících Evropská společenství a v souvisejících právních 

aktech. Amsterodamská smlouva ovšem tyto smlouvy nenahrazuje, spíše stojí vedle nich. Více viz 

http://www.evropska-unie.cz/cz/glossary/term.asp?id=3, staženo 17. prosince 2005
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Obr. č. 1 : Strukturální fondy 2004-2006 -  oblasti způsobilé pro Cíle 1 a Cíle 2, zdroj: 
http://europa.eu. int./comm/regional_policy

Cíl 1

□  Dočasná podpora (do 31. 12. 2005)

O  Dočasná podpora (do 31. 12. 2006)

Ш  Zvláštní program 

Cíl 2

O  Cíl 2

O  Cíl 2 (částečně)

O  Dočasná podpora (do 31. 12. 2005)

□  Dočasná podpora (částečná) (do 31. 12. 2005)
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Obr. č. 2: České regiony cíle 1, zdroj: Czechlnvest

Obr. č. 3: České regiony cíle 2, zdroj: Czechlnvest

Obr. č. 4: České regiony cíle 3, zdroj: Czechlnvest
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1.4 Nástroje strukturální politiky

1.4.1 Strukturální fondy9

Strukturální fondy jsou nástrojem к dosahování ekonomické a sociální soudržnosti Evropské 

unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům 

potýkajícím se se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik 

a systémů vzdělávání, odborné přípravy zaměstnanosti.

Existují čtyři strukturální fondy a každý z nich pokrývá spéci rtkou tematickou oblast. 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)10

Byl založen v roce 1975 a dodnes je objemem finančních prostředků největším fondem. Ze 

zdrojů ERDF jsou financovány projekty v regionech spadajících do Cílů 1 a 2. Podporou 

rozvoje a strukturálních změn fond pomáhá odstraňovat zásadní problémy v zaostávajících 

regionech, v upadajících průmyslových oblastech a snižuje meziregionální nerovnosti.

Úkoly Evropského regionálního rozvojového fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy 

(speciální ustanovení o ERDF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů.

"Evropský regionální rozvojový fond je určen к tomu, aby svou účastí na rozvoji 

a strukturálních změnách zaostávajících regionů a přeměně upadajících průmyslových 

oblastí pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly ve Společenství." Smlouva z Nice, 

Článek 160.

"... podporovat hospodářskou asociální soudržnost nápravou hlavních regionálních rozdílů 

a účastí na rozvoji a přeměně regionů. ... rovněž přispívá na podporu trvale udržitelného 

rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí." Nařízení ES 1784/1999

o Evropském regionálním rozvojovém fondu, čl. 1 -  Úkoly.

Evropský regionální rozvojový fond přispívá především к dosažení Cíle 1 a 2, dále financuje 

iniciativu INTERREG (přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce) a iniciativu 

URBAN (hospodářská a sociální obnova krizí postižených měst) a podporuje inovační akce 

a technická opatření (v oblasti regionálního rozvoje a výměny těchto zkušeností).

9 http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000009006, staženo 19. května 2005

10 Více například na http://www.euractiv.cz/
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ERDF financuje investice do infrastruktury, vytváření pracovních míst (pokud nejsou 

financována z ESF), podporuje místní rozvoj, zaměstnanost, malé a střední podnikání 

v problémových regionech, vědu a výzkum.

Situace v České republice

Z Evropského regionálního rozvojového fondu jsou v České republice financovány operační 

programy -  Průmysl, Infrastruktura -  a především Společný regionální operační program 

(SROP). Celkový podíl ERDF představuje 65 % pomoci ze strukturálních fondů určené 

regionům v Cíli 1 v ČR. V případě Prahy jsou z ERDF financována opatření v rámci 

Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu NUTS II (viz níže) -  HI. město 

Praha.

Evropský sociální fond (ESF)11

Byl založen v roce 1960 a je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU. Pomoc 

ESF je zaměřena na nezaměstnanou mládež, dlouhodobě nezaměstnané a sociálně 

znevýhodněné skupiny a ženy v rámci všech 3 Cílů regionální politiky EU.

ESF působí v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů v rámci všech tří Cílů, iniciativy EQUAL 

(podpora nadnárodní spolupráce při prosazování nových prostředků v boji proti všem 

formám diskriminace a nerovnosti na trhu práce) a inovačních akcí a technické pomoci 

a financuje programy na podporu zaměstnanosti. Také financuje dlouhodobé strategické 

plány regionálního rozvoje v oblasti lidských zdrojů.

Podpora v rámci ESF se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů s cílem zachovat co největší 

počet zaměstnanců na trhu práce. Aktivity mohou zahrnovat například iniciativy na podporu 

skupin ohrožených na trhu práce, na ochranu mládeže a na podporu jejího zaměstnávání, na 

podporu vzdělávání a vytváření pracovních příležitostí pro ženy, na podporu při zakládání 

nových firem, na podporu zdokonalování vzdělávacích systémů, včetně tvorby nových 

učebních osnov.

11 Více například na http://www.euractiv.cz/ a http://www.esfcr.cz/
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Cíl 2

V rámci tohoto Cíle jsou podporovány projekty, které rozvíjejí lidské zdroje. Aktivity mohou 

zahrnovat projekty, které připravují jednotlivce na zahájení pracovního života, podporují 

místní partnerství, samozaměstnávání, nové způsoby práce, identifikaci nových schopností, 

zavádění denních dětských center, podporují zavádění částečných pracovních úvazků 

v zaměstnání, zavádění vstřícného přístupu zaměstnavatelů к zaměstnancům-rodičům 

a nabízí pomoc nezaměstnaným rodičům, kteří se chtějí vrátit na trh práce.

Cíl 3

Podpora v rámci Cíle 3 se týká adaptačních a modernizačních systémů vzdělávání, školení 

a zaměstnanosti. Přiděluje se na základě pěti definovaných cílů ESF a navazujících opatření.

Oblasti podporované ESF

Obecně tedy Evropský sociální fond podporuje rozvoj trhu práce a rozvoj lidských zdrojů, 

a to zejména v rámci Národních akčních plánů zaměstnanosti.

Národní akční plán politiky zaměstnanosti ČR pro období 2002-2006 definuje čtyři 

klíčové priority a pro každou z nich soubor navazujících opatření:

- zlepšení zaměstnatelnosti,

rozvoj podnikání a vytváření pracovních příležitostí, 

podpora adaptability podniků a jejich zaměstnanců,

- posilování rovných příležitostí pro muže a ženy.

Hlavní oblasti podpory

Nařízení č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu vytyčuje v rámci politiky Evropského 

sociálního fondu pět hlavních (politických) oblastí:

rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti,

podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce se zvláštním 

důrazem na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti,

- podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jako součásti politiky 

celoživotního vzdělávání,

podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a flexibilní 

organizace práce, rozvoje podnikání a podmínek umožňujících vytváření pracovních
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míst, podpora dovedností a rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu, vědě 

a technologii,

- konkrétní opatření ke zlepšení přístupu žen na trh práce a jejich účasti na něm, 

včetně rozvoje jejich pracovní kariéry, přístupu žen к novým pracovním příležitostem 

a zahájení vlastního podnikání, snížení vertikální a horizontální segregace na základě 

pohlaví na trhu práce.

V těchto oblastech je současně zohledněna (tzv. horizontální témata):

- podpora místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, zejména místní a regionální 

dohody o zaměstnanosti,

- sociální dimenze a situace na trhu práce informační společnosti, především rozvoj 

pracovního potenciálu a příležitost využít jejích možností a výhod pro všechny,

- rovnost příležitostí pro muže a ženy.

Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF)12

Společná zemědělská politika a strukturální politika jsou provázané a vzájemně se doplňují. 

Evropský zemědělský orientační a záruční fond vznikl v roce 1961 к financování společné 

zemědělské politiky. EAGGF je rozdělen do dvou sekcí. Orientační sekce podporuje rozvoj 

venkova v souladu s Cílem 1, což se promítá do modernizace a racionalizace zemědělské 

výroby. Záruční sekce působí v oblastech vývozních kompenzací, stabilizací cen atp.

EAGGF financuje opatření v rámci regionů spadající pod Cíl 1 a Cíl 2, iniciativu LEADER 

(rozvoj venkova).

Cílem společné zemědělské politiky je (mj.):

- zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťování 

racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, 

zejména pracující síly,

- zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělské komunity, a to zejména zvýšením 

individuálních příjmů osob pracujících v zemědělství13.

Obecné oblasti podpory (podle nařízení 1257/1999):

- zlepšení struktur zemědělských hospodářství a struktur pro zpracování a prodej 

zemědělských výrobků,

12 Více například na http://www.euractiv.cz/

13 Smlouva z Nice, Článek 33 -  Společná zemědělská politika.
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- přestavby a změny zaměření zemědělského výrobního potenciálu, zavádění nových 

technologií a zlepšování jakosti výrobků,

podněcování nepotravinářské výroby,

- trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství,

- diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti,

- zachování a posílení životaschopných sociálních struktur ve venkovských oblastech, 

rozvoje ekonomických činností a zachování a rozvoje zaměstnanosti s cílem zajistit 

lepší využití stávajícího vrozeného potenciálu,

- zlepšení pracovních a životních podmínek,

- zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy,

- ochrana posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které 

respektuje požadavky ochrany životního prostředí,

- odstraňování nerovností a posílení stejných příležitostí pro muže i ženy, zejména 

podporováním projektů iniciovaných a realizovaných ženami.

Situace v ČR

Z EAGGF je v České republice financován Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství (11,5 % prostředků určených na operační programy).

Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)

FIFG byl založen v roce 1994 za účelem zajištění financování rozvoje přímořských regionů

i rybářského odvětví. Finanční prostředky z tohoto fondu jsou tak určeny na podporu 

rybolovu a aktivit spadajících do tohoto odvětví, zejména s cílem přispívat к rovnováze mezi 

rybnými zdroji a jejich využíváním, posílit konkurenceschopnost a podnikání v tomto odvětví, 

zlepšit dodávky produktů na trh a jejich přidanou hodnotu, přispívat к oživení oblastí 

závislých na rybolovu a vodohospodářství. Zabývá se prostředím pro chov a lov ryb, 

akvakulturou, dodržováním hygienických standardů při zpracování ryb a distribuci rybích 

výrobků, obalovou technikou a zlepšením podmínek výlovu a distribuce rybích výrobků.
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1.4.2 Iniciativy Společenství14

Iniciativy jsou podobně jako nástroje také čtyři a zaměřují se na řešení problémů, které se 

týkají většiny nebo dokonce všech členských států a evropských regionů. V období 2000- 

2006 jsou to:

INTERREG III

Iniciativa zaměřená na rozvoj přeshraniční spolupráce včetně území na vnějších hranicích 

EU. Spolupracuje s dalším programy mimo regionální a strukturální politiku (mj. PHARE, 

ISPA, SAPARD -  více o těchto programech níže). Program má tři části:

- část A se týká přeshraniční spolupráce,

- část В je zaměřena na nadnárodní spolupráci a

- část С podporuje meziregionální spolupráci.

Podle iniciativy Interreg III A mají všechny příhraniční oblasti Unie nárok na podporu 

zaměřenou na zlepšení spolupráce se sousedy na druhé straně hranice. Cílem je vytvořit 

skutečné zóny přeshraniční hospodářské činnosti a sestavit společné strategie územního 

rozvoje. Na opatřeních v rámci nadnárodní a meziregionální spolupráce, spolufinancované 

na základě iniciativy Interreg III В а С, se mohou podílet všechny místní úřady v Unii. Větev 

В se týká zdokonalování územního plánování ve velkých prostorových celcích. Větev С je 

určena к podpoře spolupráce a výměny zkušeností mezi subjekty zúčastněnými na 

rozvojových projektech regionálního a místního významu. К účasti na spolupráci v rámci 

těchto projektů jsou zvány také regiony v nečlenských státech, především v kandidátských 

zemích -  tato účast spočívá ve využívání rozvojové pomoci ze strany Společenství, na 

kterou tyto regiony prokáží nárok.

LEADER+

Předmětem je rozvoj venkova, zejména podněcování spolupráce aktivních činitelů 

působících ve venkovských společnostech a ekonomikách. Spolupráce spočívá ve 

společném posuzování nových místních strategií trvale udržitelného rozvoje. Tato iniciativa 

je financována z prostředků podpůrné části EAGGF.

14 Více například na http://www.strukturalni-fondy.cz/
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URBAN II

Řešení vážných sociálních problémů v ekonomicky upadajících městských oblastech. Tuto 

iniciativu financuje ERDF.

EQUAL

Iniciativa zaměřená na odstranění nerovných podmínek a diskriminace na trhu práce. 

Iniciativu financuje ESF.

Další programy (z dřívějších let):

RECHAR -  ekonomická konverze uhelných regionů.

RESIDER -  ekonomická a sociální konverze regionů s hutnickým průmyslem. 

KONVER -  ekonomická diverzifikace území postižených úpadkem zbrojního 

průmyslu nebo ztrátou vojenské funkce.

RETEX -  ekonomická diverzifikace území zaměřených na textilní a oděvní průmysl.

- SMEs -  rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech.

PESCA -  restrukturalizace rybářství v přímořských regionech.

Europartenariat -  setkání malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců) nejen 

z Evropy; poprvé se konalo v roce 1987; částečně financuje Komise EU.

Tabulka č. 1: Strukturální fondy a možnost finanční podpory podle Cílů a Iniciativ, zdroj: 
www.strukturalni-fondy.cz

Cíl 1 Podpora mimo regiony Cíle 1 Cíl 2 Cíl 3 Interreg III Urban II Leader+ Equal

ERDF X X X X

ESF X X X X

EAGGF X X X

FIFG X X

1.4.3 Další finanční nástroje

Vedle strukturálních fondů existují i další finanční nástroje, především Fond soudržnosti.

Fond soudržnosti (Cohesion Fund) je speciálním fondem, který si klade za cíl pomáhat 

nejméně rozvinutým členským státům, tedy zejména deseti novým, ale také Řecku, 

Portugalsku, Španělsku a do konce roku 2003 i Irsku. Po prvním květnu 2004 navázal Fond 

soudržnosti na činnost předvstupního nástroje ISPA, jehož funkce byla analogická. 

Počátečním kritériem je, aby hrubý národní produkt (HNP) příslušného státu nedosáhl 90 % 

průměru Unie. Fond soudržnosti vstupuje na celé území státu, ale spolumancuje nikoliv 

programy, nýbrž velké projekty v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních
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sítí. Původním cílem bylo, aby náklady na tyto práce nezatěžovaly rozpočet a snahu 

příslušných zemí splnit podmínky hospodářské a měnové unie. Fond navíc pomáhá těmto 

státům podřídit se evropským normám v daných oblastech. Členské státy tyto projekty 

předkládají Komisi. Řídí je příslušné orgány na národní úrovni a kontrolu zajišťuje 

monitorovací výbor. Třetina dotací z Fondu soudržnosti byla na období 2004-2006 

vyhrazena pro nové členské státy15.

Dále jsou financovány Inovační akce, skutečné myšlenkové laboratoře pro znevýhodněné 

regiony. Jsou svojí povahou výjimečné, neboť se nezakládají na vzájemné dohodě mezi 

Evropskou komisí a členským státem, ale jsou výlučně v pravomoci Komise. Na tato opatření 

je vyčleněna jen malá část celkových prostředků na strukturální fondy a Fond soudržnosti EU 

(cca 0,5 %). Jejich význam spočívá v inovačním přínosu, protože iniciují pilotní projekty 

a studie pro nové politiky, zdokonalují nakládání s finančními prostředky a napomáhají 

odhalování nových možností. Jako 3 hlavní témata pro inovační opatření financovaná 

z ERDF určila Evropská komise pro období 2000-2006:

- regionální ekonomiky založené na vědomostních a technologických inovacích, 

regionální rozvoj založený na informační společnosti a 

regionální identita a udržitelný rozvoj.

Z ESF jsou financovány inovační akce např. v oblasti zaměstnanosti a odborného školení, 

z FIFG inovační akce v rybářském sektoru atd.

Zvláštní podpora sektoru rybolovu (v oblastech mimo Cíl 1) se zaměřuje na opatření 

směřující к vytvoření udržitelné rovnováhy mezi mořskými zdroji a jejich využitím, к podpoře 

konkurenceschopnosti firem v daném sektoru, ke zvýšení a rozvoji nabídky rybích produktů 

(včetně produktů tzv. akvakultury) а к revitalizaci oblastí závislých na rybolovu. Opatření jsou 

financována z FIFG.

Fond solidarity obecně pomáhá regionům v členských i kandidátských státech postižených 

velkou přírodní, technickou či ekologickou katastrofou. Zaměřuje se na poskytnutí okamžité 

finanční pomoci, nikoli dlouhodobých opatření, která se mohou financovat ze strukturálních

15 V  letech 2004-2006 bude moci Česká republika souhrnně čerpat ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti přes 2,63 miliardy EUR, z toho je 945 295 600 EUR určeno pro Fond soudržnosti. 

Orgánem odpovědným za řízení Fondu soudržnosti v ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj. Více na 

http://operacni-programy.cz a http://mmr.cz/
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fondů či Fondu soudržnosti (v případě kandidátských zemí z fondů Phare, ISPA, SAPARD -  

viz níže). Fond solidarity byl založen po povodních v srpnu 2002 jako nový finanční nástroj 

EU. Má celkový rozpočet 1 miliardu EUR a měl by být využíván k:

- obnově provozuschopnosti infrastruktury a závodů v oblasti energetiky, 

vodohospodářství a zpracování odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdraví 

a vzdělávání,

- zajištění ubytování a financování záchranných služeb tak, aby byly uspokojeny 

potřeby postiženého obyvatelstva,

- zabezpečení preventivní infrastruktury a opatření к bezprostřední ochraně kulturního 

dědictví,

- vyčištění oblastí postižených katastrofou, včetně přírodních zón.

Předvstupní nástroje16

Na podporu hospodářského a sociálního rozvoje kandidátských zemí střední a východní 

Evropy měli možnost čerpat prostředky pro nejrůznější projekty už z takzvaných 

předvstupních nástrojů. Dnes realizace této pomoci pokračuje v případě Bulharska 

a Rumunska.

