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Abstrakt 

Evropská unie si klade za cíl snižovat regionální disparity prostřednictvím své regionální 

politiky. Tato diplomová práce se zabývá efektivností regionální politiky EU a trendy 

regionálních disparit dle vybraných ukazatelů. V případové studii je vliv regionální politiky EU 

pozorován na případech Irska, České republiky a Bulharska. Regionální disparity jsou zkoumány 

na úrovni NUTS 2. Pro zkoumání spojitosti mezi úrovní ekonomického rozvoje a mírou disparit 

je testována platnost Williamsonovy křivky. V rámci komparativní studie jsou ukazatele 

jednotlivých případů porovnány s průměrem EU. V závěru se práce zaměřuje na hodnocení vlivu 

regionální politiky EU a navrhuje sedm doporučení, která by mohla přispět k zlepšení regionální 

politiky EU, aby bylo dosaženo cílů strategie Evropa 2020.  

 

Abstract 

The European Union aims to reduce interregional disparities through its regional 

policy. This thesis deals with the effectiveness of EU regional policy and trends of regional 

disparities according to selected indicators. In the case study the impact of EU regional policy is 

observed in Ireland, the Czech republic and Bulgaria. Regional disparities are examined at 

NUTS 2 level. The Williamson curve is tested to explore the association between the level of 

economic development and level of disparities. In the comparative study the values of indicators 

are compared to the EU average. In the end, the thesis is focused on evaluation of EU regional 

policy efectiveness and seven recommendations are proposed to contribute to the improvement 

of EU regional policy so that goals of Europe 2020 Strategy are achieved. 
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Seznam zkratek 
 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ES   Evropské společenství  

ESF  Evropský sociální fond 

EU   Evropská unie 

HDP   Hrubý domácí produkt  

HNP   Hrubý národní produkt 

JEA   Jednotný evropský akt 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

NRP   Národní rozvojový plán 

NSRR   Národní strategický referenční rámec 

RPS   Rámec podpory Společenství 

SOZS   Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost 

 

ASEM   Asia-Europe Meeting 

CVM  Cooperation and Verification Mechanism 

EAGGF  European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 

ERDF   European Regional Development Fund 

ESF  European Social Fund 

FIFG  Financial Instrument for Fisheries Guidance 

IDA  Industrial Development Authority 

IRO  Irish Regions Brussels Office 

ISA  Instrument for Structural Policy for Pre-Accession 

PHARE   Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies 

SAPARD  Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development 
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Úvod do problematiky regionální politiky 
 

 

V procesu evropské integrace sehrávají svou roli také regiony členských zemí. I přesto, 

že Evropská unie patří mezi nejbohatší části světa, existují mezi jejími regiony výrazné 

socioekonomické rozdíly. Prostřednictvím své regionální politiky se EU snaží tyto disparity mezi 

regiony a zeměmi snižovat, a přispívat tak k jejich hospodářské a sociální soudržnosti. V 

posledních letech je v souvislosti s touto politikou stále více akcentován aspekt územní 

soudržnosti, proto se začíná objevovat název politika hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti.
1
 

Pátou a šestou vlnou rozšíření o nové členy se regionální rozdíly výrazně prohloubily. 

Role regionální politiky EU se tak v kontextu přistupování nových členských států do EU 

zvyšuje a její význam roste i s provázaností s ostatními politikami EU. Provádění regionální 

politiky na úrovni EU je účelnou koordinací aktivit, které mají regiony motivovat k využívání 

příležitostí, jenž nabízí Jednotný vnitřní trh a zároveň mají přispívat ke stabilitě Hospodářské a 

měnové unie.  

Regionální politika EU patří mezi tzv. koordinované politiky, což znamená, že orgány 

EU dbají pouze na její koordinaci, harmonizaci a správné provádění. Realizace samotné 

regionální politiky leží v rukou členských států a je naplněním principu solidarity, kdy bohatší 

státy přispívají na rozvoj chudších regionů a států.  

V současné době má regionální politika po zemědělské politice druhý největší podíl na 

výdajích ze společného rozpočtu EU. Pro programovací období 2007-2013 jí byla vyhrazena 

více než třetina rozpočtu EU, tj. 347 mld. EUR. Pro období 2014-2020 Komise hodlá přidělit na 

výdaje regionální politiky 376 mld. EUR.
2
 Navrhovaný rozpočet má za cíl přispět k 

inteligentnímu a udržitelnému růstu a budou z něho financovány cíle stanovené ve strategii 

Evropa 2020. Aby regionální politika byla více orientovaná na výsledky, a tudíž dosáhla svých 

ambiciózních cílů stanovených ve strategii Evropa 2020, bylo třeba dopředu stanovit indikátory, 

jenž mají porovnávat výsledky v jednotlivých členských zemích a které pomohou monitorovat a 

hodnotit regionální politiku EU.  

                                                 
1
 Pozn. K hospodářské a sociální soudržnosti byla územní soudržnost přidána Lisabonskou smlouvou. 

2
 http://europa.eu/legislation_summaries/budget/bu0001_cs.htm 
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Výběr tématu a dostupnost literatury 

 

Téma diplomové práce jsem si vybrala na základě svého zájmu o regionalismus, jemuž 

jsem se věnovala už ve své bakalářské práci „Motivy a efektivita transregionální spolupráce: 

případová studie Asijsko-evropský dialog (ASEM)“. K regionální politice EU se upínala má 

pozornost v souvislosti s ambiciózními cíly strategie Evropa 2020. Kladla jsem si otázku, zda EU 

koncipuje svou strategii regionální politiky v návaznosti na hodnocení výsledků předchozích let 

a jak se regionální politika jako taková hodnotí.  

Hodnocení efektivnosti regionální politiky se stalo předmětem vědeckého zkoumání 

teprve nedávno. Tomuto tématu se věnují především zahraniční autoři. Nejucelenější a 

nejkomplexnější publikace, pojednávající o hodnocení regionální politiky, je kniha Willema 

Molleho s názvem European Cohesion Policy (2007). V jejím závěru Molle uvádí, že ačkoliv v 

posledních desetiletích byla regionální politika pravidelně, důkladně přepracovávána, stále 

potřebuje zlepšovat účelnost svých nástrojů a efektivitu systému dodávání.
3
 Mezi další autory 

patří J. Bachler a C. Wren (2006), S. Ederveen a kolektiv (2003), S. Batterbury (2006), H. W. 

Armstrong (2002), K. H. Midelfart-Knarwik, H. G. Overman (2002) atd. K hodnocení výsledků 

regionální politiky se často využívá makroekonomických modelů, konkrétně model QUEST (J. 

Veld (2007)) a model HERMIN (J. Bradley, J.A. Herce, L. Modesto (1995), J. Bradley, T. Mitze, 

G. Untiedt (2007)).  

V tzv. Barcově zprávě je zmínka o postulátu křivky ve tvaru obráceného písmene U. 

„Občas se tvrdí, že rozvoj nevyhnutelně vytvoří regionální disparity v HDP na hlavu a tyto 

regionální disparity "přirozenou cestou" zmizí s rozvojem hospodářství. Byla proto postulována 

obrácená křivka U mezi úrovní HDP na hlavu a regionálními rozdíly v HDP na hlavu. Poslední 

práce zřejmě potvrzují existenci takovéto korelace v zemích EU v daném momentu.“
4
 Ve zprávě 

se píše, že křivkou se myslí Williamsonova křivka, Williamson však primárně zkoumal rozdíly 

v příjmech domácností a nikoliv přímý vztah mezi HDP a disparitami, ačkoliv ekonomický 

rozvoj v jeho hypotéze je předpokladem pro růst příjmů domácností. Testování hypotézy 

Williamsonovy křivky v kontextu EU se zabývali např. S. Davies, M. Hallet (2002), B. Szőrfi 

(2007). Ráda bych svou prací doplnila dostupnou literaturu o prokázání či vyvrácení 

Williamsonovy křivky na případech Irska, České republiky a Bulharska a zároveň přispěla svým 

                                                 
3
 Molle (2007), s. 296 

4
 Barcova zpráva, s. 85 
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empirickým výzkumem do vědecké debaty o snižování disparit v důsledku finanční podpory 

z fondů EU.  

 

Cíle a hypotéza  

 

Hlavním cílem diplomové práce je analýza přínosu regionální politiky EU a 

zhodnocení vývoje regionálních disparit. Cíl bude naplňován v navazujících krocích, které jsou 

tvořeny uvedenými dílčími cíli. 

C1)  Posouzení vlivu regionální politiky EU na snižování socioekonomických disparit 

v Irsku, České republice a Bulharsku.  

C2)  Analýza výsledků regionální politiky EU na základě vybraných indikátorů.  

C3) Zachycení trendů ve vývoji regionální politiky EU. 

 

Ve shodě s cílem práce je položena následující výzkumná otázka: Jaký vliv, ve smyslu 

efektivnosti, má regionální politika EU na snižování socioekonomických disparit mezi 

evropskými regiony? V souvislosti s uvedenou soustavou cílů budou testovány hypotézy, které 

jsou stanoveny tak, abychom naplnily dílčí cíle diplomové práce.   

 

H1) Regionální politika EU je klíčovým instrumentem pro snižování 

socioekonomických disparit mezi regiony členských zemí.  

H2)  Regionální politika EU pomáhá chudším regionům přiblížit se průměru EU. 

H3)  Cíle jsou v čase přesněji formulovány a stávají se měřitelné. 

 

Obr. 1: Schéma postupu zpracování práce 

  
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Metodologický postup a operacionalizace proměnných  

 

Z metodologického hlediska je práce rozdělena na dvě části, z nichž první tvoří 

teoretický rámec pro praktickou část, která je časově vymezena na období od 90.let do 

současnosti. V širším smyslu však časový rámec zasahuje až do roku 2020, jelikož pozornost je 

věnována i strategii Evropa 2020. 

Východiskem pro analýzu regionální politiky EU je teoretický rámec přístupů 

regionálního rozvoje, z nichž jsou odvozeny koncepty regionální politiky. V teoretické části je 

také rozpracována kapitola věnující se charakteristice regionální politiky, jejímu vývoji, 

principům a nástrojům.  

Praktickou část tvoří dvě dílčí části. První je více případová studie Irska, České 

republiky a Bulharska. Nejdříve bude představen vývoj regionální politiky dané země, po té bude 

pozornost zaměřena na dosažené kvantitativní změny vybraných indikátorů: 1) HDP na 

obyvatele v standardu kupní síly, 2) čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele, 3) míra 

nezaměstnanosti. V rámci druhého indikátoru bude zkoumána hypotéza Williamsonovy křivky 

na jednotlivých případech. Kritériem pro výběr případů je jednak (1) odlišná míra absorpce (tzn. 

jak velkou část prostředků z národní alokace již členské rozdělily) a (2) skutečnost, že každá 

země je reprezentantem různé vlny rozšíření.  

Po případové studii následuje komparativní studie, ve které jsou porovnány indikátory 

vybraných zemích vůči průměru EU. Abychom zachytili trend vývoje disparit odlišného 

charakteru (ekonomické, sociální, ekologické), byly vybrány tyto ukazatele:   

1) HDP 

2) Míra nezaměstnanosti 

3) Terciární vzdělání 

4) Chudoba 

5) Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj 

 

Na základě výsledků kvantitativní analýzy je zhodnocena efektivnost regionální 

politiky. Zvolená metoda této empirické práce je především kvantitativní výzkum, používající 

statistickou metodu, jenž redukuje realitu na měřitelné znaky (v tomto případě indikátory). 

Zdrojem dat je Eurostat. 
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Evropská unie si v rámci regionální politiky stanovuje cíle, které financuje ze svých 

fondů. Finanční prostředky EU představují nezávislou proměnnou. Výsledkem vlivu regionální 

politiky EU (financování) může být snižování nebo prohlubování socioekonomických disparit 

mezi regiony členů EU, výsledek financování je označen za závislou proměnnou. Finanční 

prostředky putují do Operačních programů, v jejichž rámci dochází k realizaci konkrétních 

projektů, díky kterým se kvantitativně mění hodnoty vybraných indikátorů, tzn. 

zprostředkujících proměnných.  