Výše podpor z předvstupních nástrojů například v ČR pochopitelně nedosahovala objemu, 

který má jako řádný člen Evropské unie к dispozici nyní. Mezi předvstupní nástroje působící 

v ČR patřili:

Nástroj ISPA

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) je zaměřen na podporu 

investičních projektů, které přispívají ke zlepšení infrastruktury životního prostředí 

a dopravních transevropských sítí. Kandidátským zemím je poskytnuta pomoc pro splnění 

standardů legislativy Evropských společenství zejména v oblastech znečištění vod a ovzduší 

a odpadového hospodářství. V případě dopravní infrastruktury poskytuje nástroj ISPA 

investiční podporu při výstavbách, rekonstrukcích a propojování transevropských sítí 

s národními sítěmi. Více lze nalézt v Nařízení Rady č. 1267/1999. Pro období 2000-2006 

vyčlenila Evropská komise ČR v průměru 70 mil. EUR ročně. К 1. 5. 2004 (vstup ČR do EU) 

byly projekty ISPA převedeny do režimu Fondu soudržnosti. Priority nástroje ISPA byly 

stanoveny v Národní strategii pro dopravu a Národní strategii pro životní prostředí. Oba

16 Více na http://www.evropska-unie.cz/
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strategické dokumenty byly předkládány Evropské komisi. Nástroj ISPA spolufinancuje velké 

investiční projekty v oblasti životního prostředí a dopravy s cílem splnit normy EU. Nemá 

programový, ale projektový přístup, nástroj je centrálně řízen a poskytuje investiční finanční 

prostředky, které nelze použít na přípravu koncepcí strategie a obecné poradenství.

Fond Phare

Vznikl v roce 1989 po kolapsu komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Jeho 

cílem je napomoci postkomunistickým zemím při rekonstrukci jejich ekonomik. Původně se 

tento program týkal pouze Polska a Maďarska, ale postupně byl otevřen i pro další země. 

Postupně se do něho zapojilo celkem třináct středoevropských a východoevropských států 

(Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika17, Estonsko, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Phare je zároveň 

hlavním finančním nástrojem předvstupní strategie pro deset středoevropských 

a východoevropských zemí, z nichž osm států již v květnu 2004 do EU přistoupilo a se 

dvěma státy se vedou přístupová jednání. Po roce 1994 byly cíle Phare upraveny na základě 

priorit a potřeb každé z dotčených zemí. Pro období 2000-2006 byl připraven modifikovaný 

program Phare s rozpočtem přes 10 mld. EUR. Prioritou je zejména: budováni institucí 

a financování investic.

Program SAPARD

Speciální program pro rozvoj zemědělství a venkova je předvstupním programem pomoci 

pro kandidátské země střední a východní Evropy při jejich přípravě na účast ve společné 

zemědělské politice EU a na čerpání strukturálních fondů. Má dva základní cíle. Za prvé má 

kandidátské země připravit na spravování prostředků, které obdrží jako členské státy EU. Za 

druhé má řešit specifické problémy v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Prostředky 

z programu SAPARD lze přidělit na investiční projekty s tímto určením: zemědělská 

hospodářství, subjekty zemědělsko-průmyslového komplexu, zúrodňování půdy

a pozemkové úpravy, rozvoj venkova na základě renovace vesnic a venkovské 

infrastruktury, diverzifikace hospodářských činností a dále zemědělsko-ekologická opatření. 

Z programu SAPARD se financuje také odborná příprava a technická pomoc.

17 V červenci 2001 vydala Delegace Evropské Komise v České republice brožuru „10 let Phare v 

České republice“, která shrnuje přínosy této předstrukturální pomoci.
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Aktivní činnost všech předvstupních nástrojů skončila dnem vstupu ČR do EU. Po tomto datu 

budou projekty financované z předvstupních nástrojů pouze dobíhat.

1.4.4 Finance

Strukturální fondy a fond kohezní tvoří v období 2000-2006 asi třetinu rozpočtu EU, tedy 213 

mld. EUR. Obecně platí, že celkové roční příjmy ze strukturálních operací (včetně kohezního 

fondu) nesmějí přesáhnout čtyři procenta HDP dané členské země.

Tabulka č. 2: Rozpočet strukturálních fondů 2000-2006 (v mld. EUR, závazky v cenách roku 1999), 
zdroj: DG Regional Policy18
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EU-25 151,030 22,16 24,160 5,295 0,700 3,070 2,020 1,109 25,590 253,134

Tabulka č. 3: Strukturální fondy a nástroje pro EU-15, 2000-200619 (v milionech EUR, závazky 
v cenách roku 2004), zdroj: DG Regional Policy
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Rakousko 288 740 585 0 0 395 2.008 2,270 28,20
Belgie 690 486 817 33 0 231 2.257 1,269 12,50
Dánsko 0 199 397 221 0 92 909 0,538 10,20
Finsko 1.008 541 442 33 0 280 2.304 2,650 51,70
Francie 4.201 6.569 5.013 254 0 1.155 17.192 20,412 34,00
Německo 22.035 3.776 5.057 121 0 1.775 32.765 24,447 29,80
Řecko 23.143 0 0 0 3.388 952 27.483 10,476 100,00

18 http://europa.eu.int/comm/regional_policy/intro/working1_cs.htm, staženo 17. prosince 2005
19 Kvůli různým programovým obdobím pro EU-15 a 10 nových členských států (7 let a 3 roky) není 

vhodné sčítat finanční částky týkající se těchto dvou skupin států.
20 Včetně přechodné pomoci.
21 Kromě Cíle 2.
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Irsko 3.409 0 0 0 584 183 4.177 0,965 26,60
Itálie 24.424 2.749 4.129 110 0 1.294 32.707 26,704 46,50
Lucembursko 0 44 44 0 0 14 103 0,117 28,20
Nizozemsko 136 861 1.866 33 0 719 3.615 2,324 15,00
Portugalsko 21.010 0 0 0 3.388 741 25.139 6,616 66,60
Španělsko 42.061 2.904 2.363 221 12.357 2.162 62.067 32,027 80,70
Švédsko 797 431 195 66 0 307 2.396 1,674 18,90
Spojené království 6.902 5.068 5.046 132 0 1.061 18.209 18,909 32,20
EU-15 150.104 24.367 26.533 1.226 19.717 11.361 233.328 151,40 40,30

Tabulka č. 4: Strukturální fondy a nástroje pro nové členské státy, 2004-200622 (v milionech EUR, 
běžné ceny), zdroj: DG Regional Policy
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Kypr26 0,00 28,02 21,95 4,30 1,81 53,94 113,44 0,212 30,90
ČR 1 454,27 71,30 58,79 68,68 32,10 936,05 2 621,19 9,460 92,00
Estonsko 371,36 0,00 0,00 10,60 4,07 309,03 695,06 1,379 100,00
Maďarsko 1 995,72 0,00 0,00 68,68 30,29 1 112,67 3 207,36 10,238 100,00
Lotyšsko 625,57 0,00 0,00 15,26 8,03 515,43 1 164,29 2,391 100,00
Litva 895,17 0,00 0,00 22,49 11,87 608,17 1 537,70 3,531 100,00
Malta 63,19 0,00 0,00 2,37 1,24 21,94 88,74 0,387 100,00
Polsko 8 275,81 0,00 0,00 221,36 133,93 4 178,60 12 809,70 38,654 100,00
Slovensko 1 041,04 37,17 44,94 41,47 22,27 570,50 1 757,39 4,957 91,90
Slovinsko 237,51 0,00 0,00 23,65 6,44 188,71 456,31 1,986 100,00
Celkem 14 959,64 136,49 125,68 478,86 252,05 8 495,04 24 451,18 73,195 97,70

22 Kvůli různým programovým obdobím pro EU-15 a 10 nových členských států (7 let a 3 roky) není 

vhodné sčítat finanční částky týkající se těchto dvou skupin států.

23 včetně přechodné pomoci

24 Kromě Cíle 2

25 Průměr

26 Včetně FIFG (rybolov)
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1.4.5 Územní jednotky (NUTS)27

NUTS neboli nomenklatura územních statistických jednotek (z francouzského Nomenclature 

des unités territoriales statistiques) byla vytvořena Evropským úřadem pro statistiku 

(EUROSTAT) к jednotné struktuře územního srovnávání a distribuci prostředků. Od roku 

1988 jsou používány v legislativě Společenství, která se týká strukturálních fondů. Mohou 

zahrnovat jednu nebo více územně správních jednotek v rámci státu. Musí však respektovat 

praxi uplatňovanou v EU a samozřejmě i existenci územně správních jednotek daného státu, 

a také vycházet z jejich komplementarity (tzn. řádově vyšší jednotky jsou tvořeny určitým 

počtem celých jednotek nižších). Pro strukturální politiku, přesněji pro systém cílů, jsou 

nejdůležitější jednotky NUTS úrovně II a III, které jsou klíčem к zařazování regionů pod 

jednotlivé rozvojové programy (cíle).

Regionální uspořádání v České republice28

Regionální uspořádání ČR v současné podobě je poměrně novou záležitostí. Kraje jako 

vyšší územní samosprávné celky (úrovně NUTS III) byly ustanoveny v roce 1997, ale 

fungovat začaly až zvolením prvních krajských zastupitelství na podzim roku 2000 -  a to 

ještě s mnohými problémy. Od roku 2001 operují v ČR tzv. regiony soudržnosti (úrovně 

NUTS II) -  seskupení jednoho až tří krajů -  vybavené vlastními pravomocemi a orgány na 

základě zákona. Ty byly vytvořeny v rámci kompatibilního územního systému pro účely 

čerpání prostředků EU v rámci hospodářské a sociální soudržnosti. Vymezování nového 

regionálního uspořádání ČR bylo předmětem dlouhých diskusí -  spory se vedly zvláště 

o koncepci jednotného systému (aby kraje byly shodné s regiony soudržnosti s jednotnými 

aparátem).

Územní jednotky NUTS v ČR pro potřeby statistické a analytické a pro potřeby EU se 

vymezují takto29:

a) Územní jednotky NUTS 5 -  obce

b) Územní jednotky NUTS 4 -  okresy

27 http://www.euroskop.cz/

28 Sodomka V., České regiony -  kandidáti na vstup do „Evropské unie regionů“ in Integrace č. 12/ 

2002, Institut pro evropskou politiku Europeum, Praha 2002

29 Více na http://www.operacni-programy.cz/
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c) Územní jednotky NUTS 3 -  kraje

d) Územní jednotky NUTS 2 -  sdružené kraje

Kraje se sdružují do regionů NUTS 2 takto:

o NUTS 2 Praha -  je tvořen územím hl. m. Prahy 

o NUTS 2 Střední Čechy -  je tvořen územím Středočeského kraje 

o NUTS 2 Jihozápad -  je tvořen územím krajů Jihočeského a Plzeňského 

o NUTS 2 Severozápad -  je tvořen územím krajů Karlovarského a Ústeckého 

o NUTS 2 Severovýchod -  je  tvořen územím krajů Libereckého, 

Královéhradeckého a Pardubického 

o  NUTS 2 Jihovýchod -  je tvořen územím krajů Vysočina a Jihomoravského 

o NUTS 2 Střední Morava -  je tvořen územím krajů Olomouckého a Zlínského 

o NUTS 2 Moravskoslezsko -  je tvořen územím kraje Moravskoslezského

e) Územní jednotka NUTS 1 -  je tvořena územím celé ČR.

Obr. č. 5'. České regiony a jejich rozdělení do NUTS II, Zdroj: http://www.euroskop.cz/
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1.5 Instituce regionální politiky EU

Regionální politika je vytvářena na základě procedury tzv. spolurozhodování Rady EU30 

a Evropského parlamentu31. V praxi to znamená, že legislativní normy navrhuje Evropská 

komise a o jejich osudu spolurozhoduje Rada EU a Evropský parlament. Tyto instituce mají 

v podstatě v této proceduře rovnoprávné postavení. Stanovisko к nové legislativě vyjadřují 

rovněž Hospodářský a sociální výbor32 a Výbor regionů (více viz později).

1.5.1 Generální ředitelství pro regionální politiku33

Evropská komise34 hájí zájmy Evropské unie jako celku. Komise navrhuje novou legislativu 

odrážející cíle jednotlivých evropských politik. EK má následující druhy pravomocí: navrhuje 

Parlamentu a Radě novou legislativu, řídí a implementuje rozpočet a politiky Evropské unie, 

společně s Evropským soudním dvorem je ochráncem právního systému EU a reprezentuje 

Evropskou unii na mezinárodní scéně.

Regionální politika je řízena od roku 1968 z Generálního ředitelství pro regionální politiku 

(DG Regional Policy, DG Regio, DG XVI). Posláním tohoto DG je posílení hospodářské 

a sociální soudržnosti, což znamená snížení rozdílu mezi různými úrovněmi vyspělosti 

současných i budoucích regionů a zemí Evropské unie. Toto ředitelství se tak stalo 

koordinačním orgánem pro regionální politiku EU. Je zodpovědné za podporu ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v členských zemí. Vznikající iniciativy by měly 

napomáhat žadatelům, především regionům v potřebných odborných otázkách.

30 Rada Evropské unie (Rada ministrů) rozhoduje v oblastech politiky a legislativy. V  oblasti regionální 

politiky spolurozhoduje o nové legislativě (nařízení, směrnice, rozhodnutí) spolu s Evropským 

parlamentem. Dále vydává nařízení, která jsou závazná pro členské země EU. Více na 

http://ue.eu.int/

31 Evropský parlament je shromážděním zástupců 454 milionů občanů Unie. Od roku 1979 je volen v 

přímých všeobecných volbách a v současnosti má 732 křesel rozdělených mezi členské státy s 

ohledem na velikost jejich populace. Více na http://europarl.eu.int/

32 Poradní orgán Rady EU, Komise a Evropské rady. Je složen z 229 zástupců jednotlivých států EU. 

Více na http://www.esc.eu.int/index.htm

33 Více na http://www.europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm

34 Více na http://www.eu.int/comm/
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1.5.2 Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu

V rámci Evropského parlamentu vznikla celá řada různých parlamentních výborů35. Členové 

každého výboru jsou voleni na začátku a v polovině každého volebního období podle svého 

politického zařazení a podle své odbornosti. Parlamentní řád stanoví, že poslanci určí počet 

výborů a stanoví jejich pravomoci. V současné době existuje dvacet specializovaných stálých 

výborů a jeden dočasný, kde se diskutuje o návrzích Komise. Hlavním posláním stálých 

výborů je diskutovat o nových legislativních návrzích, které předkládá Komise, a zpracovávat 

vlastní zprávy. Jedním z těchto výborů je i Výbor pro regionální rozvoj.

Aktivitami36 tohoto výboru jsou záležitosti týkající se regionální politiky a politiky soudržnosti, 

zejména:

- Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a dalších nástrojů 

regionální politiky Unie,

- vyhodnocení dopadů jiných politik Unie na hospodářskou a sociální soudržnost,

- koordinace strukturálních nástrojů Unie,

- nejvzdálenějších regionů a ostrovů a přeshraniční a meziregionální spolupráce,

- vztahů s Výborem regionů, organizacemi pro meziregionální spolupráci a s orgány 

místní a regionální samosprávy.

Z českých europoslanců jsou jeho členy Jana Bobošíková, Oldřich Vlasák37 a Vladimír 

Železný.

1.5.3 Výbor regionů38

Poradní orgán zřízený v roce 1994 Smlouvou o Evropské unii (viz čl.198 v dokumentu v téže 

db), který se vyjadřuje к většině klíčové legislativy EU. Jeho dobrozdání nemají závazný 

charakter, ale Rada ministrů, Evropská komise i Evropský parlament však mají povinnost

35 Více na http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees.do?language=CS
36 Více http://europarl.eu.int/ konkrétně Jednací řád parlamentu ze září 2005, příloha VI Příslušnost 

stálých výborů.

37 Oldřich Vlasák je dále výkonný prezident Rady evropských obcí a regionů EU (více viz později), 

předseda Svazu obcí a mést ČR a zastupitel města Hradce Králové (www.vlasak.net ).

38 http://www.cor.eu.int/ a Jak funguje Evropská unie, průvodce občana institucemi EU, Lucemburk 

2004
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к nim přihlížet. Po přijetí Evropské ústavy jeho pravomoce vzrostou - získá např. právo 

podávat za regiony žaloby u Evropského soudního dvora (ESD). Výbor má 344 členů - 

zástupců regionálních a místních orgánů členských zemí EU jmenovaných Radou ministrů 

na návrh členských států. Funkční období členů je čtyřleté a jejich mandát je obnovitelný. 

Sídlí v Bruselu.

Vedení:

Předseda: (dvouleté funkční období)

- BLANC, Jacques, 1994-1996

- MARAGALL I MIRA, Pasqual, 1996-1998 

DAMMEYER, Manfred, do února 2000

- CHABERT, Jos, 16. února 2000-leden 2002

- BORE, Albert, únor 2002-leden 2004 

STRAUB, Peter, únor 2004- současnost

První místopředseda: (dvouleté funkční období)

- DAMMEYER, Manfred, 16. února 2000-leden 2002

- ZAPLANA, Eduardo, únor 2002-leden 2004 

BORE, Albert, únor 2004-současnost

Kromě předsedy je vedením pověřen Výbor (Bureau), jehož členy jsou:

- předseda,

- první místopředseda,

- 25 místopředsedů (za každou členskou zemí EU; za ČR je to Pavel Bém),

- 25 dalších členů, 

předsedové politických skupin.

Výbor (Bureau) se schází sedmkrát ročně (z toho pětkrát před plenárními zasedáními Výboru 

regionů v Bruselu a dvakrát na mimořádném zasedání v zemi, která předsedá EU). Funkční 

období členů Bureau je dvouleté.

ČR má ve Výboru regionů 21 zástupců39. Pražský primátor Pavel Bém je místopředsedou 

skupiny Evropské lidové strany -  Evropských demokratů (EPP-ED) ve Výboru regionů.

39 http://www.cor.eu.int/en/presentation/list.htm
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Společný výbor Výboru regionů EU s ČR

První zasedání se konalo 24. ledna 2002 v Praze.

1) Zástupci EU (osm členů a osm náhradníků):

hejtman rakouského Štýrského Hradce Alfred STINGL, Dán Lars ABEL, Ital Carlo 

ANDREOTTI, Švéd Kent JOHANSSON, Francouz Jean-Louis JOSEPH, Finka Irma 

PEIPONENOVÁ, Brit Milner WHITEMAN a bavorský ministr pro evropské záležitosti 

Reinhold BOOKLET; mezi osmi náhradníky je například Rakušan Gůnther 

PUMBERGER a Francouzka Claude GRANRUTOVÁ.

2) Čeští hejtmani a starostové

1.5.4 Evropská investiční banka: financování projektů EU40

Základní údaje

Úloha: financuje projekty EU

- Členové: členské státy EU 

Představenstvo 25členů, řídicí výbor 8 členů

- Adresa: 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950, Luxemburg 

Internet: www.eib.eu.int

Evropská investiční banka (EIB) byla založena v roce 1958 Římskou smlouvou. Pomáhá 

dosáhnout cílů EU financováním určitých typů investičních projektů. Zvoleny jsou takové 

projekty, které podporují evropskou integraci, vyvážený rozvoj, hospodářskou a sociální 

soudržnost a inovativní ekonomiku založenou na znalostech. Co banka dělá? Posláním EIB 

je investovat do projektů, které podporují cíle Evropské unie. Je to nezisková instituce 

a nezískává žádné peníze z úspor ani z běžných účtů; nepoužívá ani žádné prostředky 

z rozpočtu EU. Namísto toho je financována prostřednictvím výpůjček na finančních trzích 

a akcionáři banky -  členskými státy Evropské unie. Ty společně upsaly její kapitál, kdy 

příspěvek každé země odráží její hospodářskou váhu v EU. Tato podpora ze strany 

členských států dává EIB nejvyšší možné úvěrové hodnocení na peněžních trzích, kde proto 

může získat velmi vysoký kapitál za velmi konkurenčních podmínek. To na druhé straně

40 Glosář: Instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie, Praha informační centrum Evropské unie 

2004 a Jak funguje Evropská unie, průvodce občana institucemi EU, Lucemburk 2004
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umožňuje bance investovat do projektů veřejného zájmu, na které by jinak nebylo možné 

získat peníze -  nebo by se musely vypůjčit s mnohem vyššími náklady.

Projekty, do nichž banka investuje, jsou pečlivě zvoleny podle následujících kritérií:

- musí přispívat к dosažení cílů EU, jako je například zvýšení konkurenceschopnosti 

evropského průmyslu a malých podniků, vytvoření transevropských sítí (doprava, 

telekomunikace a energetika), rozvoj sektoru informačních technologií, ochrana 

přirozeného a městského životního prostředí; zlepšení zdravotnických a vzdělávacích 

služeb;

- musí přinášet prospěch nejvíce znevýhodněným oblastem; 

musí pomoci přilákat další zdroje financování.

Tato kritéria se vztahují na činnost jak uvnitř Evropské unie, tak mimo ní. Téměř 90 % 

činností EIB se odehrává v Evropské unii, ale značný podíl financí odchází do budoucích 

členských států. EIB také podporuje udržitelný rozvoj v zemích Středomoří, Afriky, Karibiku 

a Tichomoří a dále projekty v Latinské Americe a Asii.

EIB je také většinovým akcionářem Evropského investičního fondu. Tento fond byl založen 

v roce 1994 s cílem financovat investice do malých a středních podniků (MSP).

Organizace činnosti banky

Banka jedná přímo s navrhovateli velkých projektů (nejméně 25 milionů EUR), zatímco u 

menších projektů (MSP nebo místní orgány) spolupracuje s téměř 180 bankami 

a specializovanými finančními prostředníky v Evropě. EIB je nezávislá instituce. Sama 

rozhoduje o tom, jak si vypůjčí peníze a komu půjčí na základě zaměření jednotlivých 

projektů a příležitostí nabízených finančními trhy. Každý rok předkládá zprávu o své činnosti. 

Banka spolupracuje s institucemi EU. Její zástupci se například mohou účastnit práce ve 

výborech Evropského parlamentu a předseda EIB se může účastnit zasedání Rady.

1.5.5 Rada evropských obcí a regionů EU41

Je největší organizace místní a regionální samosprávy v Evropě, která zastupuje národní 

sdružení měst, obcí a regionů z více než 30 zemí. Rada sdružuje komunální a regionální

41 http://www.ccre.org/
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politiky a umožňuje vzájemnou výměnu informací a zkušeností v oblasti služeb politiků 

spoluobčanům. Jeho členem je též Svaz měst a obcí ČR42.

Hlavní náplní této rady je:

- naplňování principů Charty místních a regionálních samospráv, která souvisí

s problematikou základních práv občanů. Na těchto principech má být založeno 

„dobré vládnutí“ nejen vlád, ale i místních a regionálních samospráv. Základní 

principy a pravidla jsou: subsidiarita, efektivní spolupráce mezi všemi sférami 

rozhodování, posilování decentralizace, jasnosti kompetencí, garantování

a posilování místních a regionálních orgánů v jejich finančních a administrativních 

právech, vzájemná účast a průhlednost, respekt к základním principům občanských 

práv, celkové posílení regionální politiky tak, aby zajistila soudržnost a sociální 

vzájemnost v Evropě,

- podpora principů evropské integrace v tom smyslu, že žádná členská země nesmí být

nucena jít dále, než chce, avšak současně ji nesmí být bráněno jinými zeměmi

v postupu vpřed.

Vedení:

- Häupl Michael, předseda

GISCARD D'ESTAING Valéry, čestný předseda

- HOFFSCHULTE Heinrich, první místopředseda 

SMITH Jeremy, generální tajemník

1.5.6 Kongres místních a regionálních orgánů Evropy43

Kongres byl ustaven 17. ledna 1994. Je jednou z institucí Rady Evropy. Nahradil Stálou 

konferenci místních a územních orgánů Evropy, působící od ledna 1957. Tvoří jej 301 

zástupců a 301 náhradníků. Ti reprezentují různé typy místních územních orgánů členských 

států. Složení národních delegací má respektovat rozložení politických sil v zastupitelských 

komunálních a regionálních orgánech země. Kongres se skládá z Komory regionů a Komory 

místních samospráv. Se vznikem krajských zastupitelstev, t.j. krajů, mají zástupci ČR

42 http://www.smocr.cz/

43 Více Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE) http://www.coe.fr/cplre/ 

a Trojan Z., Celoevropské setkání zástupců samosprávy in Integrace č. 10/2001, Institut pro 

evropskou politiku Europeum, Praha 2001

Kateřina Grimová Strana 39

http://www.smocr.cz/
http://www.coe.fr/cplre/


Regionální politika EU, postavení regionů v EU, zastoupení španělských regionů a českých krajů při EU

plnoprávné postavení i v Komoře regionů. České účastníky kongresů a jejich náhradníky 

schvaluje Rada Svazu obcí a měst ČR.

Hlavní náplní kongresu je:

- monitoring situace a demokracie v členských zemích,

- uplatňování připomínek к návrhům nových zákonů tak, aby se legislativa v nových 

zemích EU shodovala anebo přibližovala podobným zákonům v zemích EU ,

- připomínky к reformě veřejné správy v kandidátských zemích: к současnému stavu

financování samosprávy krajů, к problematice řešení sporů mezi státní správou

a samosprávou kraje, ke kompetencím nového stupně veřejné správy, ke zrušení

okresních úřadů,

- příprava legislativy přeshraniční spolupráce,

- monitoring začleňování Evropské charty místních samospráv,

- mezinárodní spolupráce regionů např. v oblasti technické, ekonomické, vč. pomoci

vyspělejších regionů EU.

1.5.7 Sdružení evropských regionů44

Sdružení evropských regionů vzniklo v roce 1985 na základě iniciativ některých evropských 

regionů, které si začaly uvědomovat důležitost a nutnost vzájemné spolupráce. Zakládajícími 

členy bylo 9 asociací evropských regionů a skupina 47 regionů, které založily Radu 

evropských regionů, která se později stala Sdružením evropských regionů.

Od té doby, zejména po pádu Berlínské zdi, se sdružení rozšiřuje napříč Evropou.

V současné době má 250 členských regionů z 25 států a 12 členů meziregionálních 

organizací.

Sdružení vzniklo jako politická organizace zastřešující evropské regiony za účelem lepšího 

prosazování jejich zájmů na evropské a národní úrovni.

Poslání: sdružovat evropské regiony a umožnit jim, aby se společně podílely na budování 

Evropy a přispívaly к prohlubování evropské integrace.

Co do rozsahu a počtu členů patří sdružení к největším meziregionálním sítím spolupráce 

v Evropě.

44 Více Assembly of European Regions http://www.a-e-r.org
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Výbory:

Instituciální záležitosti (Institutional Affairs Committee),

- Sociální soudržnost, sociální služby a veřejné zdravotnictví (Social Cohesion, Social 

Services and Public Health Committee),

Regionální politika, územní plánování, infrastruktura, životní prostředí a cestovní ruch 

(Regional Policy, Territorial Planning, Infrastructure, Environment and Tourism 

Committee),

- Kultura, vzdělávání, mládež, média a informační technologie, sport (Culture, 

Education and Training, Youth, Media and Information Technology, Sport 

Committee).

1.6 Systém rozdělování prostředků u strukturálních fondů

Samy strukturální fondy neprovádějí přímé příděly prostředků na projekty vybrané Komisí. 

Hlavní priority rozvojového programu jsou sice stanovovány ve spolupráci s Komisí, avšak 

volba projektů a jejich řízení jsou výhradně věcí národních a regionálních úřadů. Tato větší 

decentralizace je jedním z hlavních přínosů v novém plánovacím období. Po výběru projektů 

je zajištěno jejich financování z národních zdrojů i z prostředků Společenství. Rozpočty 

jednotlivých projektů se totiž vždy skládají jednak z prostředků Unie, jednak z prostředků 

čerpaných ze zdrojů na národní úrovni (veřejných nebo soukromých).

Financování ze zdrojů Unie se vždy přidává к prostředkům, které jsou к dispozici na národní 

úrovni. Jednotlivé země tak dostávají možnost překonat limity dané jejich finančními 

možnostmi. Financování ze zdrojů Unie ale v žádném případě neslouží к tomu, aby 

jednotlivé státy ušetřily vlastní prostředky. Za rozvoj oblastí, které se nacházejí v obtížné 

situaci, odpovídají především samy členské státy. Unie jim pomáhá dosahovat vyšších cílů 

a získávat lepší výsledky, než kdyby postupovaly na vlastní pěst. A právě v tom spočívá 

skutečná přidaná hodnota strukturálních fondů.

Programový cyklus45

1) Regulační rámcové finanční prostředky, způsobilé regiony/oblasti.

2) Regionální analýza (SWOT), strategie, plán/program, návrh/dodatek.

45 http://europa.eu.int/comm/regional_policy
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3) Jednání: členský stát/region -  Komise.

4) Programové rozhodnutí.

5) Programové řízení, výběr projektu, hodnocení/přizpůsobení.

Etapy v ČR46

1) Členská země vypracuje tzv. národní rozvojový plán.

2) Evropská komise ve spolupráci s členským státem vytvoří na základě rozvojového 

plánu tzv. CSF (Community support framework -  Rámec podpory ze strany EU), ve 

kterém vymezí priority rozvoje a formy spoluúčasti EU.

3) Členský stát vypracuje operační programy (OP).

V ČR koordinuje přípravu těchto dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Národní rozvojový plán obsahuje pět sektorových operačních programů (OP), každý 

z nich zajišťuje jiné ministerstvo a každý je většinou financován z jiného fondu, kromě 

společného regionálního OP, který je financován z několika fondů.

Operační programy ČR:

o doprava a životní prostředí -  Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 

dopravy -  13,5 %, 

o lidské zdroje -  Ministerstvo práce a sociálních věcí -  21 %,

o rozvoj venkova a zemědělství -  Ministerstvo zemědělství -  12 %,

o průmysl a podnikání -  Ministerstvo průmyslu a obchodu -  15 %,

o společný regionální operační program -  Ministerstvo pro místní rozvoj -

38,8 %.

4) Komise EU operační program schválí, či vrátí к doplnění.

(Přijímá-li Komise EU rozhodnutí, jež se týká regionálního rozvoje, musí jej 

konzultovat s Výborem regionů (viz výše) v následujících sférách: vzdělání, kultura, 

zdravotnictví, transevropské infrastrukturní sítě, sociální a ekonomická koheze).

46 Souhrn ČTK, Regionální a strukturální politika EU, 4.10.2004, staženo z webové databáze ČTK dne 

12. prosince 2004 a http://www.strukturalni-fondy.cz a http://www.czechinvest.org
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5) Realizace programů dle jednotlivých operačních programů - v nichž si každé 

ministerstvo stanovilo vlastní postupy a subjekty.

Následuje postup dle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) (v kostce se 

shoduje i u ostatních ministerstev).

SUBJEKTY (realizace operačních programů tak, jak s nimi počítá Ministerstvo 

průmyslu a obchodu):

1) Řídící orgán (odbor evropské integrace a SF) na MPO;

a. Konzultační rada -  poradní orgán řídícího orgánu. Je ustavena ministrem 

průmyslu a obchodu, který jmenuje její členy z řad pracovníků MPO.

b. Výběrové komise -  může je ustavit řídící orgán к výběru projektů. Řídící 

orgán za výběr projektů zodpovídá. Komise jsou složené z nezávislých 

expertů a dalších odborníků; výběrová kritéria schvaluje Monitorovací výbor.

c. Zprostředkující subjekty (agentury Ministerstva průmyslu a obchodu) -  na ně 

řídící orgán deleguje za předpokladu, že má zavedeny finanční, řídící 

a kontrolní systémy část svých činností, např.:

■ přezkoumávání žádostí o proplacení výdajů předložených konečnými 

příjemci nebo konečnými uživateli podpory,

■ provádění kontrol fyzické realizace projektů,

■ vydávání osvědčení o provedené práci,

■ předkládání žádostí o provedení platby společně s kopiemi faktur

a osvědčením o provedené práci platební jednotce.

2) Platební orgán -  odpovědný za nastavení finančních toků a certifikaci výdajů 

(Ministerstvo financí, odbor Národního fondu).

a. Platební jednotka (při Ministerstvu průmyslu a obchodu, odbor Rozpočtu

a financování) -  platební orgán na ni deleguje některé ze svých činností

(především platby konečným příjemcům a příjem žádostí o platby od Řídícího 

orgánu)

3) Monitorovací výbor -  monitoruje využívání prostředků

Členy Monitorovacího výboru programu jsou zástupci:

o řídícího orgánu,
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o řídícího orgánu regionální a strukturální politiky, 

o platebního orgánu a platební jednotky, 

o zprostředkujících orgánů,

o řídícího orgánu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, 

o regionálních orgánů NUTS II (regionální rady),

o sociálních partnerů, včetně neziskových organizací,

o podnikatelské komunity zastoupené komorami a jinými sdruženími 

a asociacemi, 

o Ministerstva životního prostředí, 

o Komise v poradní roli.

4) Kontrolní orgány:

a. Evropská komise (EK; respektive Evropský účetní dvůr) -  Komise je 

oprávněna po předchozím minimálně jednodenním upozornění provádět 

kontroly na místě, včetně namátkových kontrol. EK může rovněž požádat 

členský stát, aby provedl kontrolu na místě к ověření správnosti jedné nebo 

více transakcí. Těchto kontrol se mohou zúčastnit i zástupci Komise.

b. Ministerstvo financí ČR (odbor kontroly)

■ Provádí dohled nad kontrolou,

■ zpracovává a dodává pravidelné zprávy EK,

■ získává ujištění, že výdaje vynaložené konečnými příjemci jsou

v souladu s požadavky EU, a to před zasláním každé žádosti

o průběžnou nebo závěrečnou platbu pro operační program.

c. Sektorové ministerstvo (odbor Kontroly a interního auditu) -  kontrola -  odbor 

Kontroly a interního auditu Ministerstva průmyslu a obchodu je odpovědný za 

zajištění provádění kontroly vzorků operací (min. 5 % všech uznatelných 

nákladů) a metodiku jejich výběru.

d. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Při provádění jednotlivých úkonů musí být zajištěno:

- důsledné dodržování systému dvojího podpisu,

- přesné, včasné a spolehlivé vedení podvojného účetnictví, vztahující se к projektům 

spolufinancovaným ze SF,
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- oddělení funkcí schvalovací a platební/účetní (nesmí nastat situace, kdy tatáž osoba 

platbu schválí a provede/zaúčtuje),

- zastupitelnost zaměstnanců u všech funkcí,

- bezpečné využívání informačních systémů,

- zpracování politiky s cílem předcházet možnému konfliktu zájmů.

FINANCOVÁNÍ programů a jednotlivých projektů:

Peníze z EU jdou přes odbor ministerstva financí (Národní fond) a odbor příslušného 

ministerstva. Propláceny jsou až zpětně (po dokončení celého projektu nebo jeho určité 

fáze). Rozvrh výplat finančních prostředků je pevně stanoven již před zahájením projektu.

Nesprávně použité prostředky vymáhá od příjemců Finanční úřad a vrací je přes platební 

jednotku a platební orgán zpět do Bruselu.

1.7 Výsledky evropské strukturální politiky47

Zprávy o sociální a ekonomické situaci a o rozvoji regionů v Unii ukazují, že strukturální 

fondy a kohezní fond již podstatnou měrou přispěly ke snižování regionálních rozdílů.

Akce financované ze strukturálních fondů zahrnují mnoho aktivit: pomáhají občanům 

vyhledat zaměstnání, s regionální politikou je také spojeno budování nebo regenerace 

mnoha dálnic, železničních tratí a letišť spojujících vzdálené regiony s hlavními centry 

hospodářského růstu. V odlehlých oblastech dnes vznikají malé firmy, v tradičních centrech 

těžkého průmyslu se realizují akce pro vylepšení životního prostředí. Informační společnost 

postupuje i na venkov. Služby pro vzdělávání a pro využití volného času putují do okrajových 

zón městských oblastí.

Ve snižování rozdílů v průměrných příjmech na jednoho obyvatele mezi regiony -  a ještě 

více mezi státy -  bylo v letech 1987-1997 dosaženo povzbudivých výsledků. V nejchudších 

regionech, kde žije 10 % obyvatel Unie, vzrostl HDP na jednoho obyvatele z 54,2 % průměru 

EU v roce 1987 na 61,1% v roce 1997. Na úrovni členských států je konverze ještě 

výraznější: v členských státech s nejnižší prosperitou (Řecko, Portugalsko, Irsko 

a Španělsko) vzrostla průměrná hodnota HDP na jednoho obyvatele ze 67,6 % v roce 1988

47 Evropská unie regionům, Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální politiku, Lucemburk, 
2003
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na 78,8 % v roce 1998. Tento pokrok je potřeba ještě více ocenit, vezmeme-li v úvahu, že 

jde o srovnání s dynamickými regiony s přirozeně rychlejším růstem.

Některé studie ukazují, že pokrok v méně rozvinutých regionech byl z valné části stimulován 

procesem evropské hospodářské integrace a prací strukturálních fondů48. Příspěvek fondů 

Unie к růstu v letech 1989-1999 v regionech spadajících pod Cíl 1 dosahoval 0,5 % ročně, 

přičemž kumulativní efekt zvýšil HDP v Řecku, Irsku a Portugalsku přibližně o 10% ave 

Španělsku o více než 4% . Konkrétní odhady hovoří o tom, že vletech 1989-1999 bylo 

v regionech, kam směřovala pomoc ze strukturálních fondů, zachováno nebo nově vytvořeno 

přibližně 2,2 milionů pracovních míst.