 

 

Obr. 2: Operacionalizace proměnných  

 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

V současnosti se stále více klade důraz na vyčíslitelnost a měřitelnost výsledků, a proto 

jsem pro svou práci zvolila pozitivistický přístup. Podle něj můžeme na základě pozorování 

dospět k objektivnímu poznání. V tomto duchu budeme porovnávat dosažené kvantitativní 

změny proměnných, tj. indikátorů. Pozorovat budeme efektivnost financování, která bude 

reflektována v snižování či prohlubování socioekonomických disparit. Existují však i přístupy, 

které možnost objektivního poznání popírají (např. konstruktivismus). 
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1. Regionální politika z teoretické perspektivy  
 

1.1 Pojem regionální disparita  

 
Slovo disparita pochází z latinského disparitas a znamená nerovnost, různost, 

rozdílnost. Po obsahové stránce je to však složitý pojem. Původ a výklad nerovností ve 

společnosti se staly předmětem zkoumání mnoha filozofů, politologů, sociologů či ekonomů. 

Disparity mohou mít ekonomickou, sociální, politickou či územní povahu. Rozdílné znaky, jevy 

či procesy alokujeme ve vymezené územní struktuře (kraj, stát, region, kontinent). Autory 

teoretických východisek regionálních disparit jsou například Tiepoh, Dressler, Burns (2004), 

Lipshitz (1995), Vanhove (1999), Vorauer (1997), Aydalot (1985) a další.  

Dle Hampla (1998, 2002, 2005) je existence nerovností významným podnětem 

společenského vývoje a zároveň předpokladem pro formování efektivnějších forem územní a 

společenské dělby práce a specializace, a navazuje tak na Hirschmana (1958), který považuje 

existenci rozdílů za žádoucí a nezbytnou. Příliš velké disparity mezi regiony mohou komplikovat 

ekonomický růst a vyústit do závažných a dalekosáhlých ekonomických, sociálních a politických 

důsledků, proto je regionální disparita často chápána jako negativní jev. Například v publikaci 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsou regionální disparity definovány jako „neodůvodněné 

regionální rozdíly v úrovni ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje regionů“.
5
  

Jiným způsobem nahlíží na disparitu Aydalot (1985), který k ní přistupuje jako k 

odchylce od normy. Ve stejném duchu Vorauer uvádí definici regionální disparity s odkazem na 

jiný zdroj (Handwőrterbuch, 1995), která operuje s regionálními disparitami jako odchylkami od 

nějakého myšleného referenčního rozdělení znaků pokládaných za relevantní, v souvislosti 

s různými prostorovými úrovněmi měřítka (ohraničení regionu).
6
  

Na regionální disparity lze nahlížet i pozitivně. Takový přístup chápe disparitu jako 

hnací motor rozvoje a zdroj komparativní výhody. Zkoumáním disparit můžeme poznat 

jedinečnost zkoumané jednotky, která se dokáže účelně odlišit od ostatních a využít tak své 

komparativní výhody. 

                                                 
5
 Kolektiv autorů (2009), s. 5 

6
 Kolektiv autorů (2008), s. 8 
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V této práci se regionální disparity považují za rozdíly mezi ekonomickým výkonem a 

životní úrovní obyvatelstva evropských regionů. Abychom mohli sledovat vliv regionální 

politiky EU na disparity, je třeba vybrat vhodné kvantitativní ukazatele. Jako sledované 

indikátory proto byly zvoleny HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, podíl osob s terciárním 

vzděláním, podíl lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením a hrubé domácí výdaje 

na výzkum a vývoj. 

 

1.2 Definice regionální politiky 

 

Existence regionální politiky vyplývá z regionálních disparit a představuje „konkrétní 

projev úsilí společnosti o snížení (změnu) velikosti regionálních rozdílů.“
7
 Realizace regionální 

politiky se váže na plnění stanovených cílů a vymezení regionů, ve kterých bude regionální 

politika uplatňována. Co si pod obecným pojmem regionální politika konkrétně představit?   

Regionální politika dle často citované definice Vandhoveho a Klaassena představuje 

„všechny veřejné intervence, vedoucí ke zlepšení geografického rozdělení ekonomických 

činností, respektive se pokoušející napravit určité prostorové důsledky volné tržní ekonomiky ve 

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

rozdělení ekonomických efektů“.
8
  

Ve výkladovém slovníku definuje B. Goodall regionální politiku jako „součást státní 

politiky, ovlivňující rozmístění hlavních ekonomických zdrojů a aktivit na celém území státu 

nebo v jeho části. Regionální politika zahrnuje opatření napomáhající jednak růstu stupně 

ekonomické aktivity v území, kde je vysoká nezaměstnanost a malé naděje na přirozený 

ekonomický růst a na druhé straně opatření sloužící kontrole ekonomických aktivit v územích 

s nadměrným růstem“.
9
 

Ačkoliv se vznik regionální politiky datuje do 30. let 20. století, dosud nedošlo 

k rámcovému sjednocení názorů na obsahové vymezení tohoto pojmu. Důvodem jsou úzké 

vazby regionální politiky na celkovou hospodářskou politiku vyznačující se svou koncepční 

                                                 
7
 Blažek, Uhlíř (2002), s. 17 

8
 Vandhoveho a Klaassena citováni in Wokoun a kol. (2011), s. 112 

9
 Goodall citován in Wokoun, Pělucha, Kouřilová (2011), s. 15 
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rozmanitostí, a proto je obtížné do definice zahrnout všechny aspekty ekonomického, sociálního 

či ekologického charakteru.
10

  

Regionální politika EU je obecně definována svým cílem, čímž je snižování disparit 

mezi úrovní rozvoje různých regionů. „Využívání specifických nástrojů regionální politiky má 

vést ke zmírnění záporných důsledků integrace do EU, zejména v sociální oblasti a zemědělství, 

a negativních dopadů na některé hospodářské sektory na jedné straně a k dosažení finanční 

rovnováhy mezi prosperujícími a znevýhodněnými regiony na straně druhé“.
11

 

Nutno zmínit, že spíše než s pojmem regionální politika se setkáte s názvy politika 

hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti či kohezní politika. Například právo EU pojem 

regionální politika nevyužívá. V této práci však převažuje označení regionální politika 

(soudržnost je považována za princip regionálního rozvoje, z něhož se odvozuje strategie 

regionální politiky) a je synonymem všech zmíněných názvů.  

 

1.3 Motivy existence regionální politiky 
12

 

 

Obecně můžeme motivy existence regionální politiky nalézt ve čtyřech rovinách a sice 

sociální, politické, ekologické a ekonomické, přičemž poslední zmíněná je většinou považována 

za nejdůležitější.  

 

Ekonomické motivy regionální politiky 

 

Základním ekonomickým motivem je využití všech výrobních faktorů, zejména 

pracovní síly, neboť její nedostatečné využití znamená snížení HDP státu. Příčinou problémů 

méně ekonomicky vyspělých regionů je často vysoká nezaměstnanost. Na počátku se regionální 

politika pokoušela tento problém řešit přesunem pracovních sil z regionů s vysokou 

nezaměstnaností do míst s převahou nabídky pracovních míst. Nyní se pokouší o motivace 

pohybu práce za pracovníky.  

Dalším motivem je ekonomický růst. Vycházíme-li z předpokladu, že v každém státě a 

v každém období existují méně prosperující oblasti v důsledku stagnace určitých odvětví, lze 

                                                 
10

 Wokoun, Pěchula, Kouřilová (2011), s. 15  
11

 Vrbská (2000), s. 20  
12

 Wokoun, Malinovský, Damborský, Blažek a kol. (2008), s. 102-105 
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konstatovat, že regionální politika je nutnou strategií. Nízká úroveň rozvoje méně prosperujících 

regionů představuje omezení tržních možností silnějších regionů, a tím i pokles ekonomického 

růstu. 

 Argument pro existenci regionální politiky je také optimální rozmístění firem. 

Rozmístění z pohledu podnikatele nemusí být v souladu s makroekonomickými zájmy státu. 

Podnikatele netíží externí náklady, které nese územní jednotka či stát. Regionální politika má 

tedy za úkol najít kompromisní řešení mezi potřebami firem a veřejnými zájmy.  

Mezi regionální nerovnováhou a inflací existuje vazba, jelikož inflace může být 

vyvolána ekonomicky silnými regiony tzv. útokem na náklady, nebo v méně rozvinutých 

regionech, kdy je způsobena tzv. táhnutím poptávky. Regionální politika staví agrární nabídku na 

selektivní základy (např. regionálně diferencovaná úvěrová omezení).  

 

Sociální motivy regionální politiky 

 

Nad současnými ekonomickými motivy převažovaly do 50. let 20. stol. motivy 

sociálního charakteru, avšak i nyní mají sociální aspekty svůj význam při koncipování regionální 

politiky. Hlavní důvod vzniku regionální politiky byla snaha o plnou zaměstnanost, vycházející 

ze sociální potřeby zajistit každému práci. Za další sociální motiv můžeme považovat rozdělení 

příjmů. Regionální politika přijímá taková opatření, která vedou ke zmírnění nadměrné 

regionální diferenciace v příjmové oblasti. Regionální politika musí brát do úvahy také aspekty 

vycházející z kulturních a jazykových odlišností regionů, jelikož obyvatelstvo se může chovat 

pod vlivem regionálního uvědomění. 

 

Politické motivy regionální politiky 

 

V méně rozvinutých oblastech si lidé rovněž více uvědomují svou situaci, než lidé ve 

vyspělejších oblastech. Rozdílná sociální a ekonomická situace obyvatelstva různých regionů se 

odráží ve volebním preferencí, tudíž i ve výsledcích voleb, a proto má regionální politika i 

politický motiv své existence.  

Jako další politický důvod lze uvést kompenzaci konkurenčních tlaků vycházejícího 

z vnitřního trhu. V roce 1986 byl přijat Jednotný evropský akt, jehož cílem bylo vytvořit 

jednotný vnitřní trh do roku 1992 a zavést politiku hospodářské a sociální soudržnosti, která by 
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přispívala ke snižování disparit prostřednictvím finančních prostředků strukturálních fondů. 

Jednotný vnitřní trh s sebou přináší zostřenou konkurenci, která může situaci v nejméně 

rozvinutých regionech ještě zhoršit. Regionální politika EU je tak chápána jako kompenzace 

státům, které konkurenčním tlakům podléhají. 

  

Ekologické motivy regionální politiky 

 

Regionální politika není orientovaná pouze na méně rozvinuté regiony, provádí se také 

v zájmu lidí ve stále více přelidněných aglomeracích, proto do motivů existence regionální 

politiky vstupuje v 70. letech motiv ekologický. Množství zastavěných obytných ploch stále 

vzrůstá, projevují se nedostatky v technické infrastruktuře, znečišťuje se ovzduší a voda. 

Problematika životního prostředí ovlivňuje smýšlení lidí, kteří se mohou rozhodnout pro život 

v ekologicky čistším prostředí venkova a malých měst. Význam ekologických aspektů narůstá, 

jelikož není možné regiony rozvíjet na úkor životního prostředí.  