Hospodářský pokrok nejméně prosperujících regionů je sice ve střednědobém pohledu 

pozoruhodný, avšak propast mezi nejbohatšími a nejchudšími je dosud hluboká a její 

překlenutí bude trvat ještě velmi dlouho. I když v poslední době bylo zaznamenáno určité 

zlepšení, nezaměstnanost zůstává závažným problémem. V nejvíce postižených oblastech 

vzrostla míra nezaměstnanosti z 20 % v roce 1987 na 24%  v roce 1997, přestože ve 25 

nejrozvinutějších regionech se její hodnota ustálila na úrovni kolem 4 %. Ve 25 

nejpostiženějších regionech bylo 60 % nezaměstnaných dlouhodobě bez práce, 

nezaměstnanost mládeže dosahovala 47 % a z žen v produktivním věku jich mělo práci 

pouze 30 %.

V budování základní infrastruktury bylo sice dosaženo značného pokroku, ale v řadě jiných 

oblastí nadále přetrvává značná nerovnováha. Jde především o výzkum a technologický 

pokrok, o možnosti získání kvalifikace, o rozvoj informační společnosti, o příležitosti ke 

vzdělávání a stálé profesní přípravě, o kvalitu životního prostředí. Strukturální fondy 

a kohezní fond pomáhají tuto nerovnováhu snižovat a vytvářet příznivé podmínky pro růst.

Úspěchy regionální politiky však nemůžeme hodnotit pouze podle statistických čísel. 

Celounijní rozsah některých opatření (iniciativy Společenství), partnerství mezi různými 

zainteresovanými stranami, pozornost věnovaná problematice životního prostředí a rovnosti

48 Podle jiných pramenů pozitivní výsledky, projevující se ve snížení ekonomických rozdílů, přinesla 

regionální politika v případě Irska, částí Španělska a Portugalska. Zejména Irsko je uváděno jako 

příklad úspěšné politiky. Naproti tomu situace Řecka, jižní Itálii a Severního Irska je méně příznivá a 

rozdíly mezi nimi a ostatními regiony EU se spíše prohloubily. Například v Wokoun R., Lukáš Z., 

Kouřilová J., Výkladový slovník regionální a strukturální politiky EU, nakladatelství IFEC, Praha 2002
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příležitostí, rozsah spolupráce, budování sítí, výměna zkušeností, experimentování s novými 

přístupy к rozvoji (inovační činnost), to vše jsou nové hodnoty, které regionům pomáhají 

nadále postupovat vpřed a plně využívat vlastního potenciálu.

1.8 Výhledy na příští programovací období 2007- 201349

Dopad rozšíření

Nárůst počtu obyvatel Unie z 380 na 454 milionů (EU 25) resp. 485 milionů (EU 27). 

Nové členské státy přinášejí dynamičtější růst (4 % ročně ve srovnání s 2,5 % v EU 

15).

- Pokles HDP na osobu: -12,5 % EU 25; -18% EU 27 v EUR.

- Nárůst počtu obyvatel v Cíli Konvergence (viz níže) z 84 miliónů na 123 miliónů.

- Zdvojnásobení schodku rozvoje mezi regiony: průměr HDP v zemích spadajících pod 

Cíl 1 je 69 %: nové členské země 46 %.

- Nárůst míry zaměstnanosti v EU 15 z 60 % na 64%  (1996-2002). V 10 nových 

členských státech byla 56 % (59 % v roce 1999).

Čtyři úkoly příštího programovací období

1. V rozšířené Unii je  zapotřebí větší soudržnosti

Rozšíření Unie na 25 členských států (a následně na 27 nebo i více) bude pro 

konkurenceschopnost a vnitřní soudržnost Unie představovat nebývalý problém. Tento 

proces totiž povede ke zvětšení rozdílů v hospodářském rozvoji, ke geogrartkému přesunu 

nerovností směrem na východ a ke složitější situaci v zaměstnanosti, přičemž socio

ekonomické rozdíly se zdvojnásobí a průměrný HDP Unie klesne o 12,5 %.

2. Posilování priorit Unie

Ve snaze zlepšit výkonnost hospodářství EU stanovily hlavy států Unie a předsedové jejich 

vlád, kteří se v březnu 2000 sešli v Lisabonu, strategii, která má do roku 2010 učinit z Evropy 

nejúspěšnější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech. 

Vrcholná schůzka v Nice v prosinci 2000 pak převedla lisabonské cíle, zaměřené na 

omezení chudoby, v koordinovanou strategii EU, která si klade za cíl sociální integraci.

49 Třetí zpráva o soudržnosti z února 2004, CD Na regionech záleží, Generální ředitelství pro 

regionální politiku, prosinec 2004 a http://europa.eu.int/comm/regional_policy/intro/working1_cs.htm
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Lisabonská strategie však byla rozšířena i na vrcholné schůzce v Goteborgu v červnu 2001, 

kde se nově zdůraznila ochrana životního prostředí a dosažení udržitelnějšího rozvoje.

3. Zvyšováni kvality na podporu vyváženějšího a trvale udržitelného rozvoje

Posílení regionální konkurenceschopnosti dobře nasměrovanými investicemi v celé Unii 

a nabízení hospodářských příležitostí, které lidem pomohou využít svých schopností, podpoří 

růstový potenciál hospodářství EU jako celku ve prospěch všech.

4. Nové partnerství pro soudržnost

Reforma politiky soudržnosti by měla poskytnout také příležitost к větší efektivitě, 

transparentnosti a politické odpovědnosti. To vyžaduje především deChovat strategický 

přístup к této politice, vyjádřit její priority, zajistit koordinaci se systémem hospodářského 

a sociálního řízení a umožnit pravidelné a otevřené kontroly dosaženého pokroku. 

Předpokladem takovéhoto přístupu je ovšem nutnost posílit institucionální kapacity na všech 

správních úrovních Unie, aby bylo možné využít jednu z hlavních výhod politiky soudržnosti.

Budoucí priority: konvergence, konkurenceschopnost, spolupráce

Dne 18. února 2004 schválila Evropská komise Třetí zprávu o hospodářské asociální 

soudržnosti nazvanou „Nové partnerství pro soudržnost v rozšířené Unii, konvergenci, 

konkurenceschopnost, spolupráci“, ve které popisuje svou vizi politiky soudržnosti na období 

let 2007-2013. Na základě návrhu rozpočtu, který předložila 10. února 2004, bude na politiku 

soudržnosti v novém období věnováno něco přes 336 miliard EUR, a to s následujícími 

prioritami:

První cíl: konvergence a konkurenceschopnost:

Podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských státech 

a regionech:

Regiony s HDP na osobu menším než 75 % průměru EU o 25 členech.

Regiony postižené „statistickým dopadem“: HDP na osobu menší než 75 % EU 15, 

ale více než 75 % EU 25.

- Země s hrubým národním důchodem na osobu menším než 90 % průměru EU s 25 

členy (Fond soudržnosti).

- Rozpočet: přibližně 78 % celkové částky.
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Druhý cíl: regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Politika soudržnosti ve službách všech ostatních regionů v Unii -  žádné dělení na zóny 

Společenství. Obsahuje dvě složky:

1. složka: regionální konkurenceschopnost:

Inovace a znalostní společnost,

dostupnost a služby v obecném hospodářském zájmu,

- životní prostředí a prevence rizik včetně zodpovědnosti za města delegovaná za 

regiony (URBAN+), žádné iniciativy Společenství.

2. složka: zaměstnanost -  založená na Evropské strategii zaměstnanosti:

- přizpůsobivost pracovníků,

- tvorba pracovních míst,

přístup na trh práce pro znevýhodněné jedince.

Rozpočet: přibl. 18 % celkového SF = dnešní Cíle 2 a 3.

Třetí Cíl: Evropská územní spolupráce

- Úspěch iniciativy INTERREG (viz výše), přidaná hodnota společenství umožňuje 

harmonickou a vyrovnanou integraci celé Unie.

Pohraničí včetně přímořských hranic.

- Přeshraniční spolupráce (členské země navrhnou změny ve 13 současných zónách 

INTERREG III В).

Meziregionální spolupráce (také v rámci hlavního proudu).

- Externí přeshraniční spolupráce -  spojená s nástrojem nového evropského 

sousedství a partnerství, včetně víceletých programů a jen jednoho finančního 

nástroje.

Rozpočet: přibližně 4 % celkové částky.
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Tabulka č. 5: Strukturální fondy: nástroje a cíle50

2000-2006 2007-2013
Cíle Finanční nástroje Cíle Finanční

nástroje
Fond soudružností Fond soudružností Konvergence 

a konkurenceschopnost
Fond soudržnosti
ERDF
ESF

Cíl 1 ERDF
ESF
EAGGF -  asistenční 
FIFG

Cíl 2 ERDF
ESF

Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost:
- regionální úroveň
- národní úroveň: Evropská 

strategie pro zaměstnanost

ERDF
ESF

Cíl 3

INTERREG ERDF Evropská územní spolupráce ERDF

URBAN ERDF
EQUAL ESF
LEADER* EAGGF -  asistenční
Rozvoj venkova 
a restrukturalizace odvětví 
rybolovu mimo Cíl 1

EAGGF-záruční 
a FIFG

9 cílů 6 nástrojů 3 cíle v nasiroje

Systém implementace:

- Víceleté programy, partnerství, hodnocení, spolufinancování, společná odpovědnost.

- Zjednodušení: omezení počtu finančních nástrojů: 3 místo 6 a pouze programy 

financované jedním fondem.

- Jasnější rozdělení odpovědnosti s trvalým rozvojem politiky.

- Omezení etap programování (strategický dokument od každého členského státu).

- Zjednodušení finančního řízení (prioritní osy).

- Kontroly: zavedení proporcionality, smlouvy.

50 Evropská unie regionům, Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální politiku, Lucemburk, 

2004
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2. Španělský autonom ní stát a evropská integrace

Španělsko se zařadilo nově po pádu Frankova režimu do skupiny silně decentralizovaných 

jednotných států Evropy. Je to unitární decentralizovaný stát, založený na autonomii tzv. 

autonomních společenství, do nichž se mohou sdružit sousední provincie. Ústava z roku 

1978 mezi ně rozděluje rozsáhlé pravomoci.

Autonomní společenství51 vznikla na základě historických a regionálních tradic. Příkladem 

těchto společenstvích jsou Katalánsko a Baskicko. Vztahy centrální vlády a autonomních 

vlád, koncepční utvoření autonomních celků a poměrně omezená možnost centrálního státu 

zakročit přímými zásahy do kompetencí jednotlivých oblastí vytváří rozsáhlou autonomii, jež 

přibližuje španělský unitární stát к hranicím federalismu.

Španělský vstup do Evropského společenství v roce 1986 měl i rozsáhlý vliv na vývoj 

autonomních společenství52. Integrace se všeobecně setkala s velmi kladným přijetím. Spolu 

s ní zaznamenaly kladný ohlas programy meziregionální spolupráce a regionálního rozvoje. 

Nesmíme zapomenout na evropské finanční fondy, velice důležité pro některé oblasti. 

Problémem se stala spolupráce a účast autonomních oblastí na utváření stanoviska 

španělské vlády v otázkách, které se týkaly Evropského společenství, v současné době pak 

Evropské unie. Samo Evropské společenství ustanovilo pouze Radu měst a regionů Evropy 

(viz dříve) která má velmi omezenou reálnou moc a dále ponechala účast regiónů na 

rozhodnutí členských vlád. Možnost účasti regionálních zástupců na jednání Rady ministrů 

(článek 203 Maastrichtské dohody) zatím realizovaly od roku 1993 Německo a Belgie, od

51 Španělské označení Comunidades Autónomas zde překládáme více způsoby jelikož v české 

literatuře neexistuje jednotné označení např. Klokočka VI., Ústavní systémy evropských států, 1996: 

užívá pojmu autonomní společenství, Řfchová B., Úvod do současné politologie, 2002: 

samosprávná společenství, Hnízdo B., Mezinárodní perspektivy politických regiónů, 1995: regiony, 

Kunc J.,Komparace politických systémů II.: autonomní oblasti, autonomní komunity, autonomní 

společenství, autonomní regiony str. 184, 185. V  nadpisech jsme zvolili termínu autonomní 

společenství, neboť se název společenství shoduje jazykově i s jinde používaným českým 

názvoslovím konkrétně Comudidades Europeas, Evropské společenství.

52 Szmolka Inmaculada, Descentralización e integración Europea: Políticas de participación de los 

entes descentralizados en la UE. Especial referencia al caso de las CCAA en Espaňa in La 

europeización de las políticas nacionales, Cueto Carlos, Comares, Granada 2001, s. 5 - 32
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roku 1997 Velká Británie a od roku 2004 nově i Španělsko. Evropské regiony tak mají 

možnost neformální účasti na evropské politice.

Vývoj problému španělské vnitřní spoluúčasti autonomních oblastí na evropském dění je 

charakterizován od počátku dvěma prvky. Jako první můžeme označit jasným zájmem 

Katalánska a Baskicka, které následovaly další oblasti, disponovat právem účasti na 

evropské politice. Druhý prvek představoval vývoj názorů a požadavků, který reagoval na 

parlamentní závislost vládních stran na stranách autonomních. Počáteční neshody měla 

vyřešit Sektorová konference pro otázky Evropské společenství ustanovená roku 1988. Měli 

se jí účastnit zástupci každé oblasti a ministerstva veřejné správy. Nejenže se jí odmítlo 

v této fázi účastnit Baskicko na základě svých historických požadavků, ale konference ani 

nesplnila účel šíření informovanosti a rozšíření spoluúčasti autonomií na evropském 

rozhodování, jež se staly důležitým prvkem až autonomní dohody z roku 1992.

Další dohoda následovala v roce 1994, která již upravovala konkrétní kompetence. Jednalo-li 

se o výhradní pravomoc státu, rozhodoval v této otázce jen stát a musel o svém stanovisku 

pouze informovat autonomní oblasti. Šlo-li o pravomoc sdílenou, měly se na stanovisku stát 

a region dohodnout. Pokud se ovšem jednalo o výhradní pravomoc oblastí a ty se dohodly 

na jednotném stanovisku, centrální úřady jej měly brát jako rozhodující. Baskická vláda při 

rozhovorech v roce 1994 a 1995 chtěla docílit vyslání autonomního zástupce do Rady 

ministrů při probírání otázek, které patřily do výhradních autonomních kompetencí53. 

Výsledkem jednání se stalo vytvoření bilaterální Komise o evropských otázkách. Stejného 

výsledku v roce 1998 dosáhla i katalánská Generalitat54. Za krok vpřed můžeme pokládat 

dohody z 1996. Jednak od tohoto roku oblasti mohly mít zástupce v poradních radách 

Evropské komise, ale hlavně se začlenila do Stalého zastoupení Španělska v Bruselu 

i postava poradce pro autonomní otázky. Jeho úkolem se stalo informovat autonomní 

kanceláře, které sídlí v Bruselu. A jak potvrzuje Juan Ignacio Álvarez Gortari55, jeho 

prvotním úkolem bylo vzájemné propojení tak, aby španělská společenství a stát vzájemně 

spolupracovaly a doplňovaly se a ne naopak.

53 Tohoto dosáhla až v roce 2004.

54 Název katalánského parlamentu.

55 První poradce pro autonomní otázky v rozhovoru pro časopis El Sol, číslo 13 z 25.ledna 1996.
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2.1 Španělská regionální zastoupení v Bruselu

Autonomní oblasti přizpůsobily Společenství i svoji vnější organizační strukturu. Navázaly 

řadu kontaktů v rámci komunitárních úřadů, к jejich prohloubení slouží nyní již sedmnáct 

autonomních kanceláří56. Ty mají za hlavní úkol sledovat evropskou politiku, spolupracovat 

se španělským stálým zastoupením, posilovat spolupráci.

Ale pojďme se na jednotlivá zastoupení podívat podrobněji, neboť i u jejich vzniku byla řada 

pochybností. Jsou to minivelvyslanectví? Jsou to samostatní lobbisté? Jsou pouhými 

komunikačními nástroji mezi Bruselem a regiony?

Zastoupení plní tyto činnosti:

- informování,

- vzdělávání,

- publicita,

- vyjednávání.

Jakmile vyjde nové nařízení, program, pravidlo, které se dotýká dění v autonomním 

společenství, jsou tyto informace hned zasílány do jednotlivých regionů. A naopak potřebuje- 

li regionální orgán nebo regionální firma konkrétní informaci ohledně určitého nařízení, obrátí 

se na své zastoupení. To informaci poskytne zdarma nebo za mírný poplatek.

V rámci publicity zastupují kanceláře své regiony v oblastech ekonomických, turistických, 

kulturních a dokonce i gastronomických, jako například týdny španělské kuchyně, na kterých 

se podílí Valencie, Galicie, Murcie, Astúrie a Aragon.

Naopak komunitární otázky regionální zastoupení představují pomocí seminářů, publikací 

a stáží. Na zastoupeních se zaučuje průměrně 1-7 praktikantů za plat 1 000 EUR měsíčně.

Historické ohlednutí

Je zajímavé, že z dnešního pohledu se nikdo už nepozastavuje nad výnosností těchto aktivit. 

Protože díky jedné důležité pomoci se můžou finanční náklady pokrýt na několik let 

dopředu57. Výdělečnost těchto aktivit vždy nebyla tak jistá, první nápad vzešel ze studie

56 V roce 1990 byly pouze 4.

57 Manuel José Morán z Nadace Galicie- Evropa pro časopis El Sol, číslo 13 z 25. ledna 1996 v článku 

„Prodloužená ruka autonomních společenství“ autora Ferrana Tarradellas
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Sardá Dexeuse, katalánského profesora v roce 1981, tedy ještě v době kdy se vstup 

Španělska do Evropských společenství zdál velmi vzdálený. Dexeus doporučil vytvoření 

společného regionálního nástroje, tedy bruselského konsorcia (katalánské vlády Generalitat, 

místních katalánských sdružení, městských uskupeních, spořitelen, obchodních zastoupení 

a třech univerzit). Konsorcium bylo založeno v roce 1982 jako nadace „Patronat Catalá Pro 

Európa“. O čtyři roky později v roce 1986 Casimir Dalmou založil v Bruselu jeho zastoupení, 

tehdy se skládalo z jeho osoby a sekretářky. Dnes na Rue de La Loi, tedy nedaleko 

Evropské komise, Katalánsko zastupuje 16 osob58. Toto navýšení představuje i vzrůstající 

důležitost aktivit zastoupení.

V roce 1987 následovali zástupci Kanárských ostrovů. Ostrovy mají v rámci Evropské unie 

zvláštní statut. Jak zdůrazňuje Pedro Elejabeitia z Kanárské agentury na podporu podnikání 

pro časopis El Sol59, jejich geografická vzdálenost vyvolala nutnost blízké koordinace 

a spolupráce s komunitárním procesem. Kanárská kancelář měla statut veřejné akciové 

společnosti závislé na Kanárské regionální vládě.

Následovalo Baskicko v roce 1988, které otevřelo přímé zastoupení své vlády. Španělský 

stát se obrátil na Ústavní soud kvůli porušení ústavního článku 149 o exkluzivitě státu na 

mezinárodní politiku. V mezidobí, kdy se čekalo na výrok soudu, Baskicko vytvořilo veřejnou 

společnost “Interbask“. V roce 1994 dal soud za pravdu regionální vládě, protože zodpovídá 

za řadu otázek, které se projednávají i na bruselské úrovni a které tak mohou zasáhnout i do 

otázek regionálních kompetencí. Soud dále uznal, že autonomní společenství mohou být 

zodpovědné za plnění komunitárních dispozic opět v rámci svých nabytých kompetencí. 

Baskická vláda tak mohla vytvořit oficiální zastoupení.

Tyto tři modely (konsorcium, veřejná akciová společnost a oficiální zastoupení) byly voleny 

i dalšími zastoupeními. Katalánský model si zvolily Galicie (1988) a Valencie (1989). 

Akciovou společnost si vybraly Murcie (1989), Extremadura (1992), Aragon (1993) a Navarra 

(1993). Madrid (hned v roce 1994), Kastílie a León (1995) a Asturias (1995) vytvořily

58 Údaje autorce textu poskytla Elisabet Casamitjana i Pones při rozhovoru dne 13. 10. 2005 

v bruselské kanceláři Patronat Catala Pro Europa.

59 Španělský časopis El Sol, číslo 13 z 25. ledna 1996.
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regionální zastoupení. Andalusie vytvořila nejprve v roce 1990 akciovou společnost 

a 17. ledna 1996 slavnostně otevřela zastoupení.60

Již v roce 1996 zvolilo 13 společenství rozdílné právní formy, avšak cíle měly společné. 

Těchto 13 kanceláří vytvořilo společné komunikační kanály, nastolilo systém pravidelných 

setkání a dokonce i systém rotujícího šestiměsíčního prezidentství. Jeden španělský 

zástupce tak začal sledovat například všechny dokumenty Výboru regionů a jejich relevantní 

výběr pak kaskádovitě distribuoval. Byla dále započata i úzká spolupráce se Španělským 

stálým zastoupením, každé dva měsíce se začali scházet zástupci regionů s velvyslancem 

a byla vytvořená již výše jmenovaná postava poradce pro autonomní otázky, který se naplno 

věnoval pouze regionům.

Tato regionální „harmonie, klid a spolupráce“ vládla v roce 1996 ovšem pouze v Bruselu, 

v Madridu například Baskicko odmítlo spolupracovat na Společné sektorové konferenci 

a vynutilo si vytvoření bilaterální Komise o evropských otázkách.

Od roku 1998 se pak všechna španělská regionální zastoupení dočkala oficiálního uznání 

i ze strany Evropského společenství a řada zastoupení tak začala fungovat jako zastoupení 

společně s konsorciem (příklad Katalánska). Novým podnětem к regionální spolupráci se 

stala i možnost účasti regionálních zástupců na jednání Rady ministrů (článek 203 

Maastrichtské dohody), které od roku 2004 realizuje nově i Španělsko (po Německu, Belgii 

a Británii). Žádost o toto podali jako první v roce 2001 zástupci Extremadury. Regionální 

zástupci se tak mohou účastnit jednání spolu s představitelem centrální vlády. Regionální 

delegát může vystupovat rozdílně za následujících předpokladů: je-li projednávaná záležitost 

zcela v kompetenci regionální vlády, může vystupovat dle svého uvážení. Je-li projednávaná 

záležitost ve sdílené kompetenci regionální a centrální vlády, může vystupovat regionální 

zástupce po domluvě s vedoucím delegace. Projednává-li se záležitost v kompetenci 

centrální vlády, nemůže se regionální zástupce účastnit.

60 Dnes má bruselské zastoupení všech 17 španělských autonomních společenství. Po roce 1996 

zbylé (Kastílie La Mancha, Extremadura, La Rioja) volily formu oficiálních zastoupení kromě 

Baleárských ostrovů, které kromě zastoupení utvořili i konsorcium.
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2.2 Jednotlivé příklady regionálních zastoupení a jejich dosavadní 

aktivity

2.2.1 Zastoupení Katalánska v Bruselu61

Katalánsko vstoupilo do Bruselu jako první španělský region (viz výše historické ohlédnutí). 

Od listopadu 1986 zastupuje Katalánsko v Bruselu konsorcium „Patronat Catalá Pro 

Európa“. Tehdy region představoval jeden společný zástupce (regionální vlády, místních 

katalánských sdružení, městských uskupeních, spořitelen, obchodních zastoupení a třech 

univerzit)62. Protože ve stejném roce Španělsko přistoupilo do evropských struktur, 

katalánské zastoupení mělo zajistit přístup regionu к evropským institucím a reprezentovat 

u nich regionální zájmy.

Od roku 2003 vedle konsorcia funguje i Katalánské zastoupení, to ale plní pouze protokolární 

úlohu, zastoupení reprezentuje jeden člověk, který zároveň reprezentuje patronát63. Celkem 

pracuje na zastoupení a konsorciu 14 stálých úředníků a dva stipendisté. Všichni mají 

podporu 50 dalších funkcionářů v Barceloně.

Aktivity zastoupení

Nejdůležitější aktivitou mise je informovat. To znamená pečlivý výběr a přenos informací 

z EU, které by mohly zajímat veřejné nebo soukromé entity regionu. Informace jsou 

přenášeny jednak pomocí týdenního Newsletteru EU a dále prostřednictvím bulletinu EU 

legislativy. Newsletter obsahuje nejdůležitější bruselské události a rozhodnutí za uplynulý 

týden. Bulletin zahrnuje vybrané legislativní akty, které mají dopad na Katalánsko. Dále před 

prezidentstvím každé členské země konsorcium vydává semestrální zprávu o plánovaných 

tématech a jaký mohou mít dopad na region. Dále zastoupení zpracovává detailní analýzy 

obsahu, aplikace a dopadu jednotlivých evropských rozhodnutí a iniciativ.

61 Zdroje: materiály zastoupení, webové stránky http://www.infoeuropa.org/catala a rozhovor

s Elisabet Casamitjana i Pones dne 13. 10. 2005 v bruselské kanceláři Patronat Catala Pro Europa.

62 Dnes pro zajímavost toto konsorcium zahrnuje mimo osvědčených entit i 9 katalánských univerzit 

a vyšších škol.

63 Současné vedení tak představuje Anna Terrón- zástupkyně Katalánské vlády a zároveň i generální 

sekretář konsorcia Patronat Catalá Pro Europa.
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Bruselská kancelář dále provádí konzultační služby všem veřejným a soukromým institucím, 

které žádají informace ohledně fungování a procedurách EU. Zpracovává reporty a radí 

katalánským organizacím, které se chtějí účastnit evropských programů. Zástupci kanceláře 

asistují při přípravě, vyhledávání a zpracování evropských projektů. Dále organizují návštěvy 

a jednání katalánských obchodníků v Bruselu a napomáhají bránit jejich zájmy u evropských 

institucí.

Vztahy Katalánska a jiných regionů

V květnu 2001 Katalánsko podepsalo dohodu o spolupráci s dalšími regiony s legislativní 

mocí: německými Bavorskem a Severním Porýní-Vestfálskem, rakouským Salcburkem, 

Skotskem, belgickými Valonskem a Flandrami. Cílem této spolupráce je přispět к debatě

o budoucím vývoji Evropy.

Příkladem bilaterální spolupráce je podepsaný Protokol o spolupráci z května 2002 mezi 

vládou katalánského parlamentu a skotským protějškem. Takto obdobně Katalánsko 

spolupracuje i s Valonskem, Flandry, Walsem a švédským regionem Gavleborg.

Katalánské společenství se dále účastní regionálních sdružení jako jsou pracovní skupiny 

„Pyrénées“, které zahrnuje Andorru, Akvitánsko, Aragón, Baskicko, Languedoc-Roussillon, 

Midi-Pyrénées a Navarru a pracovní sdružení „Euroregion“, který zahrnuje Languedoc- 

Roussillon, Midi-Pyrénées a Katalánsko.

Poslední velmi známe uskupení „Čtyři motory pro Evropu“ zahrnuje Badensko- 

Wůrttembersko, Lombardii, Údolí řeky Rhôny a Savojské Alpy a Katalánsko. Toto sdružení 

bylo založeno v roce 1988 za účelem vytvoření společného projektu, který napomáhá 

ekonomickým a sociálním aspektům regionů v otázkách infrastruktury, průmyslových politik, 

výzkumu, vzdělávání, kultuře atd. Jejich hlavní cílem byla spolupráce, výměna znalostí 

a zkušeností, stejně tak vzájemná podporu společných projektů v EU.

Spolupráce s ostatními regionálními zastoupeními v Bruselu

Během let si konsorcium utvořilo rozsáhlou síť kontaktů španělských a dalších evropských 

entit zabývajících se evropskými záležitostmi. Napomáhá tak ke spolupráci, získávání 

a výměně zkušeností. Bruselská kancelář tak má klíčovou roli při udržování a rozvíjení těchto 

kontaktů, zvláště s ostatními regionálními zastoupeními v Bruselu a spoustou dalších 

sociálních, profesních a průmyslových organizací sídlících v evropském hlavním městě. 

Bruselská kancelář má zvláštní vztahy s mnoha regionálními partnery, například se
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Skotskem, Walsem, Flandry, s dalšími španělskými kancelářemi a samozřejmě se 

zastoupením uskupení „Čtyři motory pro Evropu“.

2.2.2 Zastoupení Andalusie v Bruselu64

Andalusie vytvořila nejprve v roce 1990 akciovou společnost založenou Institutem na 

podporu Andalusie65 a 17. ledna 1996 slavnostně otevřela zastoupení Andaluzské junty66 

v Bruselu. Toto zastoupení organizačně náleží spolu s Komisí o evropských záležitostech 

a mezinárodní spolupráci mezi poradní orgány předsednictví Junty. V dekretu 164/1995 byly 

ustanoveny tyto hlavní cíle zastoupení: sledování legislativního procesu EU s dopadem na 

andaluské zájmy, podpora ekonomických, sektorových a profesních zájmů regionu 

a spolupráce na propagaci regionu.

Struktura zastoupení

Představitel Junty, techničtí a obchodní referenti, sekretářka a v současné době67 

4 stipendisté.

Funkce zastoupení

Informování

Jedna z nejdůležitějších funkcí zastoupení je každodenní sledování aktivit Evropské unie 

prostřednictvím specializovaných publikací, schůzek, kontaktů, internetu atd. Tyto informace 

se šíří pomocí e-mailu, faxem apod. Informace žádá nejen Junta, ale čím dál častěji 

i radnice, soukromé podniky, občané a další. Stejně tak je denně zpracováván informační e- 

mail s nejdůležitějšími zprávami týkajícími se komunitárního dění dotýkajícího se 

andaluského regionu a každé dva týdny vychází bulletin pojmenovaný Brusel -  Junta. Dále

64 Souhrnné materiály zastoupení a práce Juana Manuela de Farmiňána Gilberta z Univerzity v Jaénu, 

Andalusie a její vztahy s Evropskou unií, práce stažena z http://www.estudiosregionales.es/ dne 2. 

prosince 2005

65 Regionální organizace založená autonomním společenstvím Andalusie.

66 Základní linie správních orgánů španělských regionů jsou dány ústavním článkem 152. V  Andalusii 

je nazvána hlavním orgánem regionu Andaluská junta, která představuje andaluskou samosprávu. 

Junta v sobě zahrnuje legislativní shromáždění, vládní radu a premiéra, dále vedle těchto orgánů 

zcela samostatně působí Nejvyšší justiční soud.

67 Aktuální stav v říjnu 2005.
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vychází každý týden sektorově více zaměřený bulletin o malém a středním podnikání 

a každé dva týdny informační listy pro andaluzské univerzity.

Vyjednávání

Andaluští zástupci jednají s evropskými institucemi, se Španělskou misí, s Výborem regionů 

nebo s dalšími orgány veřejnými či soukromými sídlícími v Bruselu. Tyto úkoly spočívají 

v obdržení specifického dokumentu, poradenství, prezentaci a kontrole určitého projektu, 

zpracování rozhovorů, příprava dokumentů, zpráv a třeba i v telefonickém předání informace 

s regionálním úředníkem.

Vzdělávání

Po celý rok na zastoupení působí stipendisté, kteří zde vypracovávají studie týkající se 

konkrétních aspektů evropské integrace.

Obchodní propagace

Aktivity zastoupení se snaží zvýšit kvalitu a ve stejné míře i kvantitu andaluzských produktů 

v Evropské unii, dále zvýšit příliv přímých zahraničních investic v regionu. Proto se zástupci 

Andalusie v úzké spolupráci se zodpovědnými zástupci Junty podílejí na propagaci 

andaluzských produktů, informují potenciální importéry o různosti a kvalitě regionálních 

výrobků, podporují a účastní se obchodních veletrhů, informují o investičních pobídkách 

v Andalusii, zároveň jsou nabízeny к dispozici andaluzským podnikatelům kanceláře 

zastoupení (prostor, telefonní linky a fax) jako odrazový můstek к jejich působení 

v evropském hlavním městě. Souhrnně řečeno hlavním cílem je umožnit a podpořit v co 

největší šíři kontakty a obchodní vztahy regionu.

Vyhledávání evropských partnerů

Vzhledem к velkému počtu regionálních kanceláří, nadnárodních společností, agentur na 

podporu rozvoje a dalších sídlících v Bruselu, se toto město stalo mezinárodní centrem 

к utváření kontaktů. To je velmi důležité vzhledem к tomu že řada komunitárních programů 

vyžaduje účast nebo spoluúčast partnerů z různých členských států. Proto vyhledávání 

partnerů a výměna informací se v poslední době stala jednou z nejdůležitějších aktivit 

zastoupení.
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2.2.3 Zastoupení Valencie v Bruselu68

Valencijské konsorcium „Společenství Valencie -  Region Evropa“ založilo své zastoupení 

v Bruselu v roce 1989. Dnes tento region v Bruselu zastupuje 35 osob. Mají za cíl 

zastupovat, bránit a šířit zájmy autonomního společenství Valencie u orgánů Evropské unie. 

Jejich hlavním cílem je ulehčit otevření Evropy valencijským veřejným institucím, obchodním 

komorám, finančním institucím, technologickým institutům, univerzitám, podnikatelským 

skupinám, nevládním organizacím, radnicím a v neposlední řadě valencijské veřejnosti jako 

celku.

Institucionální zastoupeni

Mise zastupuje valencijskou vládu u institucí EU, u zastoupení dalších regionů 

a velvyslanectví zemí, které sídlí v Bruselu. Šíří obraz Valencie v Bruselu. Prostřednictvím 

výstav a dalších aktivit představuje atraktivitu turistického regionu, tradici a gastronomii. 

Pořádá semináře o evropských záležitostech pro různé valencijské publikum.

Sledování komunitámí legislativy

Monitoring evropských iniciativ, které mají dopad na regionální zájmy a kompetence. 

Zprostředkovává informace o evropské pomoci, o různých typech dotací a příležitostí 

к obchodu.

Projekty EU

Zastoupení nabízí technickou revizi projektů, vyhledávání partnerů a vytvoření agendy 

schůzek s úředníky Komise. Stejně tak napomáhá к šíření výsledků hotových projektů.

V neposlední řadě nabízí valencijským soukromým a veřejným entitám к dispozici prostory 

a vybavení к uspořádání seminářů a představení projektů.

Díky možnosti zaslat tiskové zprávy na 1500 akreditovaných bruselských novinářů je 

valencijské zastoupení ideálním místem к organizování prezentací pro profesionály a média. 

Dále nabízí výměnu bannerů na internetu.

68 Souhrnné materiály zastoupení a webové stránky http://www.uegva.info
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Sekretariát

Vybavení zastoupení se mohou využít к schůzkám, setkáním, konferencím a výstavám. 

Stejně tak díky smlouvám s místními hotely nabízí zprostředkování jejich služeb za snížené 

ceny.

Valencijská nadace

Byla vytvořena s cílem vytvořit mosty mezi sociálními a ekonomickými partnery valencijského 

regionu a ostatními evropskými regiony. Je to místo к vyhledání evropských partnerů díky 

rozsáhlé databázi kontaktů. Stejně tak pro ekonomické partnery jako pro technologické 

valencijské instituty a jejich obdobnými partnery v Evropě a na dalších světových 

kontinentech.

Aktivity zastoupení

Valencie jako jediný španělský region náleží od března roku 2005 například do uskupení 

regionů „Síť lisabonských regionů“69. Toto uskupení má navazuje na Lisabonskou strategii70 

a má za cíl podpořit inovace a konkurenceschopnost jednotlivých regionů. Toho chce docílit 

spuštěním společných projektů a politik a posílit výměnu zkušeností v této oblasti. 

Představitel bruselského zastoupení Valencie se účastní těchto jednání, která umožní region 

ještě aktivněji začlenit do konsorcií, která se uchází o evropské finance na podporu výzkumu 

a vývoje.

69 Tuto síť tvoří od roku 2004 sedm evropských regionů Emilia Romagna za Itálii, Stuttgart za 

Německo, Stockholm za Švédsko, West Midlands za Velkou Británii, Ile De France za Francii, 

Randstad za Holandsko a Brusel za Belgii (všechny náleží do Cíle 2 - jejich HDP je vyšší než je 75% 

průměr regionů EU ).

70 V  březnu 2000 se Evropská rada sešla v Lisabonu a schválila hlavní směry vývoje EU do roku 

2010. Rada formulovala strategický cíl „stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní 

ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy 

a s větší sociální soudržností.“ Reagovala tak na proces ekonomické globalizace konfrontující 

evropské státy s novými podmínkami v oblasti mezinárodního obchodu i na rychlý růst amerických 

a asijských ekonomik zvýrazňující nízkou dynamiku evropského ekonomického rozvoje.
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Dále se podílel region například v říjnu 2005 na Open Days, regionálních dnech otevřených 

dveří v Bruselu. Valencie byla již podruhé lídrem uskupení regionů, které se zabývalo 

konkurenceschopností regionů71. Členy tohoto uskupení byly následující regiony: 

řecké Notio Aigaio, 

slovenský Prešov,

- řecké Sterea Ellada,

- oba irské regiony, Border, Midland a Western a Southern a Eastern 

britský Yorkshire & Humberside.