 

Motivy pro společnou regionální politiku EU 

 

Motivů existence regionální politiky EU je několik. První z nich je rozpor mezi 

závažností regionálních problémů a kapacity států tyto problémy řešit. Dále je zde snaha o 

prohloubení hospodářské a měnové unie (společná měna s sebou přináší regionálně 

diferencované rozmístění výhod). Některé členské státy požadují kompenzaci regionálních 

důsledků ostatních politik EU (zvláště zemědělské politiky), a proto regionální politika pomáhá 

mírnit negativní dopady. Regionální politika EU je projevem určité solidarity a má velký význam 

pro posilování soudržnosti a formování společné identity.
13

  

 

1.4 Regionální politika v teoriích regionálního rozvoje 

 

Důvodem, proč se nyní zaměříme na jednotlivé vývojové etapy teorií regionálního 

rozvoje je ten, že „znalost teorií regionálního rozvoje základem pro koncipování adekvátní 

regionální politiky či regionální rozvojové strategie. Teorie regionálního rozvoje mají tedy i 

                                                 
13

 Wokoun, Malinovský, Damborský, Blažek a kol. (2008), s. 114 
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významný praktický význam.“
14

 Ucelený nástin teorií regionálního rozvoje představili autoři 

Blažek a Uhlíř ve své publikaci Teorie regionálního rozvoje (2002). Dle autorů teorie 

regionálního rozvoje jsou uceleným systémem, který vysvětluje působení základních faktorů, 

subjektů, mechanismů a dalších souvislostí regionálního rozvoje. 

Teorie regionálního rozvoje se tradičně dělí do dvou skupin. V první skupině jsou 

zařazeny teorie regionální rovnováhy, tzv. konvergenční teorie. Zastánci této teorie tvrdí, že 

přirozenou základní tendencí regionálního vývoje je vyrovnávání rozdílů mezi regiony. Druhou 

skupinu tvoří teorie regionální nerovnováhy, tzv. divergenční teorie, které tvrdí, že v průběhu 

vývoje dochází spíše k dalšímu zvětšování meziregionálních rozdílů. Všechny však mají kořeny 

v ekonomických teoriích (rozlišujeme neoklasický, keynesiánský, neomarxistický, neoliberální a 

neoinstitucionální přístup). S vývojem teorií souvisí také vývoj koncipování regionální politiky. 

 

 

Tab. 1. Vývojové etapy teoretických přístupů a regionální politiky 

  

Obecný přístup Převažující teorie regionálního 

vývoje 

Regionální politika 

neoklasický  

(1920-1940) 

teorie regionální rovnováhy 

(zejm. tzv. neoklasické modely) 

základní idea -„dělníci za prací“, hlavní 

nástroje - nástroje zvyšující mobilitu 

pracovních sil  

keynesiánský  

(1950-1975) 

teorie regionální nerovnováhy 

(např. teorie kumulativních 

příčin, teorie pólů růstu) 

„práce za dělníky“, nástroje podporující 

příliv investic ze soukromého i 

veřejného sektoru do problémových 

regionů (investiční dotace, relokace 

institucí)  

neomarxistický 

(1970-1985) 

teorie regionální nerovnováhy 

(např. teorie prostorových děleb 

práce) 

návrhy na opatření neomarxisté 

neformulovali (v soc. zemích byla reg. 

politika velmi účinná, ale za cenu ztráty 

vnější konkurenceschopnosti) 

neoliberální 

(1975- ) 

teorie regionální rovnováhy i 

nerovnováhy (např. path 

dependence, nová teorie růstu) 

„podpora lokální iniciativy“, podpora 

malých a stř. firem, decentralizace 

kompetencí, deregulační opatření 

neoinstitucionální 

(1980-  ) 

teorie regionální nerovnováhy 

(např. teorie průmyslového 

okresu, teorie učících se 

regionů) 

„spolupráce a inovace“, podpora 

malých a stř. firem, šíření inovací, 

networking, gradualistická proměna 

místních institucí, založená na učení   
Zdroj: Blažek, Uhlíř (2002)  

 

 

                                                 
14

 Wokoun, Malinovský, Damborský, Blažek a kol. (2008), s. 220 
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1.4.1 Neoklasický přístup  

 

Neoklasické modely vycházejí z mnoha zjednodušujících předpokladů neoklasické 

teorie (existence dokonalé informovanosti a dokonalé konkurence, neuvažování úspor z rozsahu, 

pokládání produkčních faktorů za homogenní apod.). Jsou založeny na přesvědčení o 

automatické tendenci vyrovnávání meziregionálních rozdílů, které jsou zapříčiněny rozdílnou 

vybaveností regionů výrobními faktory. Růst regionů pak závisí dlouhodobě na množství 

kapitálu a pracovní síly a na technickém pokroku, krátkodobě tempo růstu závisí na vzdálenosti 

od stavu rovnováhy. Neoklasické modely pracují s předpokladem dokonalé informovanosti 

subjektů v ekonomice, dokonalou geografickou mobilitou výrobních faktorů a s dokonalou 

pružností cen, což je v praxi nerealistické. Jsou zanedbány také institucionální faktory 

regionálního rozvoje (zásahy státu by měly být dle neoklasiků minimální).  

Začátek regionální politiky můžeme v souvislosti s neoklasickou teorií zasadit do 

přelomu 20. a 30. let a končí s začátkem 2. světové války. Vysoká nezaměstnanost byla 

připisována nízké mobilitě pracovních sil ve srovnání s vyšší mobilitou kapitálu, což se 

shodovalo s neoklasickou teorií. Ačkoliv byla neoklasická teorie neintervencionistická, byla ve 

Velké Británii (kolébce neoklasiků) přijata opatření, která měla zajistit zvýšení mobility 

pracovních sil. Koncept, který vycházel intervence za účelem posílit pokulhávající tržní 

mechanismus ve sféře trhu práce, se označuje jako „dělníci za prací“ (Prestwich a Taylor 1990). 

V praxi se pak regionální politika projevovala podporou dojíždějícím, poskytnutím finanční 

pomoci při stěhování, pomoc při rekvalifikaci na profesi žádanou v méně prosperujících 

regionech apod. Ve Velké Británii bylo během 10 let podpořeno přestěhování více než 500 000 

obyvatel z ekonomicky slabých regionů do prosperujících (Prestwich a Taylor 1990). Podpora 

emigrace z problémových regionů lze kritizovat jako velmi pasivní formu pomoci, neboť neřeší 

příčiny problémů.  

Využitelnost neoklasických modelů pro formulaci konkrétní regionální politiky je 

v praxi omezená. Implikace pro regionální politiku spočívá jen v posílení vyrovnávacích 

mechanismů (např. zvýšit mobilitu pracovních sil). Neoklasické modely mohou být zajímavé 

z hlediska dlouhodobého vývoje, avšak pouze za předpokladu, že budou brát v potaz i 
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strukturální změny v ekonomice, bez nichž nelze vysvětlovat příčiny zvětšování nebo 

zmenšování regionálních disparit.
15

 

1.4.2 Keynesiánský přístup 

 

Sám John Maynard Keynes nevěnoval regionálním problémům téměř žádnou 

pozornost, i tak se jeho teorie stala stavebním kamenem pro mnoho konceptů používaných 

v teoriích regionálního rozvoje. Regionální teorie ovlivněné keynesiánstvím lze označit za 

skupinu teorií jádro-periferie, která považuje za základní tendenci regionálního rozvoje 

divergenci. Skupina klade důraz na existenci tržní rovnováhy a velikost poptávky po zboží 

z daného regionu v ostatních regionech (vývoj exportu). Odlišuje se tedy od neoklasických 

modelů v předpokladu dlouhodobé nerovnoměrnosti ekonomického rozvoje, a tím pádem je 

intervence státu nutností, avšak úplná eliminace disparit není dle autorů keynesiánských teorií 

možná ani žádoucí, jelikož právě existence disparit přispívá k dalšímu rozvoji.  

První teorií rozpracovanou v 50. letech byla teorie exportní základny (North 1955), 

která rozlišuje základní (exportní) a doplňková (obslužná odvětví). Je postavena na myšlence 

dominantní role exportu. Jako příčinu regionálních disparit považuje poptávku po zboží 

produkovatelném v regionu, a tudíž úspěch rozvoje daného regionu spatřoval ve schopnosti 

vyrobit úspěšnou exportní komoditu. Vnější impuls, export, aglomerační výhody a technologický 

pokrok jsou motory regionálního růstu.  

V 50. letech byly v rámci keynesiánského přístupu vytvořeny dvě významné teorie. V 

teorii růstových pólů (Perroux, Boudeville) je nerovnoměrný vývoj považován za samozřejmý, 

protože některá odvětví rostou rychleji a jsou významnější než jiná. Hnací odvětví vysílají silné 

impulsy do svého okolí, tedy firmám hnaných odvětví. Díky principu polarizace pak dochází ke 

zvyšování hospodářské výkonnosti celého regionu.  

Onou druhou významnou teorií je teorie kumulovaných příčin, vypracována G. 

Myrdalem, který tvrdí, že problémy nerovnoměrného regionálního rozvoje je třeba studovat 

v souvislosti s analýzou sociálních rozdílů (věnoval se problematice rozvojových zemích). 

Hovoří o konceptu oběžné kumulativní kauzality (circular cumulative causition), což znamená, 

že „změna jednoho faktoru způsobí i změnu orientace dalších faktorů tak, že tyto sekundární 

                                                 
15

 Blažek, Uhlíř (2002), s. 59-67 
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změny posilují prvotní změnu.“
16

 Působení tržních sil, pohyb kapitálu, zdrojů a pracovních sil 

vede ke zvyšování rozdílů. Jakmile tedy začne některý region růst rychleji, další vývoj bude 

rozdíly umocňovat. Řešením je integrovaný rozvojový plán, celospolečensky prospěšné 

investice, které umožní dosáhnout vnějších úspor dalším subjektům.  

Do skupiny teorií jádro-periferie patří i teorie nerovnoměrného rozvoje (Hirschman 

1958) nebo obecná teorie polarizovaného rozvoje (Friedman 1966). Jak ale regionální politika 

pod vlivem keynesiánského přístupu vypadala v praxi?  

Období regionální politiky v době keynesiánských teorií můžeme vymezit od 50. do 

poloviny 70. let. Za „zlatý věk“ se považují 60. léta, neboť na regionální politiku byly 

vynaloženy značné finanční prostředky. Regionální problémy jsou již považovány za 

dlouhodobý jev, od kterého se odvíjela povinnost státu aktivně usilovat o prostorově 

rovnoměrnější distribuci pracovních příležitostí a podporovat vytváření pracovních míst 

v problémových regionech. Jako nástroje ve vztahu k firmám byly použity finanční podněty 

motivující k expanzi v zaostávajících regionech, poskytování dotací, daňových úlev, zrychlených 

odpisů apod. Vůči subjektům veřejného sektoru byl nejsilnějším nástrojem regionální politiky 

relokace státních podniků či institucí. Nevýhoda relokačních opatření jsou vysoké nároky na 

veřejné rozpočty. Dalším keynesiánský způsob řešení regionálních disparit spočíval 

v poskytování příplatků ke mzdám, aby se podnikatelům v problémových regionech snížily 

náklady. Tento nástroj byl rozhodnutím Evropské komise v roce 1979 zrušen, jelikož nebyl 

slučitelný s principy volné hospodářské soutěže. Velkou slabinou keynesiánského přístupu bylo 

vedle náročnosti na finanční zdroje také jednostranné spoléhání na pomoc shora (přístup top-

down).
17

  

1.4.3 Neomarxistický přístup 

 

Nerovnoměrný regionální rozvoj je neomarxisty považován za pouhý prostorový 

rozměr strukturálních a sociálních nerovností v kapitalistickém systému, proto řešení 

regionálních problémů vidí na národní a nadnárodní úrovni. Teorie inspirovaných marxismem 

představují rozmanitou skupinu. Všechny však považují za základní tendenci regionální rozvoje 

divergenci. Neomarxisté přeceňují roli společenských struktur ve sféře ekonomiky na úkor 
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jednotlivých subjektů a kladou důraz na význam tříd, sociální organizace a vztahy při výrobě a 

přirozenou tendenci kapitalismu ke krizím. Na člověka se dívají jako na výrobce a podceňují 

problematiku mikroekonomické koordinace, otázku motivací a možnost volby. Mezi 

neomarxistické teorie patří teorie nerovné směny (Emmanuel), strukturalistický marxismus 

(Harvey, Smith), teorie mezoekonomiky (Holland), teorie územních děleb práce (Massey) atd. 