Ve stejných dnech uspořádalo zastoupení i Druhý týden valencijského regionu. Vedle 

přednášek na téma transformace regionů, regionálních klastrů, finančního řízení, kontrola 

a certifikace strukturálních fondů, zaznělo i představení regionálních produktů, přednášky na 

téma příklady obnovitelných energií, strategie internacionalizace malých a středních podniků, 

regionální politiky inovací těchto podniků, dále jak investovat ve Valencii, prezentace kurzu 

valencijštiny zdarma pořádaného v Bruselu a v neposlední řadě bruselští návštěvníci shlédli 

i výstavy soudobých valencijských výtvarníků Antonia Mira a umělců z Elche.

2.2.4 Zastoupení společenství La Rioja72

Evropská regionální politika a společná zemědělská politika jsou nejzajímavější evropská 

témata pro region jako La Rioja. Fondy, které získává jako region Cíle 2 (viz dříve), přispěly 

ke zlepšení regionální infrastruktury během posledních let. Řízení těchto fondů, prezentace 

projektů spojených politikou zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, životního prostředí, sociální 

politik a další, přispěly к založení regionální mise v Bruselu. Tento region ustanovil své 

zastoupení relativně pozdě a to v roce 1996. Strukturou kancelář náleží pod vládní Generální 

sekretářství pro Evropskou unii a vnější záležitosti. Čtyřmi zástupci náleží mezi jednu 

z nejmenších španělských kanceláří v Bruselu.73 Má za hlavní cíl obranu a publicitu zájmů 

regionu u evropských institucí. Zároveň ustanovení vlastního regionálního zastoupení

71 Ve Valencii zvlášť důležité s ohledem na to, že v předchozím programovacím období strukturálních 

fondů spadal ještě region pod Cíl 1, ale svou aktivitou a díky využití fondů, region nově od roku 2007 

bude spadat do Cíle 2.

72 Materiály zastoupení a jeho webové stránky http:/larioja.org/oficina_bruselas/index.htm

73 Menší je kancelář společenství Navarra se třemi zástupci, Kastílie a León má například deset 

zástupců, Baleárské ostrovy dvanáct, Murcie sedm (údaje jsou aktuální к říjnu 2005).
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napomohlo к povzbuzení veřejného zájmu o evropské záležitosti v samotném regionu 

a přiblížení evropských rozhodnutí, které se uskuteční „daleko“ v Bruselu místním občanům.

Funkce zastoupení

Reprezentace autonomního společenství u komunitárních orgánů a v Bruselu.

Účast a sledování aktivit Výboru regionů, příprava posudků a komentářů.

- Sledování komunitárních aktivit, podávání případných připomínek a stížností 

u evropských úřadů. Následné informování o evropských normách a jednáních, které 

mají dopad na region.

- Udržování pravidelných kontaktů (rozhovory, semináře, jednání) s veřejnými 

a soukromými orgány v Bruselu a s obyvateli La Riojy žijícími v Bruselu.

- Vyhledávání programů a evropské pomoci, které se mohou využít v regionu. Zajištění 

kontaktů a informací, které mohou napomoci к navýšení počtu přijatých projektů. 

Vyhledávání evropských partnerů ke vzájemné spolupráci na projektech. Následné 

sledování podaných žádostí.

- Asistence, informování a poradenství jednotlivým consejerías/institucím vlády La 

Riojy.

Účast na informačních kampaní o Evropě.

Příklady konkrétních aktivit:

- Příprava jednání a schůzek zástupců regionální vlády a regionálních sdružení 

v Bruselu, například setkání regionálních přestavitelů s komisařkou Danutou 

Huebnerovou. Dále na Open Days v Bruselu v říjnu 2005 zástupci vlády představili 

úspěšné projekty financované z evropských dotací.

- Příprava belgické návštěvy výherců soutěže „La Rioja zná Evropu“, soutěž 

napomohla к šíření evropské ústavy mezi studenty.

2.3 Shrnutí

Španělský vstup do Evropského společenství v roce 1986 měl vliv na vývoj autonomních 

společenství. Integrace se všeobecně setkala s velmi kladným přijetím. Ohlas zaznamenaly 

i programy meziregionální spolupráce a regionálního rozvoje, s nimi i evropské finanční 

fondy. Problémem se stala spolupráce a účast autonomních oblastí na utváření stanoviska 

španělské vlády v otázkách, které se týkaly evropských otázek.

Regionální konsorcia, soukromé společnosti a další uskupení utvářená regiony postupně od 

roku 1986, se hlavně od momentu, kdy mohly vystupovat jako zastupitelské úřady
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regionálních vlád, staly velmi důležitými. Od roku 2004 mohou regionální zastupitelé 

vystupovat za region i v Radě ministrů EU.

Jednotlivá mise plní hlavně tyto činnosti: informování, vzdělávání, publicita, vyjednávání. 

Jsou tak při určitém úhlu pohledu minivelvyslanectvím, často plní funkce lobbistů a určitě 

nejsou pouhými komunikačními nástroji mezi Bruselem a regionem, i když informační funkce 

je jednou z priorit. Řada zastoupení připravuje informační bulletiny, newslettry, reporty 

a další. Je rovněž zajímavé, že z dnešního pohledu se nikdo už nepozastavuje nad 

výnosností těchto aktivit.

Na každém zastoupení působí stipendisté, kteří zde vypracovávají studie ohledně 

konkrétních aspektů evropské integrace. V regionu La Rioja ustanovení vlastního 

regionálního zastoupení napomohlo i к povzbuzení veřejného zájmu o evropské záležitosti 

v samotném regionu a přiblížení místním občanům evropských rozhodnutí.

Důležitým faktorem je i navázání vzájemné regionální spolupráce. Valencie náleží například 

od března roku 2005 do uskupení regionů „Síť lisabonských regionů“. Uskupení „Čtyři motory 

pro Evropu“ zahrnuje kromě Badenska-Wůrttemberska, Lombardie, Údolí řeky Rhony a 

Savojské Alpy i španělské Katalánsko. Asturijský dům v Bruselu zahrnuje kanceláře 

regionálního zastoupení, agenturu na podporu investic v regionu a je zajímavé, že jedno 

patro pronajímá polskému Slezsku.
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3. České regiony a Brusel

Vstup České republiky do Evropské unie je třeba vnímat rovněž jako vstup do „Evropy 

regionů“. Výrazným trendem uvnitř unie je zvláště v posledních letech posilování pozice 

jednotlivých regionů. Pro mnoho institucí jsou už dnes regiony silnějšími partnery než 

samotné státy. Je velmi pravděpodobné, že po rozšíření EU se tato tendence ještě 

prohloubí. Tím samozřejmě vzrostl i význam zastoupení jednotlivých regionů v sídle EU.

V současné době je v Bruselu zastoupeno přes 300 regionů Evropské unie a 2500 firem. Své 

mise mají v Bruselu všechny významnější regiony členských států.

Rozšiřování současných zastoupení a otevírání nových ukazuje, že pro prosazování zájmů 

regionů je kancelář přímo v Bruselu nezbytnou záležitostí. Na druhé straně ale podle 

místních expertů neplatí žádná přímá úměra mezi vloženými náklady do mise a ziskem 

prostředků z unijních fondů. Kupodivu, vůbec nejhojněji jsou v Bruselu zastoupeny 

nejbohatší regiony s teoreticky nejmenším nárokem na finance ze společné pokladny. Ta má 

pomáhat zejména chudším krajům v dohánění úspěšnějších.

Podle prezidenta Výboru regionů Petera Strauba74 by se českým krajům vyplatilo vlastní 

zastoupení v Bruselu. České regiony mají dobré předpoklady využít šance, které se jim 

otevřely po vstupu do EU. Důležité je mít nápady a být aktivní. Být přímo v Bruselu je velmi 

efektivní už proto, že se toho kraje přímo na místě spoustu dozvědí. Navíc regiony, tedy 

i české kraje, mají často zcela jiné zájmy než národní vlády. Zastoupení v Bruselu je sice 

nákladné, regiony se ale mohou spojit a působit tam společně. To, jak české regiony 

nakonec obstojí, bude záležet na jejich nápaditosti, na vizích i prozíravosti. Pokud to 

zvládnou, dostanou se к evropským penězům. A ty jim pomohou oživit jejich ekonomiku. 

Podle českého komisaře Vladimíra Špidly má evropská politika i značný regionální obsah, 

takže schopnost působit přímo v Bruselu je velmi důležitá a žádoucí. Forma zastoupení 

přitom není nejdůležitější, prioritou je vznik týmu odhodlaného naplnit svůj cíl. Přínos 

bruselské mise nelze zjednodušovat a přepočítávat do kolonek „má dáti/dal“ . V praxi neplatí 

pravidlo, podle kterého by nejvíce měli získávat ti nejchudší. V praxi získávají nejvíce spíše 

ti, kteří jsou nejlépe připraveni. Například Němci sice do EU nejvíce přispívají, ale díky své 

agilnosti také nejvíce získávají. Dalším příkladem je Birmingham, který získal od vstupu

74 V  článku pro ČTK 22. 9. 2004: Straub: Krajům by se vyplatilo vlastní zastoupení v Bruselu, staženo 

z internetové databáze ČTK dne 8. října 2004.
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Británie do EU 2 miliardy EUR a dříve zchudlé město se stalo příběhem úspěchu. Bruselské 

náklady lze sečíst velmi přesně. Naproti tomu „zisk“ není možné přesně vypočítat. Hodnotu 

informací přímo z místa dění a ze zákulisí lze určit velmi obtížně.

3.1 Zastoupené české regiony

Zájmy regionů členských zemí již nyní neprosazují v Bruselu jen diplomatická zastoupení. 

Řada z nich upřednostňuje přímé jednání a otevřela si zde vlastní kancelář. Z České 

republiky tak již učinily Praha, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj 

a zcela nově i kraje Plzeňský, Moravskoslezský a Karlovarský75.

Jako první v evropské metropoli zakotvila již v roce 2002 Praha, následovaná dalšími kraji. 

Dolnorakouská kancelář v dubnu 2004 vzala pod svá křídla zastoupení Jihočeského kraje. 

Liberecký kraj ustanovil zastoupení v únoru 2004. Od března 2004 Středočeši otevřeli 

zastoupení, které by mělo v Bruselu prosazovat především hospodářské zájmy regionu. Zlín 

na podzim v roce 2004 svěřil své zastoupení v Bruselu italsko-českému konsorciu, 

lobbistické firmě. Nejnověji v Pražském domě76, nejstarším českém regionálním zastoupení, 

najdou od počátku roku 2006 útočiště zástupci Plzeňského, Moravskoslezského 

a Karlovarského kraje. Středočeši zase uchýlili pod svou střechu zastoupení Libereckého 

kraje.

Spojení vs. samostatnost

Petr Šebek77, zástupce Jihočechů v Bruselu, potvrzuje tendenci propojování krajů, jednoho 

dne se nastěhují všichni pod jednu střechu. Kraje však na to musí přijít samy. Podle jeho 

názoru je zdravé, aby si to napřed vyzkoušely samostatně a potvrzuje, že jeden region ve 

zdejších měřítkách neobstojí -  je to jako kapka v moři. To samé tvrdí i opoziční klub 

zastupitelů ČSSD Středočeského kraje -  přínos samostatného zastoupení je podle něj 

nulový. Efektivnější a lacinější by byla společná kancelář všech krajů zřízená Asociací krajů. 

Tento trend potvrzuje i spojení sil všech osmi slovenských krajů78 v květnu 2005, které

75 Od ledna 2006.

76 Pro ČTK Karel Barták, 28. září 2005, České kraje cítí nezbytnost se v Bruselu spojovat, staženo 

z internetové databáze ČTK dne 29. září 2005.

77 V článku pro ČTK Karel Barták, 28. září 2005, České kraje cítí nezbytnost se v Bruselu spojovat, 

staženo z internetové databáze ČTK dne 29. září 2005.

78 Kromě společného manažera mají společné i internetové stránky a bulletin.
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otevřely společné zastoupení pod vlivem tří vlaštovek z Bratislavy, Košic a Prešova, které se 

v Bruselu již dříve spojily. Zatím jde o lacinější sdílení infrastruktury, ale možná je na obzoru 

i dělba práce. Vždyť své síly v Bruselu už spojili například Skandinávci, Nizozemci, Skotové, 

Maďaři a chystají se i Chorvaté. Ale jsou to jen někteří. Na mou otázku na regionálním 

zastoupení španělského regionu Navarra, zda o tomto nepřemýšlí Španělsko, se ozvalo 

rezolutní NE, pousmání a odpověď „jsme příliš rozdílní“. I když 6 ze 17 španělských regionů 

zvolilo stejnou výškovou kancelářskou budovu, ani jeden z těchto regionů nesdílí stejné 

patro.

Postup sjednocení pro české kraje ovšem prosazuje Asociace krajů a její předseda Evžen 

Tošenovský79 (moravskoslezský hejtman za ODS), asociace jednala o společném 

zastoupení krajů při EU v Bruselu na zasedání v červnu. Radní jednotlivých krajů do konce 

srpna 2005 měli posoudit návrh na jedno společné zastoupení. К případnému využití pro tyto 

účely se nabízí i budova, která je blízko Pražského zastoupení v Bruselu. Se stejnou 

nabídkou, tedy budovy tentokrát sousedící se Stálým zastoupením ČR při EU, přišel

i velvyslanec ČR při EU Jan Kohout.80 Jeho návrh, aby se regiony nastěhovaly společně se 

Stálým zastoupením ČR při EU a dalšími českými organizacemi jako například České 

centrum, CzechTrade, Czechlnvest, se se zlou potázal. Jan Koukal81, šéf Pražského domu, 

tehdy kontroval, že by se neměla plést státní a regionální úroveň (jsou tu jiné priority, jiný 

způsob rozhodování).

Dosavadní spolupráce českých zastoupení tak spočívá pouze ve členství v neformálním 

sdružení českých subjektů působících v Bruselu „Cercle Tchèque“ (Český kruh).82 Zástupci 

zastoupení se účastní jeho pravidelných setkání, která se konají jednou měsíčně, vždy na 

jednom ze zastoupení. Jejich cílem je výměna informací a zkušeností, diskuse o aktuálních 

otázkách týkajících se Evropské unie a o různých aspektech z pohledu České republiky. Tyto 

schůzky jsou vždy zaměřeny na jedno konkrétní téma a jako hosté jsou pozváni představitelé 

evropských institucí, kteří si na danou tématiku připraví přednášku, po které probíhá diskuse.

79 V článku pro ČTK Michal Burian, 24. června 2005, Asociace: Kraje nebudou mít peníze na projekty 

podpořené EU, staženo z internetové databáze ČTK dne 29. září 2005.

80 Velvyslanec hledá prostory pro nové osazenstvo, které bude potřeba při přípravě na české 

předsednictví v EU v roce 2009; vyhlídnutá budova je ideálně položená, ale příliš velká.

81 V článku pro ČTK Karel Barták, 28. září 2005, České kraje cítí nezbytnost se v Bruselu spojovat, 

staženo z internetové databáze ČTK dne 29. září 2005.

82 Více o dosavadní činnosti na http://www.cebre.cz/cercle_tcheque/
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3.2 Jednotlivé příklady krajských zastoupení a jejich dosavadní aktivity

Mezi aktivní hráče na poli evropských regionů se zapojili i české regiony. Načrtněme nejprve 

pouze souhrnně, co od těchto zastoupení regiony očekávají. Krajští zástupci v Bruselu už 

netvrdí, že smyslem jejich počínání je shánět peníze na projekty, které EU financuje ze 

strukturálních fondů. Vědí, že po vstupu do EU se celé schvalovací řízení odehrává v Praze. 

Všichni však uvádějí, že lze ovlivňovat schvalování projektů z Fondu soudržnosti (viz výše), 

ucházet se o peníze z kulturních či vědeckých programů EU, zapojovat se do tendrů pro 

rozvojovou pomoc, prosazovat ve spolupráci s regiony dalších zemí dopravní trasy atd.

3.2.1 Hlavní město Praha v Bruselu

Praha zakotvila jako první v evropské metropoli již v roce 2002. Zastoupení v Bruselu je 

pracovištěm hlavního města Prahy bez právní subjektivity a jako takové je řízeno hlavním 

městem Prahou. Organizačně a administrativně je začleněno v odboru zahraničních vztahů 

Magistrátu hlavního města Prahy jako jedno z jeho odděleních. Praha již získala z evropské 

pokladny více, než do ní vložila, celkem přibližně 250 milionů Kč. Přestože roční provoz 

Pražského domu vyjde ročně na 18 milionů Kč, není úspěch české metropole při čerpání 

unijních fondů primárně jeho zásluhou. Hlavní díl práce se tak odvádí přímo v České 

republice.

Cíl pražských diplomatů v Bruselu je dlouhodobý. Svými kontakty a informacemi mají 

napomoci к tomu, aby si česká metropole v příštích dvou letech sáhla na co největší díl ze 

zhruba tří miliard korun.

Aktivity zastoupení hlavního města Prahy83

Aktivity v oblasti institucí EU

Lobbing za zájmy hlavního města Prahy u členů Evropské komise, zaměstnanců 

sekretariátu Evropské komise a jednotlivých Generálních ředitelství, u členů 

Evropského parlamentu, Výboru regionů a zaměstnanců sekretariátu Evropské rady. 

Příprava stanovisek a informací к tématům projednávaným v orgánech a aparátu EU 

a jejich prezentace z pohledu hlavního města Prahy.

83 http://www.praha-

mesto.cz/(xftmx5zhz4fssxjjwexqsy3u)/default.aspx?id=60880&ido=5403&sh=973995864, staženo 

z webových Stánek zastoupení dne 2. 12. 2005

Kateřina Grimová Strana 68

http://www.praha-


Regionální politika EU, postavení regionů v EU, zastoupení španělských regionů a českých krajů při EU

Průběžné informování volených představitelů města a Magistrátu o relevantních 

událostech a trendech dalšího vývoje v politice EU.

Politika

Monitoring významných polických událostí a situace v Bruselu, jejich analýza 

a hodnocení.

Sledování vývojových trendů jednotlivých komunitárních politik, jejich analýza 

a hodnocení.

Legislativa

- Nepřetržité monitorování změn v oblasti právních předpisů a norem EU, analýza 

těchto změn z hlediska možných dopadů na hlavní město Prahu.

Informování o možných legislativních změnách v období jejich příprav.

- Prověřování jednotlivých ustanovení předpisů EU dle požadavků hlavního města 

Prahy v případě nejasnosti jejich výkladu nebo zamýšleného účinku.

Fondy

Průběžné sledování možností získávání finančních prostředků z fondů EU, ověření 

podmínek pro získání takových finančních prostředků.

- Vyhodnocování úspěšnosti předkládaných projektů z hlediska základních kriterií pro 

jejich posuzování, lobbing za zájmy hlavního města Prahy a obecně městských 

regionů.

- Vyhledávání vhodných partnerů pro hlavní město Prahu na projekty financované EU 

(iniciativy Evropských společenství, 6. rámcový program pro vědu a výzkum).

Aktivity vůči dalším organizacím působícím při institucích EU

Prezentace pozic hlavního města Prahy u zájmových organizací a udržování kontaktů 

s jejich představiteli.

- Zajištění spolupráce s Misí České republiky při Evropských společenstvích, 

Velvyslanectvím České republiky při Belgickém království, Českým centrem, případně 

dalšími institucemi z České republiky v Bruselu.

Spolupráce s jinými regiony a dalšími subjekty

- Zajištění spolupráce s jinými regionálními zastoupeními, výměna informací. 

Identifikace společných zájmů měst a regionů uvnitř i vně EU, případná vzájemná 

koordinace aktivit.

Udržování kontaktů s institucemi regionu Brusel a města Brusel (různé územní celky).
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- Zajištění spolupráce s dalšími regiony České republiky, případně jinými subjekty 

(např. Hospodářská komora hl. m. Prahy) na řešení otázek souvisejících 

s problematikou EU.

Přiblížení Evropské unie Praze

- Pravidelné a systematické podávání zpráv pro hlavní město Prahu o relevantních 

tématech ze života EU.

- Spolupráce na informační politice hlavního města Prahy ve vztahu к Evropské unii.

- Informační servis pro volené představitele hlavního města Prahy, Magistrát hlavního 

města Prahy a další instituce města, spolupráce při organizaci návštěv v institucích 

EU.

Propagace hlavního města Prahy v Bruselu

- Příprava a organizace kulturních a společenských akcí, propagujících hlavní město 

Prahu v Bruselu, spolupráce při pořádání takových akcí organizovaných jinými 

subjekty, pokud na tom má hlavní město Praha zájem.

- Distribuce propagačních materiálů o hlavním městě Praze.

- Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky v Bruselu.

Školící centrum hlavního města Prahy

- Příprava a zajištění školících a vzdělávacích akcí, stáží a pobytů pro volené 

představitele a zaměstnance hlavního města Prahy.

- Příprava a zabezpečení konferencí a seminářů v Bruselu pro zahraniční partnery 

hlavního města Prahy.

3.2.2 Zastoupení Středočeského kraje

Historie zastoupení Středočeského kraje

Vedení Středočeského kraje se myšlenkou na založení zastoupení začalo zabývat na 

počátku roku 2003. Představitelé významných regionů současných členských států 

potvrzovali při společných jednáních, že vlastní zastoupení je nutnou podmínkou pro 

efektivní prosazování zájmů regionu v sídle EU a že je důležitým zdrojem informací o dění 

v EU a o zásadních legislativních i jiných změnách. Zároveň může působit jako koordinátor 

meziregionální spolupráce. Za nejvýznamnější označili možný vliv zastoupení na úspěšné 

projednání projektů v rámci Fondu soudržnosti, tzv. kohezního fondu (viz dříve). Zatímco
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rozdělování prostředků ze strukturálních fondů je spíše na úrovni jednotlivých států, 

o prostředky z kohezního fondu mohou regiony žádat přímo v Bruselu u Evropské komise.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo založení zastoupení na svém zasedání dne 

17. prosince 2003. Aby kraj dostál zákonům platným v České republice i v Belgii, bylo 

rozhodnuto, že vznikne zastoupení s právní formu neziskové organizace, jejímž jediným 

zřizovatelem je právě kraj.

Od konce roku 2003 se otevření zastoupení intenzivně připravovalo přímo v Bruselu. Bylo 

třeba vyhledat vhodné sídlo pro zastoupení a zároveň už probíhala první jednání se zástupci 

institucí EU a otevíraly se první přímé kontakty. Středočeský kraj nakonec získal v pronájmu 

prostor přímo v samotném centru oblasti, kde sídlí ústřední orgány Evropské unie -  

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise. Zastoupení Středočeského 

kraje se přitom nachází ve stejné ulicí jako řada evropských komisariátů pro konkrétní 

oblasti.

Pompézní slavnostní otevření zastoupení se uskutečnilo dne 16. března 2004. Po roce jejich 

kancelář stačila změnit šéfa. Lenka Vlachová, která zastoupení do února 2004 vedla, odchod 

vysvětlovala jen rodinnými důvody a odmítala pochyby o efektivnosti; lobbování podle 

Vlachové otevřelo například cestu к unijnímu příspěvku na kanalizaci v Berouně ve výši 

8 046 649 EUR, tedy v přepočtu téměř 240 milionů korun, zatímco za kancelář Středočeši 

ročně platí 7,4 milionu korun.

Nový vedoucí zastoupení Středočeského kraje v Bruselu Petr Hnízdo při nástupu sliboval 

kraji více informací ze sídla institucí Evropské unie i širší reprezentaci středních Čech84. Do 

funkce nastoupil 1. července 2005. Jeho dalším nejbližším cílem je spolupráce s Pražským 

domem v Bruselu a dalšími bruselskými centry, která zastupují evropské regiony. Hnízdo 

zveřejňuje na internetových stránkách kraje každé dva týdny bulletin pro veřejnost. Má 

shrnout důležité údaje o politických rozhodnutích a legislativních změnách. Monitoring zpráv 

z Bruselu je zájemcům zasílán také na e-mail. Ambicí Hnízda je zastupovat a prosazovat 

zájmy Středočeského kraje nejen v institucích EU. Soustředí se i na rozšiřování kontaktů 

s dalšími evropskými regiony a firmami. Své zastoupení má v Bruselu také více než 2 500 

firem. Jim střední Čechy ukazuje jako místo vhodné pro investice.

84 Pro ČTK Libuše Hanzalová, 30. května 2005, Středočeský zástupce v Bruselu chce kraji zajistit 

více informací, staženo z internetové databáze ČTK dne 29. června 2005
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Cíle zastoupení Středočeského kraje85 

Vybudování obecného povědomí o existenci kraje

Zastoupení bude posilovat postavení Středočeského kraje jako významného regionu 

jednoho z nových členských států EU. V rámci struktur EU bude na základě osobních 

kontaktů udržovat a rozvíjet dvoustranné vztahy a podporovat dobré jméno kraje.

Prosazování hospodářských zájmů

Bez vybudování důležitých kontaktů budou mít regiony nástupnických států v konkurenčním 

boji o prostředky z fondů Evropské unie značně ztíženou pozici. Pro úspěšné získávání 

finanční podpory je nezbytný lobbing a přístup ke klíčovým informacím. Ukazuje se také, že 

překážkou při získávání prostředků z fondů EU bývá věcné i formální vypracování 

samotných projektů. Zkušenosti a přímé kontakty Zastoupení přispějí к lepší informovanosti 

o požadavcích rozhodujících orgánů EU.

Významným cílem je prezentace Středočeského kraje jako vhodného místa pro rozsáhlé 

investiční záměry.

Podpora rozvoje cestovního ruchu

Prezentace Středočeského kraje jako atraktivní turistické destinace. Občanům členských 

států a zástupcům cestovních kanceláří bude zastoupení zprostředkovávat informace

o historii regionu a mnoha jeho kulturních a přírodních památkách. Je potřebné cíleně 

posilovat obraz středních Čech jako místa s nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími historickými 

stavbami Čech: Karlštejn, Křivoklát, Kokořín, Konopiště, Kutná Hora a další. Zastoupení 

bude rovněž prezentovat kraj jako region s vazbou na nejvýraznější české umělecké 

osobnosti (Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Josef Suk, Karel Čapek, Bohumil Hrabal 

a další) a jako místo pro aktivní odpočinek (Slapy, Orlík, Brdy, Kokořínsko).

Posílení kulturních vazeb

Zastoupení bude ve svých prostorách nabízet kulturní programy a výstavy umělců středních 

Čech. I tímto způsobem přispěje к posílení pozice Středočeského kraje. Pro umělce se tak

85 Více na http://www.stredocech-eu.cz/
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může stát zastoupení odrazovým můstkem při pronikání na koncertní pódia či do výstavních 

síní dalších evropských regionů. Může rovněž iniciovat a především výrazně usnadňovat 

regionální spolupráci při realizaci mezinárodních kulturních projektů.

Podpora vzdělávání

Vstup České republiky do EU výrazně zvýší nároky na vzdělání žáků základních i středních 

škol ve všech oblastech hospodářského, politického i kulturního života Evropské unie. 

Zastoupení bude vytvářet kvalitní informační zázemí pro školy ve Středočeském kraji. 

Pravidelně bude poskytovat informace o politickém vývoji v Unii i o zásadních legislativních 

změnách. Zprostředkovávat bude rovněž informace o studijních programech EU,

0 možnostech mezinárodní spolupráce škol a nabídce stáží a studia na vysokých školách 

v zemích EU.

Podpora kvalitní správy regionu

Zastoupení v Bruselu usnadní také intenzivní výměnu informací mezi regiony o možnostech 

zefektivňování veřejné správy. Pro fungování krajského úřadu, jednotlivých městských

1 obecních úřadů v nových podmínkách EU bude bezesporu potřebný rychlý přístup 

к informacím o legislativních změnách EU a možnostech financování veřejných projektů.

Informační most pro subjekty Středočeského kraje

Zastoupení bude prostřednictvím svých internetových stránek a dalších informačních kanálů 

zprostředkovávat strategické informace, které mohou po vstupu do EU výrazně ovlivnit 

úspěšnost mnoha subjektů a institucí v regionu. Občané, města, obce, další úřady, školy, 

zdravotnická zařízení, podnikatelské subjekty se snadněji dostanou například к informacím

o grantových programech, mezinárodních projektech a akcích, legislativních změnách, 

možnostech mezinárodní spolupráce atd.

Koordinace regionální spolupráce

Zkušenosti uplynulých dvou let ukázaly, že pro prosazování zájmů kraje v podmínkách EU je 

nanejvýš efektivní spojení s dalšími regiony a posílení společného vlivu. Zastoupení kraje 

v sídle evropských institucí umožní operativnější výměnu informací mezi jednotlivými regiony 

a rychlejší naplánování i realizaci potřebných společných opatření.
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Aktivity zastoupení Středočeského kraje86

Zastoupení Středočeského kraje je v pravidelném kontaktu s regionálními zastoupeními při 

EU, s českými87 a evropskými institucemi v Bruselu, vyměňuje si s nimi poznatky 

a zkušenosti a aktivně s nimi spolupracuje.

Zastoupení monitoruje aktivity evropských institucí a sleduje vývoj událostí v rámci EU 

a zpracovává informace, které mohou mít dopad na Středočeský kraj; účastní se akcí 

a seminářů pořádaných evropských institucemi.

Rovněž provádí předběžnou selekci nabídek evropských projektů, které na Zastoupení 

přicházejí a následně je předává na příslušné odbory Krajského úřadu Středočeského kraje.

Zastoupení se ve spolupráci s poslanci Evropského parlamentu rovněž aktivně podílí na 

organizaci studijních cest pracovníků samospráv.

Zastoupení nadále dbá na propagací Středočeského kraje během nejrůznějších akcí, které 

se v Bruselu pořádají.

Konkrétní příklady;

- V prostorách zastoupení byla na podzim 2005 instalována výstava města Příbram, 

Hornického muzea Příbram a Památníku A. Dvořáka.

- Návštěvy: předseda ODS Mirek Topolánek, delegace starostů měst a obcí

Středočeského kraje. Setkání zástupců Jihomoravského a Karlovarského kraje.

- Spolupráce na přípravě mezinárodní slavnosti „Go East Party“, kterou organizovali

slovanští stážisté z České republiky, Bulharska, Polska a Slovenska, pracující

v institucích Evropské unie. Tato akce, která spadá do série tzv. „National party“, se 

uskutečnila 10. června 2004 pod patronací Evropské komise a evropské komisařky 

Danuty Huebner.

- Ve dnech 18. května 2004 a 30. června 2004 proběhla první oficiální jednání

zástupců všech zúčastněných stran o vyjednávání o rozšíření kanalizace Beroun. 30.

června 2004 navštívila delegace Generálního ředitelství regionální politiky 

Středočeský kraj.

86 http://www.stredocech-eu.cz/index.asp?thema=1701&category=

87 Například Stálé zastoupení České republiky při EU, České dráhy, Asociace zemědělců nebo ČSA, 

ČEZ, CEBRE, CzechTrade.
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- Prezentace kraje v rámci „Czech Republic Week in the European Commission“, která 

se uskutečnila na jaře 2004. Účast na oslavách vstupu členských států do EU dne 

1. května 2004. Tisíce lidí získali informace o kraji přímo v centru města na náměstí 

Grand Place. Obdobnou akcí byla i účast zastoupení ve čtvrti Šablon, centru 

kulturního a společenského dění v Bruselu. Stánek Středočeského kraje navštívilo od 

13. 8. do 15. 8. 2004 velké množství zájemců, včetně významných osobností města.

3.2.3 Zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu

Stálá kancelář Jihočeského kraje hostuje od dubna 2004 v Dolnorakouské kanceláři. Jako 

hlavní argument pro potřebu opatřit si bruselské „know-how“ napomohla Jihočeskému kraji

i marná snaha získat ještě z „předvstupního“ fondu ISPA příspěvek na likvidaci ekologických 

škod z uranové těžby u Mydlovar. Bývalý vedoucí jihočeské kanceláře Ladislav Fňoukal88 

prosazoval, aby do Bruselu nepřišli Jihočeši bojovat o peníze ze strukturálních a kohezních 

fondů, ale aby mohli snadněji a přímo na místě vysvětlovat různá témata a napomáhat jejich 

rychlejšímu rozhýbání. Nelze si podle něj představovat, že investice (z rozpočtu z roku 2004

4,2 milionu korun se utratila zhruba polovina) se hned promítne do toku milionů a miliard. Ale 

„i z počtářského hlediska se to nakonec vyplatí“, pokud se sečtou peníze, které 

díky bruselskému zprostředkování do kraje přitečou z rozběhnutých projektů. Otvírání 

regionálních zastoupení pokládá i jihočeský hejtman Jan Zahradník89 za známku toho, že se 

kraje ujímají svých samosprávných pravomocí i vůči EU, zájmy republiky v EU hájí České 

stálé zastoupení, ale chtějí být u toho i jako kraje. Na konkrétní plody si bude podle hejtmana 

třeba počkat.

Hlavní aktivity zastoupení Jihočeského kraje90

Informuje představitele Jihočeského kraje a zainteresované veřejné i privátní subjekty 

v kraji o politickém vývoji v EU, především se zaměřením na politiku regionálního 

rozvoje.

88včlánku pro ČTK Milan Syruček, 7.3.2005, Mise v Bruselu se prý vyplatí, ovšem až časem, staženo 

z internetové databáze ČTK dne 10. května 2005.

89 Při příležitosti slavnostního otevření zlínské kanceláře pro ČTK Milan Syruček 30. září, Zlínský kraj 

otevřel své zastoupení v Bruselu, staženo z internetové databáze ČTK dne 8. října 2004

90 http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=733&par[lang]=CS staženo z webových stránek 

dne 2. 12. 2005.
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Navazuje a udržuje kontakty s institucemi EU, jakož i s dalšími významnými 

organizacemi zastoupenými v Bruselu.

- Zajišťuje a zpracovává pro Jihočeský kraj relevantní informace z bruselského 

prostředí, vyhledává příležitosti pro Jihočeský kraj, podporuje iniciativy Jihočeského 

kraje a přispívá к jejich úspěšné realizaci.

Pomáhá Jihočeskému kraji a klíčovým institucím kraje v přístupu к programům 

finanční podpory EU.

- Pomáhá Jihočeskému kraji v posilování jeho pozice na evropské scéně a v jeho 

integraci do EU.

Poskytuje organizační i odborné zázemí hejtmanovi Jihočeského kraje pro výkon jeho 

mandátu člena Výboru regionů.

3.2.4 Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu91

Historie

Otevření kanceláře předcházela četná jednání na regionální úrovni a zkoumání možných 

variant provozování regionálního zastoupení. Dne 19. 4. 2004 schválila Rada Zlínského kraje 

smlouvu s vybraným uchazečem veřejné zakázky na „Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu“.

Zastupování zájmů Zlínského kraje je na základě tohoto usnesení Rady Zlínského kraje 

realizováno mezinárodním partnerským konsorciem poradenských firem pro veřejný sektor 

HAL9000 Limited a Seven Partners a r. I., specializovaných na evropské poradenství, 

s operační kanceláří ve správním středisku v Bruselu a zároveň efektivní přítomností ve 

Zlínském kraji.

К oficiálnímu podpisu „Smlouvy mezi Zlínským kraje a konsorciem firem HAL9000 Limited 

a Seven Partners a r. I. o zastupování Zlínského kraje v Bruselu“ došlo dne 30. 8. 2004 ve 

Zlíně a o měsíc později -  dne 30. 9. 2004 -  se uskutečnil oficiální akt slavnostního zahájení 

činnosti této kanceláře, a to к 1. 10. 2004. Zlínský kraj se tak zařadil mezi prvních 5 českých 

regionů, které mají svá zastoupení v hlavním městě Evropy.

Vzájemná komunikace mezi zastoupením v Bruselu a Zlínským krajem včetně mezinárodní 

expertní skupiny a regionální pracovní skupiny je zajišťováno koordinátorem projektu pro 

Zlínský kraj a kontaktní osobou Zlínského kraje ve věcech technických. Kontaktní osoba ve

91 http://www.kr-zlinsky.cz/eu a články ČTK
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Zlínském kraji zabezpečuje také komunikaci „do úřadu“ a komunikaci s dalšími regionálními 

subjekty.

Zlín dal tak přednost profesionálům před budováním vlastní kanceláře. Zlínský hejtman 

František Slavík92 si od přímého kontaktu s unijními institucemi slibuje odstranění handicapu, 

který vidí v poloze regionu na východě republiky „mimo centrum“. Očekává zlepšení 

infrastruktury, zvyšování vzdělanosti a přibližování se EU ve všech parametrech. Náklady se 

podle hejtmana pohybují „v řádu několika milionů korun“. Smlouva je však uzavřena na roční 

zkušební lhůtu, během níž se má ukázat, nakolik se příspěvek bruselských lobbistů vyplatí.

Prioritní aktivity zastoupení jsou: infrastruktura a doprava, podpora malého a středního 

podnikání, regionální operační program Regionu Střední Morava pro období 2007-2013 

a podpůrné marketingové a informační aktivity. Dalšími hlavními oblastmi působení 

kanceláře zastoupení je politika soudržnosti a komunikace s ostatními regiony a vyhledávání 

společných zájmů těchto regionů se Zlínským krajem.