Některé společné prvky s těmito teoriemi sdílí i regulační teorie, kterou jsou však koncipovány 

jako alternativa k marxistickým teoriím. S ohledem na historický kontext se etapa těchto teorií 

vymezuje na období 1970-1985.
18

  

1.4.4 Neoliberální přístup 

 

Neoliberální teorie regionálního růstu vznikají v průběhu 80. a 90. let a vycházejí z 

metodologických předpokladů neoklasické ekonomie, avšak autoři již opustili neoklasický 

postulát o klesajících výnosech a dokonalé konkurenci a nahradili jej konceptem vnějších úspor, 

nedokonalé konkurence a rostoucími výnosy z rozsahu. Kladou důraz na úlohu trhu jako 

prostředku pro optimální alokaci zdrojů a mobilizaci iniciativy ekonomických subjektů a 

přiznávají vliv vládní politiky na dlouhodobý růst.  

V 90. letech se dostávají do popředí dva teoretické směry nazvané svými autory nová 

ekonomická geografie (Krugman, Porter) a nová teorie růstu (Krugman, Romer). Za těmito 

teoriemi a modely se však skrývají pokusy o matematické modely externích úspor, 

aglomeračních výhod, rostoucích výnosů v duchu do značné míry abstraktních lokalizačních 

teorií.   

Autoři modelů nové ekonomické geografie jsou přesvědčeni, že současný matematický 

aparát již umožňuje podchytit i složité tendence regionálního vývoje do exaktních 

matematických modelů. Modely jsou však omezeny jen na sféry, které lze kvantifikovat, ostatní 

sféry jsou pak považovány za nepodstatné. Význam kvalitativních faktorů regionálního vývoje je 

často větší než např. role exaktně modelovaných externích úspor. Modely jsou proto pro praxi 

víceméně nepoužitelné.  

Neoliberální směry se k regionální politice staví převážně odmítavě, přesto lze říci, že 

neoliberálním přístupem byl inspirován alespoň jeden z významných současných nástrojů 
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regionální politiky, tzv. deregulační opatření. Zároveň je snahou regionální politiky, inspirované 

neoliberálním přístupem, podporovat lokální iniciativy, malé a střední firmy.
19

 

1.4.5 Institucionální přístup 

 

V 90. letech se vynořil směr se zaměřením na studium regionálních podmínek tvorby 

inovací a mechanizmů dynamické konkurenční výhody založené na zvláštní schopnosti 

regionálních subjektů se učit. Klíčovým prvkem tohoto přístupu je přesvědčení, že hlavním 

faktorem rozvoje je schopnost se učit. Zároveň se předpokládá, že učení a tvorba inovací není 

doménou izolovaných firem, ale celé sítě různých subjektů v regionu, proto tento směr bývá 

označován za teorii učících se regionů (learning regions).
20

   

1.4.6 Eklektické období regionální politiky  

 

Současné období regionální politiky je do značné míry eklektické (s poněkud 

výraznějším zastoupením institucionálních a neoliberálních přístupů) a můžeme ho vymezit od 2. 

pol. 70. let do současnosti. V regionální politice, inspirující se neoliberálními přístupy, dominují 

spíše opatření stimulující lokální iniciativu (deregulační opatření, podpora inovací, 

decentralizace). Pro současné období je typické rozšíření nástrojů regionální politiky o přístupy, 

kterým je společná snaha o řešení příčin regionálních problémů. Takové přístupy zdůrazňují 

podporu vznikajícím, malým a středním firmám, podporu šíření technických inovací, networking 

a programy následné péče o zahraniční investory (tzv. programy after care) apod. Předpokladem 

je přesvědčení o klíčovém významu lidské iniciativy a lidských zdrojů pro regionální rozvoj.   

Kromě aplikace těchto širších přístupů ve sféře podpory regionálního rozvoje dochází v 

současnosti v rámci regionální politiky vyspělých států k několika dalším změnám. Významným 

trendem je provazování regionální politiky s dalšími podpůrnými státními politikami, např. se 

sociální politikou a s průmyslovou politikou. Příkladem prvního typu je politika hospodářské a 

sociální soudržnosti EU, která vznikla v roce 1989 spojením regionální politiky se sociální 

politikou a s částí zemědělské politiky. Dochází také k zohledňování regionální dimenze v rámci 

sektorových politik, což dokazuje například odlišná výše investičních pobídek podle 

jednotlivých typů regionů v rámci politiky na podporu přílivu zahraničních investic, nebo vyšší 
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míra spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu v případě, že se daný projekt realizuje v 

zaostávajícím regionu. Současná regionální politika klade důraz na monitorování průběhu 

podpůrných programů a hodnocení jejich účinnosti.
21

 

1.4.7 Williamsova křivka 

 

Jeffrey G. Williamson zkoumal vztah mezi příjmovými nerovnostmi domácností a 

úrovní rozvoje dané země. Podobně jako Simon Kuznets i Williamson předpokládal, že 

v počátečních fázích rozvoje budou na národní úrovni výrazné regionální disparity, zatímco 

později vývoj povede k regionální konvergenci. Pokud je tato hypotéza platná, rozvinuté země (a 

rozvíjející se země v budoucnu) mohou očekávat snižování regionálních ekonomických disparit 

v čase.  

Svou hypotézu Williamson testoval pomocí výpočtu:  

y

n

f
yy
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i
i

W

 



2)(

 

fi = populace i-tého regionu 

n = národní populace 

yi = příjem na obyvatele osobu i-tého regionu  

y = národní příjem na obyvatele  

 

Vw je vážený variační koeficient, který měří rozptyl regionálního příjmu na obyvatele 

ve vztahu k národnímu průměru, přičemž váhou každé regionální odchylky je podíl počtu 

obyvatel regionu na celkovém počtu obyvatel země. Čím je větší Vw, tím jsou větší rozdíly 

v regionálních příjmech.
22

  

Hlavní argument, který se skrývá za Williamsonovým zjištěním, je to, že v zemi, která 

dohání ostatní vyspělé země, existuje jen málo rostoucích regionů, ve kterých se koncentruje 

kapitál a kvalifikovaná pracovní síla. V důsledku rychleji rostoucí produktivity dochází 

k celkovému zrychlení růstu v těchto regionech, což vede k zvyšování regionálních disparit. 

V pozdějších fázích, při zvyšujících se hraničních nákladech, které vznikají v rychle rostoucích 
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regionech, je více pravděpodobné, že se kapitál přesune do regionů s nižším poměrem kapitálu 

na pracovní sílu. Toto, spolu s efektem přelévání znalostí (spillover effect), může zlepšit 

přerozdělení výrobních zdrojů mezi odvětvími a regiony. To posléze vede k prostorové 

konvergenci.  

Davies a Hallet (2002) testovali Williamsonovu křivku na dvou skupinách zemí 

v období 1980-1999. Méně vyspělé země na jedné straně (Řecko, Portugalsko, Španělsko a 

Irsko) a vyspělé země na straně druhé (Německo, Velká Británie a Itálie). Objevili důkaz o 

použitelnosti růstové části Williamsonovy křivky, která platí, pokud je proces dobíhání 

vyspělých zemí poháněn jen několika růstovými regiony, zatímco ostatní zaostávají. To je 

příčinou rostoucích regionálních disparit. Nicméně prokázali jen slabou korelaci mezi rozvojem 

a regionálními disparitami pro klesající část Williamsonovy křivky. Davies a Hallet zjišťují, že 

institucionální aspekty (např. jaký důraz je kladen na proaktivní regionální politiku) jsou faktory, 

které jsou rozhodující pro snižování disparit v pozdějších stádiích rozvoje.  

Petrakos, Rodríguez-Pose a Rovolis (2003) zkoumali ve své studii osm zemí EU 

(Francie, Velká Británie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Belgie, Řecko a Nizozemí) a zkoumali 

je pro období 1981-1997 za použití prostorové ekonometrické analýzy. Výsledky jejich výzkumu 

ukázaly, že rychlý růst HDP zvyšuje regionální disparity, kdežto vysoká úroveň HDP vykazuje 

nižší stupeň regionálních disparit. Rovněž zjistily, že regionální disparity na národní a EU úrovni 

kopírují ekonomický cyklus v krátkodobém horizontu. Regionální disparity rostou v období 

ekonomického růstu a snižují se v obdobích zpomaleného růstu. Zatímco dlouhodobý proces 

rozvoje vede k rovnoměrné alokaci zdrojů a činností. 

  

1.5 Definice efektivnosti regionální politiky 

 

Podle Molleho (2006) se v rámci hodnocení regionální politiky mají měřit dvě věci. Za 

prvé, musíme ukázat, že regionální politika dosáhla svých cílů, tedy že je účelná (ve smyslu 

effectiveness). Za druhé, musíme prokázat, že žádné vynaložené finanční prostředky nepřišly na 

zmar, a tudíž je regionální politika účinná (ve smyslu efficiency).  

Účelnost (Effectiveness) označuje schopnost produkovat požadované efekty. 

Efektivnost (Efficiency) je pojem vyjadřující obecnou účinnost vložených zdrojů a užitek jimi 

získaný. Jedná se tedy o poměr výstupů a vstupů nějaké činnosti. Výstižně danou problematiku 
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vyjadřuje citát P.F. Druckera „Účelnost je o dělání správných věcí a efektivnost je dělání věcí 

správně“.
23

 

Efektivností budeme rozumět účinné vynakládání finančních zdrojů EU, jakožto 

hlavního nástroje regionální politiky EU, na snižování regionálních disparit.  

 

 

Obr. 3. Účelnost a účinnost regionální politky podle Willema Molleho 

 

Zdroj: Trón, 2009 (s. 468) 

 

1.6 Evaluace efektivnosti regionální politiky  

 

Posouzení efektivnosti regionální politiky představuje složitý problém. Každý region 

má svou specifickou strukturu, odlišné geografické podmínky, liší se hustotou osídlení a dalšími 

faktory. Odlišnost regionů vede k rozdílnému vnímání priorit regionálního rozvoje. Budeme-li 

však hledat společný atribut, dojdeme ke společné snaze regionů o ekonomický růst a zajištění 

kvalitní životní úrovně obyvatel.  

Do konce 80. let byla otázka evaluace efektivnosti regionální politiky marginální 

záležitostí. Po reformě strukturálních fondů v roce 1988 se zpětné hodnocení stalo povinné 
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nařízením Evropské komise ze dne 24. června a 19. prosince 1988. V roce 1999 se standardizace 

metodologie prohloubila a odpovědnost za hodnocení se přenesla na členské státy.  

S evaluací souvisí hned několik problémů. První překážkou je problém měřitelnosti a 

vyčíslitelnosti. Například výsledky vlivu regionální politiky na lidský kapitál či životní prostředí 

jsou těžko měřitelné a redukují se do podoby matematických vzorců. Druhý problém představuje 

odhadnutí doby, za kterou se účinky regionální politiky projeví. Některá využití finančních 

prostředků mají dlouhodobý charakter, proto výsledky hodnocení mohou být nepřesné z hlediska 

časové dimenze. Závažným problémem u ex-post hodnocení je kauzální vztah mezi vstupy a 

výstupy. Nedostatek znalosti vnitřních mechanismů a vzájemných korelací změn má za následek 

předpoklad zjednodušeného pohledu na příčinnost mezi zkoumanými jevy. Tvorba pracovních 

míst a růst HDP nemusí být nutně způsobeny vlivem regionální politiky, jelikož má na ně vliv 

také svobodný trh, neexistence bariér mezinárodního obchodu či intervence státu v národních 

ekonomikách. Je tedy těžko určit, jaká by byla ekonomická realita v případě, že by se regionální 

politika neprováděla. 

V členských zemích EU existuje rozdílná úroveň kvalifikace hodnotitelů, v know-how 

a ve zkušenostech institucí. Tento problém je významný v postkomunistických zemích, jako je 

Česká republika. Poslední překážka v problematice evaluace, kterou si uvedeme, je princip 

adicionality, jenž tvoří základ regionální politiky EU. Jádro tohoto principu spočívá v tom, že 

prostředky poskytnuté z finančních zdrojů EU mají pouze doplňkový charakter a neměly by 

nahrazovat národní zdroje.
24

  

Evaluační aktivity jsou v případě regionální politiky zakotveny v nařízení Rady č. 

1260/99. Toto nařízení specifikuje následující tři typy hodnocení:  

 Ex-ante (předběžné) hodnocení, vedené členskými státy  

 Interim (mid-term, průběžné) hodnocení, vedené nezávislými hodnotiteli nebo auditory 

s cílem určit, zda dochází k plnění programových strategií  

 Ex-post (dodatečné) hodnocení, vedené Evropskou komisí ve spolupráci s členskými 

státy 

V každé zemi Evropské unie je řídícím orgánem evaluace jiný subjekt. V některých 

zemích, a to i v České republice, je orgán evaluace zařazen mezi jednotky řídícího orgánu 

strukturálních fondů. Jiným modelem, který představuje např. evaluační jednotka Itálie, je 
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samostatné postavení evaluace mimo řídící orgán strukturálních fondů. V rámci tohoto modelu 

se nehodnotí pouze oblast strukturálních fondů, ale také ostatní výdaje veřejných rozpočtů.
25

 

V této práci bude efektivnost regionální politiky EU posuzována ze dvou úhlů pohledů. 

Tím první je národní úroveň a sice zda dochází ke konvergenci v rámci jednotlivých případů. 

Poté porovnáme případy k průměru EU, abychom otestovali, zda vynaložené finanční prostředky 

přispívají k snižování disparit, čímž by se prokázala efektivnost regionální politiky EU.  
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2. Regionální politika Evropské unie 
 

2.1 Legislativní rámec regionální politiky EU 

 
Politika hospodářské a sociální soudržnosti je zakotvena v legislativním rámci EU 

v několika právních aktech. První zmínka o hospodářské a sociální soudržnosti můžeme nalézt 

v Zásadách Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 v čl. 2 a 3. 

Smlouva o EHS také předpokládala založení Evropské investiční banky (čl. 129 a 130), 

Evropského sociálního fondu (čl. 123) a Evropského zemědělského garančního a asistenčního 

fondu (čl. 40). Strukturálním fondům se podrobněji věnuje kapitola 2.4.  

Jednotný evropský akt (podepsán 1986) v článku 23 zakotvuje hlavu V - Ekonomická a 

sociální soudržnost jako součást třetí části Smlouvy o ES. JEA se zmiňuje o nutnosti vyrovnávat 

regionální disparity, v článku 130a stojí: „K podpoře celkového harmonického vývoje 

Společenství rozvíjí a uskutečňuje aktivity vedoucí k posilování své ekonomické a sociální 

soudržnosti. Společenství se zaměřuje zvláště na zmenšování nerovnoměrností mezi různými 

regiony a zaostalosti regionů, jimž se dostává nejmenší podpory.“ V článku 130b se uvádí, že 

„společenství dosahování těchto cílů podporuje kroky činěnými prostřednictvím strukturálních 

fondů“ a článek 130c se zmiňuje o Evropském fondu regionálního rozvoje, který je určen 

k tomu, „aby pomohl napravit hlavní regionální nerovnováhy ve Společenství prostřednictvím 

strukturálních změn“.
 26

   

V Maastrichtské smlouvě (podepsána 1992) je původní článek 130a pozměněn: „Na 

podporu svého celkového harmonického rozvoje Společenství rozvíjí a sleduje činnosti vedoucí k 

posilování své hospodářské a sociální soudružnosti. Společenství usiluje zejména o snižování 

rozdílů mezi úrovněmi rozvoje různých regionů a o zmírňování zaostalosti regionů, které jsou v 

nejméně výhodné situaci včetně venkovských oblastí„ a dále si Unie stanovuje za cíl 

„podporovat vyvážený a trvale udržitelný hospodářský a sociální pokrok, zejména vytvořením 

prostoru bez vnitřních hranic, posilováním hospodářské a sociální soudržnosti a zavedením 

hospodářské a měnové unie, jež v souladu s ustanoveními této smlouvy v konečném důsledku 

zahrne i jednotnou měnu.“ 
27
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27

 Smlouva o Evropské unii (1992), s. 4 
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V souvislosti s Lisabonskou smlouvou se zavádí územní soudržnost (tzv. třetí dimenze 

kohezní politiky), která je zakotvena v čl. 158 Smlouvy o založení ES ve znění Lisabonské 

smlouvy a tento článek doplňuje o pododstavec: „V rámci dotyčných regionů je zvláštní 

pozornost věnována venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a 

regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými 

podmínkami, jako jsou například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a 

ostrovní, přeshraniční a horské regiony.“
28

 

Lisabonská smlouva zavádí do právního rámce EU místní a regionální dimenzi. Do 

definice zásady subsidiarity (čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU), podle níž EU jedná pouze tehdy, 

pokud může být výsledků lépe dosaženo na úrovni EU než na úrovni členských států, je vložen 

odkaz na místní a regionální úroveň. Dále se uvádí, že Unie respektuje národní místní a 

regionální samosprávu (čl. 4 odst. 2 Smlouvy o EU) a podporuje územní (jakož i hospodářskou a 

sociální) soudržnost (čl. 3 odst. 3 Smlouvy o EU).
29

 

Jako další prameny je třeba zmínit Protokol o hospodářské a sociální soudržnosti a 

nařízení Rady, jejichž prostřednictvím je regionální politika realizována. Nyní si výše uvedené 

znění smluv zasadíme do kontextu historického vývoje regionální politiky. 

2.2 Vznik a vývoj regionální politiky EU 

 
Výchozí podmínky hospodářského prostoru členských států byly víceméně homogenní, 

proto regionální politika není v zakladatelských smlouvách zmiňována. Jelikož byl na začátku 

primární cíl Společenství vytvořit celní unii, ani případně existující regionální diference by 

nebyly pro tento cíl významné.
30

   

Při vzniku EHS se předpokládalo, že se regionální problémy vyřeší všeobecným 

ekonomickým růstem. V čl. 2 Smlouvy o EHS se uvádí, že „Posláním Společenství je vytvořením 

společného trhu a hospodářské a měnové unie a prováděním společných politik nebo činností 

uvedených v článcích 3 a 4 podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských 

činností, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovné zacházení pro muže a ženy, 

trvalý a neinflační růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti a konvergence hospodářské 
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 Smlouvy o založení ES ve znění Lisabonské smlouvy, s. C306/85 
29
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30
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výkonnosti, vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování životní 

úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy“.  

Zároveň se počítalo s negativními důsledky způsobenými vytvořením Společenství. 

Integrace trhu měla omezit schopnost státu ochránit svá upadající průmyslová odvětví, a tak se 

předpokládalo, že vzniknou problémy v oblastech, kde se koncentrují stará průmyslová odvětví a 

těm bude třeba finančně pomoci. Tato myšlenka kompenzace se stala jádrem první koncepce 

regionální politiky tehdejšího EHS a nese se v duchu keynesiánského přístupu.
31

 Některé země se 

potýkaly s problémem teritoriálně ekonomického dualismu, jako například Itálie a její jižní 

oblast (zejména region Mezzogiorno). V roce 1958 byl založen Evropský sociální fond, ze 

kterého byly v 60. letech financovány programy, jenž měly pomoci odstranit překážky volného 

trhu. Ve stejném roce byla založena Evropská investiční banka a v roce 1961 byl zřízen 

Evropský zemědělský garanční a asistenční fond k financování společní zemědělské politiky. 

Můžeme tedy říci, že regionální politika splývala se zemědělskou politikou.
32

 

V roce 1968, kdy bylo zřízeno Generální ředitelství pro regionální politiku, které 

slaďovalo činnosti regionální politiky a mělo pomoci regionům postiženým útlumem těžkého 

průmyslu a zaostalým venkovským.
33

 

Významným mezníkem vývoje regionální politiky je první rozšíření ES (1973) o 

Velkou Británii, Dánsko a Irsko. V roce 1973 byla světová ekonomika otřesena ropných šokem. 

Ropná krize vyvolala nulový až záporný hospodářský růst, vysokou inflaci a v Evropě vyústila 

ve stagflaci.
34

 Ekonomická situace 70. let (první a druhá ropná krize) měla dopad na koordinaci 

regionální politiky z nadnárodní úrovně.  

Velký Británie požadovala jako „čistý plátce“ přišla vstupem do ES o značné příjmy 

z cel a požadovala kompenzaci vysokých příspěvků do rozpočtu a nízkých příjmů ze společné 

zemědělské politiky v podobě restrukturalizace starých průmyslových oblastí. Pro tento účel byl 

v roce 1975 zřízen fond ERDF, který měl napomoci vyvážení regionálních disparit, které se 

prohlubovaly v důsledku ekonomické krize 70. let, aby nedošlo k ohrožení dokončení jednotného 

volného trhu a zavedení jednotné evropské měny.
35
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Přistoupením Řecka (1981), Španělska a Portugalska (1986) se ES rozšířila o země 

s agrárními ekonomikami, a tím se disparity staly více viditelné, což vneslo do Společenství 

debatu o potřebě vzrůstající rozdíly řešit. Vznikem tzv. integrovaných středomořských programů 

se nové země spolu s jižní částí Francie a Itálie měly adaptovat prostřednictvím strukturálních 

změn.
36

 Vstup Španělska a Portugalska představoval impulz pro reformu regionální politiky.  

Pozice regionální politiky byla posílena Jednotným evropským aktem, který článkem 

23 zavádí novou Hlavu (Hlava V) do Smlouvy o EHS. Politika hospodářské a sociální 

soudržnosti je tak poprvé vymezena jako samostatná politika ES. JEA se zmiňuje i o 

prostředcích, kterými se má dosahovat stanovených cílů. Mezi těmito prostředky jsou i 

strukturální fondy a další existující finanční nástroje, které jsou založeny na neoliberálních 

principech.  

Reformní balíček Delors I z roku 1988 také posílil postavení regionální politiky EU. 

Pro období 1989 – 1993 došlo k zdvojnásobení výše finančních prostředků určených pro méně 

rozvinuté a zaostalé regiony.
37

 Na Delorsův balíček navázala reforma z roku 1988, která přinesla 

integraci regionální politiky s částí sociální politiky a zemědělské do tzv. strukturální politiky a 

zavedla principy pro politiku soudržnosti a její nástroje. Těmito principy jsou 1) soustředit se na 

omezený počet cílů při současném zaměření na nejméně rozvinuté regiony, 2) víceleté plánování 

založené na analýze, strategickém plánování a vyhodnocování (díky reformě už regionální 

politika EU nefungovala na bázi jednotlivých projektů, ale k její realizaci mělo docházet v rámci 

programových obdobích, 3) dodatečné ověření, že členské země nenahrazují národní výdaje 

výdaji EU, 4) partnerství v navrhování a implementaci programů při začleňování účastníků na 

úrovních národních, oblastních a EU včetně sociálních partnerů a nevládních organizací, čímž je 

zajištěno vlastnictví a transparentnost akcí (více kapitola 2.3).
 38

 Reforma regionální politiky EU 

nese znaky neoinsitucionálního přístupu.  

Rovněž došlo k prvnímu definování konkrétních cílů strukturální politiky. Pro 

programovací období 1989-1993 jich bylo 5 a byly převzaty i do období 1994-1999. V roce 1992 

došlo k druhé reformě regionální politiky v návaznosti na sílící roli toté politiky v rámci 

Smlouvy o EU. Tato smlouva stanovila v článku B, že posílení ekonomické a sociální 

soudržnosti je základním cílem Unie. V souladu s cílem vznikl požadavek na konvergenci 
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členských států. V roce 1993 (resp. 1994) byl vytvořen Fond soudržnosti (tzv. Kohezní fond) 

jako nový nástroj, který měl pomoci členským státům se připravit na vstup do Evropské měnové 

unie neboli umožnit nejslabším státům splnit náročná Maastrichtská kritéria pro zavedení 

společné měny. Aby členský stát mohl čerpat prostředky z Fondu soudržnosti, musí splnit 

kritérium, které představuje HNP na 1 obyvatele nedosahující 90% průměru EU.  