Zlínský kraj nabízí prostřednictvím svého zastoupení v Bruselu také služby třetím subjektům 

sídlícím na území Zlínského kraje a to zvláště prostřednictvím informací v oblastech 

vymezených jako priority či konzultačních služeb o finančních možnostech poskytovaných 

z nástrojů EU na konkrétní projekty.

Cíle zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

Všeobecný cíl

Všeobecným cílem mise ve prospěch Zlínského kraje je posílit jeho schopnosti vést dialog 

s evropskými institucemi tak, aby mohl plně využít výhod členství České republiky 

v Evropské unii.

Znamená to, že kraj musí mít vytvořené podmínky pro trvalou interakci s Evropskou komisí, 

s Evropským parlamentem, s ostatními institucemi a orgány EU, stejně tak jako s jinými 

formálními a neformálními entitami, jež jsou součástí společné politiky EU. Zlínský kraj by 

měl těžit z tohoto zastoupení v Bruselu jak pro politické, tak pro provozní akce. Na politické 

úrovni by měly být lépe prosazovány zájmy kraje v celém procesu rozhodování o společné

92 v článku pro ČTK Milan Syruček 30. září 2004, Zlínský kraj otevřel své zastoupení v Bruselu, 

staženo z internetové databáze ČTK dne 8. října 2004
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politice; na provozní úrovni má být zajištěna lepší organizace zdrojů přicházejících 

z rozpočtu EU pro regionální rozvoj, ať již v podobě strukturálních fondů, nebo jakéhokoli 

jiného evropského finančního nástroje.

Specifický cíl

Konkrétní cíl mise zastoupení Zlínského kraje v Bruselu spočívá v aktivaci struktury schopné 

usnadnit činnosti plánování, programování a řízení politických iniciativ a finanční pomoci 

v novém kontextu členství v Evropské unii.

V souladu se situací, jež se vyvinula v České republice, potřebuje Zlínský kraj lépe 

prosazovat svoje zájmy v celé řadě oblastí, jež jsou relevantní z hlediska Evropy. Jsou to 

například regionální soudržnost a udržitelný hospodářský rozvoj, doprava a základní 

vybavení infrastruktury, posílení soukromého sektoru a podnikání, mezinárodní trh, 

zaměstnanost a sociální politika, ochrana životního prostředí a propagace turistiky, 

zemědělství a rozvoj venkova. Dále musí kraj zajistit efektivitu svých akcí pro regionální 

rozvoj a poskytnout včas očekávané výsledky a docílit, aby se z možných zdrojů využilo co 

nejvíce.

3.3 Dosavadní aktivity dalších českých krajů bez zastoupení v Bruselu

3.3.1 Plzeňský kraj

Plzeňský kraj zatím zastoupení nemá. Ale od ledna 200693 bude mít Plzeňský kraj v Bruselu 

svého stálého vyslance. Radní už jeho misi schválili, roční provoz kanceláře má stát 

hejtmanství 3-5 miliónů korun ročně. Kancelář v Bruselu zřídí kraj zatím na dva roky, pak se 

přínos kanceláře znovu přehodnotí.

V roce 2004 se o zastoupení kraj již zajímal a jak se vyjádřil zástupce hejtmana Plzeňského 

kraje pro ekonomiku Vladislav Vilímec94, s ministerstvy se někdy špatně jedná, takže lobbing 

přímo v sídle unie je účinnější. Rozhodující slovo ale budou mít zastupitelé. Čas od času se 

musí plzeňský region představit v centrále EU také jednorázovými akcemi, které prezentují

93 Dle informací z článku Vikové K., Vědeckotechnický park v Bruselu z 11. 10. 2005 v Právu a

z článku ČTK Lady Peškové, Plzeňský kraj si jako svého zástupce v Bruselu vybral diplomata, 

staženo z internetové databáze ČTK dne 18.12.2005.

94 V článku pro ČTK Václav Prokeš, 4.10. 2005, Plzeňský kraj chce mít svého zástupce v Bruselu, 

staženo z internetové databáze ČTK dne 8. října 2004
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průmyslové zóny, památky a turistické atrakce. Po projektu Open Days v závěru září 2004, 

kdy prezentovala spolu s dalšími čtyřmi kraji zajímavé rozvojové projekty, tam spolu 

s Bavorskem a Horními Rakousy uskutečnila Plzeň v Evropském parlamentu výstavu Jan 

Nepomucký, světec střední Evropy.

V roce 2005 opět na akci Evropské komise a Výboru regionů Open Days v Bruselu 

prezentovali myšlenku vědeckotechnického parku, který je projektem Plzeňského kraje 

a města Plzně a který je výrazně finančně podporován z evropských fondů. Hlavním cílem 

projektu je představit regiony ekonomicky, kulturně i z pohledu možných investic 

a spolupráce. Zapojili se do skupiny regionů, které se zabývaly mimo jiné novými způsoby 

spolupráce mezi univerzitami a průmyslem. Příkladem je právě vznikající vědeckotechnický 

park Plzeň, který má být dokončen v roce 2008, a kde je partnerem Západočeská univerzita. 

Vedle seminářů se kraj představil na výstavních panelech a prostřednictvím propagačních 

materiálů. Zástupci ostatních regionů Evropy mohli ochutnat regionální speciality, například 

chodské koláče, bramborové placky nebo jitrnice, kulturu zastupoval chodský folklorní 

soubor Mrákov.

3.3.2 Olomoucký kraj

„Nejprve připravíme lidi, pak otevřeme kancelář v Bruselu“, takto se stavil bývalý hejtman 

současný eurposlanec za Olomoucký kraj Jan Březina v říjnu 2004 к otevření olomouckého 

zastoupení.95 Teprve po vyškolení dostatečného počtu lidí, kteří budou podrobně seznámeni 

s administrativou Evropské unie, hodlá Olomoucký kraj otevřít samostatnou kancelář 

v Bruselu. I když je takto kritizován Stranou pro otevřenou společnost (SOS), podle níž kraj 

tento krok zbytečně odkládá. Lídr SOS Pavel Nováček poukazoval na příklad dalších 

otevřených zastoupení. Olomoucký kraj mohl postupovat společně se Zlínským krajem, tato 

iniciativa se však neuskutečnila. Podle hejtmana byl smysluplnější opačný postup (nejprve 

připravit lidi na činnost v institucích EU a teprve poté hledat kancelář). Kraj zatím využívá 

Informační kancelář Opolského vojvodství v Bruselu. Zastupitelstvo Olomouckého kraje 

schválilo v červnu 2004 smlouvu s Opolským vojvodstvím, v níž se zavázalo zaplatit 

polskému partnerovi 10 000 polských zlotých (71 000 korun) na spolufinancování provozu 

kanceláře. Zatím tam na stáže vyslal dva pracovníky a hodlá v tom pokračovat.

95 v článku pro ČTK Martina Šaradínová, 4.10. 2004, Březina: Nejprve připravíme lidi, pak otevřeme 

kancelář v Bruselu, staženo z internetové databáze ČTK dne 8. října 2004.
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O samostatné krajské kanceláři uvažují na přelomu let 2005 a 2006. V té době by měl kraj 

mít vyškoleno zhruba pět až šest lidí, kteří by se mohli v kanceláři střídat.

Toto byly úvahy roku 2004, podle článku v Olomouckém dni96 se opět objevily myšlenky na 

otevření společného zlínsko-olomouckého zastoupení. Shodli se na tom oba hejtmani Ivan 

Kosatík (ODS) i Libor Lukáš (ODS). Podle olomouckého hejtmana Kosatíka by tato varianta 

byla oboustranně výhodná. Zatímco Zlínsko je v hlavním městě Evropy přítomno již déle než 

rok, Olomoucký kraj své stálé zastoupení v Bruselu nemá. Pouze příležitostně stále využívá 

kanceláře partnerského Opolského vojvodství. Smlouvou s Opolským vojvodstvím 

spolupráce neskončí, stejně jako neskončí spolupráce s jinými regiony. Nicméně v delším 

horizontu je perspektivnější užší spolupráce se Zlínským krajem, s nímž tvoří společný 

evropský region soudržnosti NUTS II. Důvodem je koordinace kroků v žádostech o dotace. 

Zlínský kraj zastupuje v Bruselu najatá soukromá firma. Nechat se zastupovat cizí firmou je 

jedna ze tří možností, která přináší nejrychlejší úspěch. Dalšími variantami je vytvoření 

kanceláře se zaměstnanci kraje nebo vytvoření vlastní firmy krajem. V těchto případech na 

sebe ale výsledky nechávají dlouho čekat. Kraj proto hodlá vypsat soutěž. Rozhodující bude 

cenová nabídka, škála služeb a reference. Dokonce to nemusí být ani český subjekt. 

Podmínkou zastoupení bude, aby lobbistická firma pomáhala při vzdělávání lidí na území 

kraje.

Mezi aktivity, kterými se olomoucký kraj prezentoval v říjnu letošního roku před evropskými 

úředníky v Bruselu, náleží akce rovněž akce Open Days. Kraj se v Bruselu pochlubil 

propojením vědy a průmyslu. Aplikovaný výzkum Společné laboratoře optiky Univerzity 

Palackého se soukromými podniky představil Olomoucký kraj na evropském týdnu regionů. 

Prezentaci pro více než dvě stovky účastníků zaštítil Czechlnvest. Ukázali, že u nás 

neprobíhá jen odtržený výzkum v laboratořích. Ačkoliv jsou na Západě naše univerzity často 

podceňovány, v uplatnění výzkumu do praxe jsme srovnatelní. S Olomouckým krajem 

předvedl v Bruselu spolupráci univerzit s průmyslem i Plzeňský kraj a francouzské Alsasko. 

Účastnili se také zástupci polského Slezska a španělského regionu Asturias.

96 V  článku Pavla Konečného z 18.10. 2005 pro Olomoucký den.
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3.4 Shrnutí

Přistoupení České republiky do Evropského společenství je třeba také chápat jako 

přistoupení do „Evropy regionů“. Výrazným trendem uvnitř unie je zvláště v posledních letech 

posilování pozice jednotlivých regionů. Tím samozřejmě vzrostl i význam zastoupení 

jednotlivých regionů v sídle EU. V současné době je v Bruselu zastoupeno přes 300 regionů 

Evropské unie a 2500 firem.

Mezi aktivní hráče na poli evropských regionů se zapojili i české regiony. Zájmy českých 

regionů již nyní neprosazují v Bruselu jen diplomatické zastoupení. Z České republiky si již 

svou kancelář otevřely Praha, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj 

a zcela nově i kraje Plzeňský, Moravskoslezský a Karlovarský.

Jako první v evropské metropoli zakotvila již v roce 2002 Praha. Dolnorakouská kancelář 

v dubnu 2004 vzala pod svá křídla zastoupení Jihočeského kraje. Liberecký kraj ustanovil 

zastoupení v únoru 2004, v březnu 2004 otevřeli zastoupení Středočeši. Zlín na podzim 

v roce 2004 svěřil své zastoupení v Bruselu italsko-českému konsorciu, lobbistické firmě. 

Nejnověji v Pražském domě najdou od počátku roku 2006 útočiště zástupci Plzeňského, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Sílí tendence spojování jednotlivých krajů. To potvrzuje spojení sil všech osmi slovenských 

krajů v květnu 2005. Jednoho dne se možná nastěhují i všechny české pod jednu střechu. 

Jeden region ve zdejších měřítkách neobstojí -  je to jako kapka v moři, ale musí si to 

jednotlivé české regiony určitě vyzkoušet. Spojení pod Asociaci krajů by zatím nebyla 

vhodná (kromě snížení nákladů). Aktivity a potřeby českých krajů jsou v dnešní podobě 

rozdílné.
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4. Závěr

Evropská unie má mnoho podob. Jednu z nich představuje mozaika stovek rozmanitých 

regionů -  územně správních jednotek, z nichž se členské země skládají. Zvýšený zájem

0 evropské regiony se spojuje především se sílícím tokem finančních prostředků ze 

strukturálních fondů a s vývojem regionální politiky, která pro jejich využívání vytváří pravidla.

Ze studia této politiky vyplývá, že se jedná o složitý proces, v jehož rámci chudší země 

a regiony získávají velmi významnou pomoc, ale ze kterého těží také regiony vyspělé. 

Regionální politika přesto sehrála významnou roli při vyrovnávání zaostalých regionů a jejich 

plném začlenění do jednotného vnitřního trhu.

1 přes mnohé úspěchy přetrvávají nadále mezi regiony značné rozdíly. Rozšíření EU o 10 

nových členských států odlišnou životní úroveň nadále posílilo. Růst členů z 15 na 25 sice 

zvýšil počet obyvatelstva o 20 %, ale znamenal nárůst HDP pouze o 5 %. Jaké je tedy 

postavení evropských regionů? Jaká je „Evropa regionů“ dneška? Jak se vyvíjela evropská 

regionální politika v této otázce? Výrazným trendem uvnitř Unie je tedy zvláště v posledních 

letech právě posilování pozice jednotlivých regionů. Pro mnoho institucí jsou už dnes regiony 

silnějšími partnery než samotné státy. Je velmi pravděpodobné, že po rozšíření EU v roce 

2004 se tato tendence ještě prohloubí.

Tímto samozřejmě vzrostl i význam zastoupení jednotlivých regionů v sídle EU. V současné 

době je v Bruselu zastoupeno přes 300 regionů Evropské unie a 2500 firem. Své mise mají 

v Bruselu všechny významnější regiony členských států. Španělské regiony již tak učinily 

všechny. Dosavadní zkušenosti a aktivity97 nejen španělských regionů tak mohou být 

příkladem pro české krajské politiky. Z České republiky si již svou kancelář otevřely Praha, 

Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj a zcela nově i kraje Plzeňský, 

Moravskoslezský a Karlovarský.

97 Jednotlivá mise plní hlavně tyto činnosti: informování, vzdělávání, publicita, vyjednávání. Jsou tak 

při určitém úhlu pohledu minivelvyslanectvím, často plní funkce lobbistů a určitě nejsou pouhými 

komunikačními nástroji mezi Bruselem a regionem, i když informační funkce je jednou z priorit. 

Řada zastoupení připravuje informační bulletiny, newslettry, reporty a další.

Kateřina Grimová Strana 82



Regionální politika EU, postavení regionů v EU, zastoupení španělských regionů a českých krajů při EU

Zvýší se tedy počet zastoupení českých krajů? I přes finanční náročnost se dá očekávat 

nárůst počtu zastoupení, trvalé zvyšování jejich aktivit a pravomocí v rámci EU a důležité je

i prohlubování spolupráce s ostatními regiony členských zemí.

A jak se bude dále vyvíjet evropská regionální politika? V současné době tedy EU stojí 

z hlediska své strukturální politiky před dvěma velkými výzvami. První se týká vyrovnání se 

s důsledky rozšíření a se změnami politiky soudržnosti v období let 2007-2013, kdy by tato 

politika měla doznat poměrně zásadních změn. A z hlediska evropského rozpočtu asi 

zažijeme v průběhu dalšího programovacího období historickou a průlomovou záležitost- 

objem výdajů na strukturální a kohezní politiku poprvé převýší objem výdajů na zemědělské 

účely98.

98 Dle závěrů Bruselského summitu v prosinci 2005.
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5. English Summery

Although the European Union is one of the richest parts of the world, there are striking 

internal disparities of income and opportunity between its regions. The entry of 10 new 

member countries in May 2004, whose incomes are well below the EU average, has widened 

these gaps. Regional policy transfers resources from affluent to poorer regions. It is both an 

instrument of financial solidarity and a powerful force for economic integration.

The European Union allocates more than a third of the budget to the reduction of the gaps in 

development among the regions and disparities among the citizens in terms of well-being. 

One of the current priorities is to bring living standards in the new member states closer to 

the EU average as quickly as possible.

The increasing budget of financial instruments for regional help is connected with 

appreciation of European regions and its role in the politics field. The last years have 

showed the tendency of strengthening the position of particular regions. Today regions are 

stronger partners than national states for lot of institutions. It is likely that this tendency is still 

intensifying after the enlargement in the year 2004.

The role of the representation of particular regions in the capital of the EU has gained the 

importance for the previous reasons. In the current period of time over 300 regions of the EU 

member states and over 2500 companies are presented in Brussels. Mostly all of the 

important regions of member states have their permanent representations in Brussels. The 

Spanish regions have done it all of them. From the Czech Regions Prague, South Bohemia 

Region, Liberec Region, Central Bohemia Region, Zlinsky Region and newly Pilsner Region, 

Moravia Silesia Region and Carlsbad Region have already one.

Despite of financial exigency we can expect the increasing number of Czech representations 

in Brussels, its continuous raising of activities in the field of the EU and enforcement of 

cooperation among other member states regions.
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6. Mapová příloha

Obr. č. 6: Autonomní společenství Španělska
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Jméno konzultanta: PhDr. Michal Romancov 

Stručná charakteristika tématu

V Evropské unii žije v 25 zemích přes 450 milionů obyvatel. Rozdílná kulturní, politická a 

ekonomická minulost všech zemí s sebou přináší obrovské rozdíly v rozvoji jednotlivých 

regionů a životní úrovni obyvatel. Rozšířením EU o deset nových členských zemích 1. května 

2004 se škála různorodosti uvnitř Unie ještě více rozšířila. EU věnuje více než třetinu 

rozpočtu na snížení těchto rozdílů, což pouze dokládá význam, s jakým Unie к regionální 

politice přistupuje.

Jaké je postavení evropských regionů? Jaká je Evropa regionů dneška? Jak se vyvíjela 

evropská regionální politika v této otázce? Toto jsou jen základní otázky, které trápí dnešní 

regionální politiky. V této práce bych chtěla popsat základy regionální politiky EU, více 

rozebrat vliv integrace na postavení dnešních regionů a jejich reálné možnosti ovlivnit dění 

na evropské politické scéně.

Různé možnosti využití regionální politiky EU bych ráda ilustrovala na některých španělských 

autonomních společenstvích. Zkušenosti španělských regionů mohou být příkladem pro 

české krajské politiky. Ti své možnosti v EU stále hledají, jejich přístup je v každém kraji 

odlišný. Některé kraje již přikročily к přímému zastoupení v Bruselu, ostatní zatím váhají. 

Jaké jsou jejich dosavadní zkušenosti a úspěchy? Zvýší se počet zastoupení českých krajů? 

Jak se bude dále vyvíjet evropská regionální politika? Odpovědi nejen na tyto otázky bych 

ráda představila ve své práci.

Předpokládaná osnova

1. Regionální politika EU

1.1. Etapy vývoje regionální politiky

1.2. Samostatné iniciativy EU v regionální politice
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1.3. Instituce regionální politiky EU

1.4. Regionální politika EU a rozšíření

2. Autonomní španělský stát a evropská integrace

2.1. Příklady Andalusie, Astúrie a Katalánska

2.1.1. Jejich dosavadní zkušenosti a výsledky
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