Ve čtvrtém rozšíření (1995) přistoupilo do EU Švédsko, Finsko a Rakousko. Jelikož se 

první dvě jmenované země potýkaly se svými vlastními regionálními problémy, byl do cílů 

regionální politiky zařazen nový Cíl 6 – rozvoj a strukturální změny regionů s mimořádně nízkou 

hustotou obyvatelstva. V roce 1999 nebylo již tohoto cíle potřeba, neboť severní státy samy 

dokázaly zvýšit úroveň arktických regionů nad 75% průměru EU.
39 

V roce 1997 byl vypracován program (Agenda 2000) nutných reforem jako předpoklad 

k rozšíření o postsociální státy. Očekávalo se přijetí finančních a institucionálních reforem, ale 

nakonec z nich sešlo, a proto byla Agenda 2000 schválena jako plán nastiňující směr vývoje 

v kontextu rozšiřování EU.
40

 S rozšířením se prohloubily ekonomickosociální disparity mezi 

členskými zeměmi i regiony, a proto se vývoj regionální politiky soustředí především na jejich 

odstranění. Další vývoj regionální politiky je úzce spjat se stanovenými cíli pro období 2000-

2006 a 2007-20013, proto se jim samostatně věnuje kapitola 2.5. 

 

2.3 Principy regionální politiky EU  

 
Obecně platí, že regionální politika EU funguje na principu solidarity, kdy méně 

rozvinuté země jsou financovány z rozpočtu EU, a principu subsidiarity, jímž se podporuje 

rozhodování na co nejnižší úrovni. Komise definovala čtyři základní principy ve snaze zajistit 

efektivní využívání financování projektů.  

Princip koncentrace spočívá ve využití finančních prostředků strukturálních fondů, 

které jsou zaměřeny na základní cíle stanovené pro určité období a doplňkové na programy, které 

se týkají rybářství. Prostředky by tak měly být použity v regionech s velkou koncentrací 

problémů a přinést v nich co největší užitek.   
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Princip programového plánování je zásada, která byla prosazena od roku 1989 

Komisí ve snaze zajistit kontinuitu kroků ve prospěch hospodářské soudržnosti. Vlády členských 

zemí Komisi předkládají návrhy programů, které mají pomoci naplnit stanovené s cíle a 

schválené programy jsou financovány prostředky ze strukturálních fondů a jsou realizovány 

konkrétními projekty. Podpora je poskytována ve více fázích a určena k provádění víceletých 

aktivit, nikoliv k jednorázovým projektům členských států. Díky této zásadě Komise může 

sledovat cíle v dlouhodobějším horizontu a v širším kontextu.  

Princip partnerství byl rovněž zaveden po roce 1989 a navíc upevněn Smlouvou o EU 

(kodifikací principu subsidiarity). Touto zásadou se měla zajistit participace odpovídajících 

regionálních autorit na formulování cílů a následném procesu implementace jednotlivých 

programů. Princip tedy zakotvuje spolupráci mezi Komisí, členským státem a konkrétního 

příjemce finančních prostředků.  

Již zmiňovaný princip adicionality (doplňkovosti) stanovuje, že prostředky 

poskytnuté z finančních zdrojů EU mají pouze doplňkový charakter a neměly by nahrazovat 

národní zdroje. Jsou pouze doplňkem výdajů ze státního rozpočtu či z rozpočtu v příslušné 

oblasti.   

 

2.4 Nástroje regionální politiky EU 

 

Mezi obecné nástroje regionální politiky můžeme zařadit:  

 

 kapitálové granty  

 dotace vztahující se k úrokům nebo půjčkám 

 daňové úlevy 

 zvýhodněné odpisové sazby 

 dotace vztahující se k pracovní síle 

 

Ne všechny vyjmenované nástroje jsou využívány ve všech členských státech. 

Například dotace k úrokům existují jen ve čtyřech členských státech (Belgie, Německo, Řecko a 

Severní Irsko). Fiskální úlevy jsou poměrně vzácné a omezují se jen na Řecko, Francii a 
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Lucembursko. Dotace vztahující se k pracovní síle nejsou tak četné (Irsko, Franci) a objevuje se 

tendence je omezovat.
41

  

Hlavními finančními nástroji, které mají pomoci naplnit cíle regionální politiky EU, 

jsou strukturální fondy a Fond soudržnosti. Nyní si je jednotlivě představíme.   

 

Evropský fond regionálního rozvoje 

 

ERDF byl zřízen v roce 1975 a jsou z něj rozdělovány finanční prostředky na Cíle 1 a 2 

(viz kapitola 2.5) a na Iniciativy Společenství INTERREG a URBAN. Investice putují především 

do infrastruktury, technické pomoci, rozvoje endogenního potenciálu podporováním lokálního 

rozvoje a aktivit malého a středního podnikání a přispívají k vytvoření nebo permanentních 

pracovních míst. Regiony, které získávají pomoc z Cíle 1, mohou využít prostředků ERDF na 

financování investic pro rozvoj vzdělání a zdraví obyvatelstva přispívajícího k vyrovnávání 

regionálních disparit.
42

  

 

Evropský sociální fond  

 

Evropský sociální fond byl zakotven již v Římské smlouvě o založení EHS z roku 

1957, je tedy nejstarším strukturálním fondem. Jeho posláním je podpora opatření pro prevenci a 

boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů, rovné příležitosti pro muže a ženy, rozvoj 

hospodářské a sociální soudržnosti. Podporuje zaměstnanost v EU a to především financováním 

neinvestičních projektů (rekvalifikace nezaměstnaných, rozvoj vzdělávacích programů, 

zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky a učitele, stáže studentů, pedagogů a 

vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod.).
43

  

 

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond 

 

Zmínka o založení Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu byla 

zakotvena již v Římské smlouvě o založení EHS v roce 1957, ale činným se stal až roku 1961. 

EAGGF vznikl za účelem financování společné zemědělské politiky. Finanční pomoc z tohoto 
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fondu mířila především do venkovského rozvoje a investic do rozvoje zemědělství, do 

zemědělských infrastruktur nebo do aktivit vedoucích k zachování udržitelného rozvoje atd. Do 

roku 2006 byla jeho podpůrná sekce řazena mezi strukturální fondy EU (nařízení ES 1260/1999) 

a od roku 2007 se již nejedná o strukturální fond (slouží pouze k financování aktivit společné 

zemědělské politiky EU).  

 

Finanční nástroj pro podporu rybolovu 

 

Finanční nástroj pro podporu rybolovu byl vytvořen v roce 1993 Maastrichtskou 

smlouvou, jako reakce na nutnost restrukturalizace rybářského sektoru. Cílem bylo sjednocení 

strukturálních fondů pro rybolov a akvakulturu.
44

 Jako strukturální fond byl FIFG ustanoven 

teprve v roce 2000 nařízením č. 1263/1999. FIFG patřil mezi strukturální fondy EU do roku 

2006. Prostředky z tohoto fondu byly určeny především na rozvoj chovu ryb, modernizaci 

loďstva, ochranu některých přímořských oblastí, vybavení rybářských přístavů, výrobu a obchod 

s rybími výrobky nebo podporu výroby. 

 

Kohezní fond – Fond soudržnosti 

 

Kohezní fond byl zakotven v Maastrichtské smlouvě v roce 1992 (ustanoven byl 

nařízením Rady č. 1164/94) jako nástroj solidarity, jehož úkolem bylo pomáhat slabším zemím 

splnit maastrichtská kritéria. Je nutné zmínit, že kohezní fond není strukturálním fondem. 

Podporu z kohezního fondu čerpají ty členské státy, jejichž HNP na obyvatele, měřené paritou 

kupní síly, je nižší než 90 % unijního průměru. Pomoc směřuje především do oblastí dopravní 

infrastruktury a životního prostředí v návaznosti na politiku udržitelného rozvoje (nařízení Rady 

č. 1084/2006).  

 

Mezi další nástroje regionální politiky EU patří ISA (Instrument for Structural Policy 

for Pre-Accession). Tento finanční nástroj byl založen v roce 1999 pro urychlední potřebných 

změn v kandidátských státech EU a slouží k financování infrastrukturních projektů v oblastech 

životního prostředí a dopravy. SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and 

Development) byl rovněž vytvořen na předvstupní pomoc vztahující se ke společné zemědělské 
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politice, strukturálním změnám v jednotlivých zemědělských sektorech a na venkově. PHARE 

(Poland and Hungary Assistance for Econoic Restructuring) byl založen v roce 1989 celkem 24 

státy na pomoc hospodářské transformace východoevropských zemí.
45

 

  

2.5 Strategické dokumenty regionální politiky EU 

 

Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) představují rámcový strategický 

dokument pro regionální politiku EU a definují hlavní priority, které budou z evropských 

prostředků financovány. SOZS mají zajistit sladění plánů členských států s prioritami EU, proto 

je Evropská komise navrhuje ve spolupráci s členskými zeměmi.  

Každý členský stát formuluje svůj Národní rozvojový plán (NRP), který představuje 

základní strategický dokument pro programovací období. Popisuje strategii členského státu EU 

pro získání podpory ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. NRP vyhodnocuje stav a 

vývoj země v hospodářské, sociální a politické oblasti a její cíle v následujících letech. 

Evropská komise schvaluje po dohodě s příslušným státem Rámec podpory 

Společenství (RPS) na základě předloženého Národního rozvojového plánu. RPS je řízen 

Řídícím orgánem Rámce podpory společenství, který zajišťuje koordinaci pomoci z fondů EU. 

Spojnici mezi NRP a SOZS tvoří Národní strategický referenční rámec (NSRR). 

Vypracovává ho členský stát a odevzdává ho Komisi do pěti měsíců od přijetí strategických 

obecných zásad. NSRR je základním programovým a strategickým dokumentem, který obsahuje 

priority a opatření, na které by chtěla členská země využít prostředky z fondů EU. Referenční 

rámec je specifikován a realizován prostřednictvím systému tematických a regionálních 

operačních programů pro jednotlivé cíle regionální politiky EU.  

Každý operační program je schválen Evropskou komisí. V případě zemí a regionů, na 

něž se vztahuje cíl „konvergence", musí být 60 % výdajů přiděleno na priority vyplývající 

z lisabonské strategie EU (podpora růstu a zaměstnanosti). V případě zemí a regionů, na něž se 

vztahuje cíl „konkurenceschopnost a zaměstnanost" je to 75 % výdajů.46 

Úkolem členského státu je zajistit realizaci programů, tzn. vybrat projekty, které každý 

rok programového období vznikají a zajistit jejich kontrolu a evaluaci. Exekutiva je prováděna 

                                                 
45

 Kučerová (2010), s. 283-284 
46

 https://www.euroskop.cz/8948/sekce/regionalni-politika/ 



 -40- 

řídícími orgány, ať už jednotlivých zemí či regionů. Komise se zavazuje k výdajům pro 

financování programů a podílí se na monitoringu operačních programů spolu s členskými 

zeměmi. 

 

2.6 Cíle regionální politiky EU   

 

V období 1994-1999 bylo stanoveno šest cílů a sice:  

Cíl 1:  Rozvoj a strukturální přeměna zaostávajících regionů 

Cíl 2:  Konverze regionů vážně postižených hospodářským úpadkem  

Cíl 3:  Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 12 měsíců) a pracovní integrace 

mladých lidí (do 25 let) 

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 

Cíl 6:  Rozvoj řídce zalidněných regionů 

Dokument Agenda 2000 (navržen Komisí v roce 1997) přinesl významné změny 

principů regionální politiky. Jeho obsahem byl návrh finančního rámce pro období 2000-2006 a 

redukce počtu cílů. Původních pět a posléze šest cílů se omezilo na tři základní.  

 

Cíl 1 (2000-2006): Podpora rozvoje zaostávajících regionů 

Regiony NUTS 247 s HDP pod hranicí 75% průměru EU mohly čerpat pomoc zejména 

prostřednictvím investic do výroby. V těchto regionech žilo 22% populace EU. Cíl 1 byl 

dosahován za podpory prostředků ze všech čtyř strukturálních fondů (ERDF, ESF, EAGGF a 

FIFG). Pro tento cíl bylo vymezeno 136 mld. EUR (69,7% prostředků fondů). 

 

Cíl 2 (2000-2006): Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací  

                                                 
47

 Pozn. Klasifikace NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics - Nomenklatura územních statistických 

jednotek) slouží především k shromažďování, zpracování a harmonizaci regionálních statistik EU a sociálně-

ekonomickým analýzám regionů. 
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Tento cíl byl pro regiony, které nezískávaly pomoc z Cíle 1 a byly postiženy socioekonomickou 

restrukturalizací. V regionech žilo 18% populace EU. Pro Cíl bylo určeno 11,5% prostředků 

(22,5 mld. Euro).  

´ 

 

Cíl 3 (2000-2006): Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání 

V rámci Cíle 3 pomoc směřovala na podporu adaptace a modernizace systému vzdělávání, 

odborné přípravy a zaměstnanosti. Regiony nesměly čerpat finanční prostředky v rámci Cíle 1. 

Pro Cíl bylo určené 12,3% prostředků (24 mld. EUR).  

 

V rámci období 2000-2006 byly podporovány i následující iniciativy Společenství. 

INTERREG III představuje přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci podporující 

vyvážený rozvoj a prostorové plánování (financováno z ERDF – 4,9 mld. EUR). Iniciativa 

URBAN II se zaměřuje na regeneraci měst (financováno z ERDF – 0,7 mld. EUR). LEADER+ 

financoval rozvoj venkova (EAGGF – 2 mld. EUR). EQUAL byla nadnárodní spolupráce proti 

diskriminaci a nerovnosti na trhu práce (ESF – 2,8 mld. EUR).  

Inovační akce se v období 2000-2006 byly zaměřeny rozvoj vědomostních a 

technologických inovací, rozvoj informační společnosti a podpora regionální identity a 

udržitelného rozvoje.  

V roce 2006 Rada schválila Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost, 

které nastiňovaly směr dalšího operačního období 2007-2013. „Cílem těchto strategických 

obecných zásad by měla být podpora růstu strategického obsahu politiky soudržnosti s ohledem 

na posílení součinnosti a pomáhat plnit cíle Lisabonské agendy.“
48

 Cíle pro období 2007-2013 

byly stanoveny Nařízením Rady č. 1083/2006. Na regionální politiku bylo vymezeno celkem 

35,7% rozpočtu, tj. 347,10 mld. EUR. Obr. 5 znázorňuje procentuální rozdělení finančních 

prostředků dle cílů.  

 

Cíl (2007-2013): Konvergence 

Cíl má zahrnout členské státy a regiony, jejichž rozvoj zaostává. Tento cíl je zaměřen na regiony, 

jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele měřený paritou kupní síly je nižší než 75% průměru 

Společenství. Do tohoto cíle patří i regiony, které splňují tato kritéria na úrovni EU-15, a nikoli 

                                                 
48

 Council decision of 6 October 2006 on Community strategic guidelines on cohesion, L 291/12 
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EU-27. Pro ně byl zaveden přechodný režim, v jehož rámci se financování snižuje postupně 

(„phasing-out"). Členské státy, na něž je zaměřen cíl Konvergence a jejichž hrubý národní 

důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 průměru Společenství, mají čerpat podporu v rámci 

Fondu soudržnosti. 

   

Cíl (2007-2013): Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  

Cíl má zahrnou území mimo cíl Konvergence a zaměřuje se na posílení konkurenceschopnosti 

regionů a zaměstnanost. Podporuje vznik většího počtu kvalitnějších pracovních míst 

přizpůsobováním pracovní síly a investicemi do lidských zdrojů. Zahrnuje „phasing-in“ regiony, 

ty mají HDP na osobu méně než 75 % průměru EU-15 v období 2000-2006, ale více než 75 % 

průměru EU-15 v období 2007-2013.  

 

Cíl (2007-2013): Evropská územní spolupráce  

Tento cíl má zahrnout regiony v blízkosti pozemních nebo mořských hranic, oblasti nadnárodní 

spolupráce definované s ohledem na opatření prosazující integrovaný územní rozvoj a podporu 

meziregionální spolupráce a výměny zkušeností.  

 

Obr. 4: Alokace finančních zdrojů EU pro období 2007-2013 

 

 
                              Zdroj: Wokoun (2007) 
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Jak je popsáno v Tab. 2., iniciativy Společenství URBAN a EQUAL byly integrovány 

do prvních dvou cílů, iniciativa LEADER+ byla zařazena pod Společnou zemědělskou politiku 

EU stejně jako problematika rozvoje venkova a rybolovu. 

 

Tab. 2. Porovnání cílů regionální politiky EU v operačních obdobích 2000-2006 a 2007-2013 

 
Zdroj: Wokoun (2007) 

 

2.7 Strategie Evropa 2020 

 

Hospodářská strategie Evropské komise s názvem Evropa 2020 byla přijata v červnu 

2010 a stanovuje cíle, které má Evropa dosáhnout do roku 2020 v oblasti zaměstnanosti, vědy a 

výzkumu, chudoby, vzdělání a energetické účinnosti. Je reakcí na nové výzvy jako je např. 

světová hospodářská krize, státní intervence na záchranu bank, stárnoucí populace, ohrožení 

konkurenceschopnosti evropských ekonomik, ekologické problémy (změna klimatu a rostoucí 

energetická závislost Evropy na východu). Regionální  politika by se měla v následujícím období 

(2014-2020) vedle obecného cíle, tj. snižování regionálních disparit, soustředit i na cíle této 

strategie. Cíle představují vizi inteligentního a udržitelného růstu, jenž podporuje začlenění. Pro 

účely budoucího hodnocení byly stanoveny cíle měřitelné, schopné odrážet rozmanitost situace 
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členských států a založené na spolehlivosti údajů. Evropská rada pozměnila znění některých cílů 

a jejich finální podoba je následující:  

 úsilí o dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i 

prostřednictvím vyšší účasti mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou 

kvalifikací a lepší integrace legálních migrantů  

 zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, zejména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé 

investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3% HDP 

 snížení emisí skleníkových plynů o 20% oproti úrovním roku 1990; zvýšení podílu 

energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20%; a posun ke zvýšení 

energické účinnosti o 20% 

 zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní 

docházky pod 10% a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním nebo 

srovnatelným vzděláním na nejméně 40%  

 podpora sociální začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou 

snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 mil.
49

 

 

V návrhu strategie se hovoří o třech navzájem se posilujících prioritách. Inteligentní 

růst – snaha o rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Udržitelný růst – podpora 

konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky, která je méně náročná na zdroje. Růst 

podporující začlenění – podpora ekonomiky s vysokou zaměstnaností, který se bude vyznačovat 

sociální a územní soudržností.
50

  

V souladu se závěry Evropské rady z června 2010 si měly členské státy stanovit jasné 

národní cíle ve spolupráci s Evropskou komisí. Motivující prvek je skryt v rezervě, kterou si 

státy mají vyčlenit pro odměňování regionů s nejlepšími výsledky.  

Strategie Evropa 2020 byla koncipována s ohledem na závěry Lisabonské strategie, 

která spočívá na třech pilířích. Konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a 

evropská územní spolupráce. Evropské komisi bylo doporučeno sledovat strukturální indikátory, 

které by vyjadřovaly regionální výkonnost a na základě kterých by se mohl vyhodnocovat vliv 

regionální politiky.  
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 Závěry ze zasedání Evropské rady 17.6.2010 
50

 Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, s. 5 
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 3. Případová studie 

 

Tato část práce se zabývá vývojem regionální politiky ve vybraných případech (Irsko, 

Česká republika a Bulharko). Zmíněny budou územní jednotky na úrovni NUTS 2 a NUTS 3, 

uvedeme si také výši alokací z fondů EU v jednotlivých operačních obdobích a budeme sledovat 

vývoj disparit na základě hodnot vybraných indikátorů, které jsou představeny v následujícím 

textu.   

 

Hrubý domácí produkt na obyvatele v standardu kupní síly  

 

HDP je nejběžněji používaným indikátorem pro měření výkonnosti ekonomiky. 

Vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb nově vytvořených v daném období na 

určitém území, jinými slovy přestavuje celkovou hodnotu toho, co bylo na pozorovaném území 

za dané období vyprodukováno. Vhodný indikátorem pro poměřování hospodářské vyspělosti 

regionu je HDP na jednoho obyvatele. Tento ukazatel je rozhodující při směřování finančních 

prostředků z fondů EU. Cíl „Konvergence“ je zaměřen na regiony, jejichž HDP na obyvatele 

měřený paritou kupní síly je nižší než 75% průměru EU. Nejčastěji se uvádí srovnání HDP na 

obyvatele s průměrnou úrovní EU 27 měřené pomocí standardu kupní síly (PPS).
51

 

Nevýhodou tohoto indikátoru pro regionální komparaci je skutečnost, že 

prostřednictvím PPS sice dochází k vyloučení vlivu rozdílu cenových hladin mezi státy, ale 

nejsou už zohledněny rozdíly v cenových hladinách mezi regiony uvnitř státu. Zvlášť cenové 

hladiny mezi metropolitními oblastmi a ostatními regiony jsou zřejmé, např. v ceně nájmů. 

Dalším nedostatkem regionálního HDP na obyvatele je fakt, že je tento ukazatel vyjádřen 

hodnotou místa vytvoření hodnoty statků a služeb, ale vztahuje se k obyvatelstvu dle 

rezidenčního přístupu. Indikátor tak může být zkreslen dojížďkou a vyjížďkou do místa 

pracoviště. Nejčastěji se tak děje v případě metropolitních regionů (hlavních měst).
52

  

 

                                                 
51

 Pozn. PPS standard kupní síly (Purchasing Power Standard) je uměle vytvořená měnová jednotka používaná při 

mezinárodních srovnáních k vyjádření objemu ekonomických souhrnných ukazatelů. V Evropském srovnávacím 

programu kupní síla 1 PPS odpovídá průměrné kupní síle jednoho Eura v Evropské unii (EU 27). A proto tedy HDP 

v PPS za EU27 celkem = HDP v eurech (po přepočtu směnným kursem z národních měn) za EU27 celkem (Zdroj: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/evropsky_srovnavaci_program) 
52

 Kahoun (2010), s. 7. 
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Rozptyl regionálního HDP na obyvatele 

 

Eurostat od roku 2007 používá odvozený ukazatel, který se nazývá Rozptyl 

regionálního HDP na obyvatele (Dispersion of GDP per inhabitant). Tento indikátor sumarizuje 

rozdíly v HDP na obyvatele mezi regiony uvnitř jedné země. Rozptyl „D“ regionálního HDP 

regionů na úrovni NUTS 2 je definován jako „součet absolutních rozdílů mezi regionálním 

(NUTS 2) a národním HDP na 1 obyvatele, vážený podle regionálního podílu obyvatelstva a 

vyjádřený v procentech národního HDP na obyvatele“.
53

  

 

Čistý disponibilní důchod domácností na jednoho obyvatele 

 

Tento indikátor nepatří mezi hojně využívané v mezinárodním srovnávání, avšak 

neslouží jako nástroj pro finanční transfery v rámci regionální politiky EU. Na druhou stranu 

oproti HDP na obyvatele poskytuje čistý disponibilní důchod domácností lepší pohled na 

regionální disparity v životní úrovni obyvatel. Disponibilní důchod je výsledkem druhotného 

přerozdělení prvotních důchodů, kde svou roli hrají sociální dávky (zdroje) a běžné daně (užití). 

Proto tento indikátor zahrnuje čisté disponibilní příjmy ekonomicky aktivních i neaktivních 

obyvatel regionů. Nutno zmínit, že se míra přerozdělování mezi sektory ale v zemích EU 

výrazně liší. Na základě tohoto indikátoru bude testována platnost Williamsonovy křivky. 

Budeme tak zkoumat disparity mezi příjmy domácností, které by měly být ovlivněny úrovní 

rozvoje. Rozvoji regionů mají pomáhat finanční prostředky z fondů EU, neznamená to ale, že se 

tato finanční pomoc přímo projeví na výši disponibilního důchodu domácností. 

 

Míra nezaměstnanosti  

 

Lidé jsou pro ekonomiku rozhodujícím výrobním činitelem, a proto úroveň lidského 

potenciálu je největší hnací motor pro regionální rozvoj. Jednou z charakteristik hodnocení 

ekonomiky v regionu je míra nezaměstnanosti, která představuje procento nezaměstnaných lidí 

oproti ekonomicky aktivní populaci.  
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Pro regionální srovnání je využito regionální míry nezaměstnanosti na úrovni NUTS 

2.
54

 V rámci tohoto ukazatele skupinu nezaměstnaných tvoří osoby ve věku 15-74 let, které 

splňují tyto tři podmínky (všechny zároveň): 1) osoby byly bez práce během referenčního týdne, 

2) byly aktuálně k dispozici jakožto pracovní síla, 3) hledaly aktivně práci nebo našli práci, do 

které do tří měsíců nenastoupí. Skupinu zaměstnaných reprezentují osoby ve věku 15-64 let, 

které během referenčního týdne vykonávaly jakoukoliv práci po dobu nejméně jedné hodiny za 

mzdu či plat, zisk nebo rodinný zisk nebo osoby, které nebyly dočasně přítomny v práci, kterou 

však měly. 

Vliv regionální politiky EU ve vybraných případech bude posuzován na základě HDP a 

míry nezaměstnanosti, protože finanční prostředky z fondů EU nejsou v přímém vztahu 

s disponibilním důchodem.  

 

3.1 Případ Irska 

 

Když Irsko přistoupilo k ES v roce 1973, bylo jedním z nejméně rozvinutých členských 

států. ES ekonomickou zaostalost bralo v potaz, a proto byl ke Smlouvě o přistoupení připojen 

dodatek: „Společenství uznává potřebu Irska rozvíjet průmyslovou základnu a hospodářství, a 

tak bude mít Irsko prospěch ze všech postupů a zdrojů ES, přičemž jakýkoliv irský návrh bude 

zvažován se zřetelem k jeho situaci“.
55

 

V 90. letech se hospodářský růst Irska vyvíjel vysokým tempem. Díky tomu často 

bývalo označováno jako „keltský tygr“ a hovořilo se o „irském zázraku“. Irsko proto bývá 

oblíbeným příkladem ideálního modelu hospodářského vývoje země i často zmiňovaným 

případem úspěšného využití finančních prostředků z fondů EU. 

Kvůli finanční krizi se Irsko v roce 2007 dostalo do vážných problémů. Krize v roce 

2008 postihla všechny významné obchodní partnery Irska (zejména USA a Velkou Británii) a 

měla negativní vliv irský export i celou ekonomiku. Ačkoliv byla Irsku poskytnuta finanční 

pomoc, dostává se z recese velmi pomalu. Podle irského statistického úřadu HDP vzrostlo o 

0,9% v roce 2012.
56
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 Indikátor míry nezaměstnanosti na úrovni NUTS 2 má code tgs00010 a je popsán na stránkách Eurostatu.  
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 Častek (2002)  
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3.1.1 Irský hospodářský zázrak 

 

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se irská ekonomika vyznačovala svou 

uzavřeností a málo rozvinutým průmyslovým odvětvím. Zásadní zlom pro hospodářskou politiku 

Irska nastal až v padesátých letech, kdy vláda nastartovala program kapitálových investic za 

účelem rychlého ekonomického rozvoje. V roce 1952 byla vytvořena Irská exportní rada (IEB), 

jejíž cílem, jak z názvu vyplývá, byla podpora irského exportu. V padesátých letech byla rovněž 

založena Průmyslová rozvojová agentura (IDA), která napomáhala domácímu průmyslu při 

hledání zahraničních investorů. IDA funguje v Irsku dodnes.  

Na konci šedesátých let byla založena Britsko-irská zóna volného obchodu (1966), 

čímž se posílila liberalizace zahraničního obchodu. V rámci příprav na vstup Irska do ES nastala 

postupná eliminace obchodních tarifů s evropskými státy. Tato liberalizace položila základy 

budoucího úspěchu exportně orientovaného irského hospodářství.  

Irsko se stalo členem ES v roce 1973 a patřilo mezi nejméně rozvinuté členské státy. 

Tehdy představoval HDP na jednoho obyvatele 58% průměru ES. Irská ekonomika byla tehdy 

převážně orientovaná na zemědělství. Po svém vstupu do ES se prakticky okamžitě stalo 

příjemcem rozsáhlých transferů ze společného rozpočtu a pod vlivem konkurenčních sil muselo 

začít restrukturalizovat svou ekonomiku. Tempo růstu HDP se v sedmdesátých letech začalo 

zvyšovat. V roce 1974 však přišla ekonomická recese v celé Evropě a dotkla se i irského 

hospodářství. 

V osmdesátých letech irská ekonomika čelila hned několika problémům. Inflace rostla, 

s ní i nezaměstnanost a podniky se dostávaly do závažných problémů. Docházelo k mohutné 

emigraci a rostl národní dluh, což zemi politicky destabilizovalo. Jednotný evropský akt, který 

byl podepsán na počátku roku 1986 a v platnost vstoupil v červenci 1987, dal irské ekonomice 

novou naději. Od JEA se očekávalo prohloubení integrace a zatraktivnění Irska pro zahraniční 

investory z průmyslově nejvyspělejších zemí světa. Díky JEA narostla i produktivita irských 

vývozců, proto vytvoření společného trhu představovalo šanci, jak odstranit závislost na Velké 

Británii. V roce 1987 rovněž vznikl Program národní obnovy (Programe for National Recovery) 

s cílem zajistit fiskální a monetární stabilizaci, daňovou reformu a mzdovou disciplínu. V témže 

roce Irsko přijalo tzv. Tallaght Strategy, neboli politiku nízkých daní, která měla přilákat 

zaoceánské investice. Zahraniční investice pak podpořily průmyslová odvětví. V letech 1987 a 
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1988 kulminoval veřejný dluh, a proto peníze z fondů EU přišly právě včas. Vládě se tak díky 

finančním transferům podařilo udržet plynulost investičních výdajů.  

Pro období 1991–1993 byl přijat Program pro ekonomický a sociální pokrok 

(Programme for Economic and Social Progress) a jeho cíle se podstatně nelišily od předchozího 

programu. Snahou bylo dosáhnout zmírnění růstu mezd, zlepšit konkurenceschopnost 

ekonomiky a veřejné finance. V devadesátých letech irská ekonomika zaznamenala viditelné 

zlepšení ve všech oblastech. Dopomohly k tomu i zahraniční investice do nových závodů na 

výrobu počítačů a elektronických součástek. Mezi investory patřily firmy IBM, Intel, Gateway 

2000, Digital, Dell, Fujitsu, Motorola a Hewlett. Vzhledem k obrovskému množství zahraničních 

podniků v Irsku je dobré rozlišovat mezi hrubým národním produktem (tj. produktem, 

vyprodukovaným v Iry vlastněných podnicích, a to i v zahraničí) a hrubým domácím produktem 

(tj. produktem, vyprodukovaným na území Irska). HNP se zvýšil o 44% mezi léty 1992-1997 a 

průměrné tempo růstu v roce 1997 (7,5%) překonalo i uznávané asijské „tygry“ jako Hong Kong 

(5,3%), Singapur (6,5%) či Jižní Koreu (5,3%). Výsledný rozdíl mezi HDP a HNP v roce 1997 

činil kolem 13,8%. Inflace byla v devadesátých letech nízká, během 10 let (1987-1997) vzniklo 

na 216 000 nových pracovních míst, běžný i kapitálový účet platební bilance byly v přebytku, 

veřejný dluh již postupně klesal, irský státní rozpočet zaznamenal poprvé přebytky v letech 1996 

a 1997 a reálné příjmy obyvatelstva rostly. Co však odlišuje devadesátá léta je skutečnost, že 

předchozí období růstu nikdy netrvala tak dlouho a nevyznačovala se tak příznivou kombinací 

všech ekonomických ukazatelů.
57

 

Byl však „irský zázrak“ způsoben finanční pomocí z ES? Podle Erbenové pouze 

částečně. Příjmy z evropských zdrojů byly investovány převážně do rozvoje infrastruktury 

(přístavy, silnice, letiště, telekomunikace - všechny vlastněné státem) a vzdělání. Fondy v pravou 

chvíli napomohly udržet plynulost investičních výdajů a navíc donutily vládu uvažovat 

v dlouhodobém horizontu. Tok finančních zdrojů z ES byl více méně stabilní, rozhodně se jejich 

objem relativně k HDP s postupem času nezvyšoval. Na začátku devadesátých let, tj. v době, kdy 

se hospodářské tempo růstu v Irsku zrychlilo, příliv peněz z ES dokonce kulminoval a poté se 

začal snižovat. Ostatním chudým zemím (Řecko, Portugalsko, Španělsko) se také dostávalo 
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významné finanční podpory z fondů EU, ale jejich ekonomický růst nebyl zcela nesrovnatelný s 

tím, čeho dosáhlo Irsko.
58

 

Úřad pro irské regiony (IRO) uvádí, že regionální politika EU významně přispěla 

k oživení irského hospodářství a dosažení trvale vysoké úrovně ekonomického růstu a 

zaměstnanosti. Stejně jako Erbanová i IRO hovoří o správném načasování finanční pomoci. 

Platby z fondů počátkem 90. let významně vzrostly, takže v kritickém bodě ekonomické 

transformace mělo Irsko prostředky pro investice. Investovalo se především do lidských zdrojů, 

vzdělávání a odborné přípravy, což se ukázalo být klíčovým lákadlem pro zahraniční investory. 

Irsko investovalo 35% prostředků z fondů právě do lidských zdrojů, přičemž průměr regionů 

soudržnosti EU představoval přibližně 25%. Významná část prostředků putovala také do 

dopravní infrastruktury (19%).
59

 

3.1.2 Regionální politika v Irsku 

 

Regionální politika v Irsku je realizována z národní perspektivy. Jinými slovy 

regionální otázky se považují za národní. Důsledkem může být absence volené regionální 

samosprávy. Správní kompetence se v Irsku dělí mezi státní správu a systém místní samosprávy. 

Princip subsidiarity je proto v Irsku limitován, což znamená, že rozhodování je relativně 

koncentrované na státní úrovni. Strategie regionální (národní) politiky je obsažena v Národních 

rozvojových plánech.
60

  

Prioritou Národního rozvojového plánu pro období 1989-1993 bylo podporovat rozvoj 

na národní úrovni. Důvodem je především skutečnost, že Irsko bylo tvořeno jedním regionem 

NUTS 2 za účelem čerpat prostředky z fondů EU. NRP si kladl za cíl posílit produktivní 

kapacitu ekonomiky, zlepšit konkurenceschopnost pomocí investic do infrastruktury, rozvíjet 

dovednosti a schopnosti pracovní síly a začlenit znevýhodněné do společnosti a využít potenciálu 

místních organizací k přispění ekonomickému růstu.
61

  

NRP pro období 1994-1999 byl postavený na úspěchu prvního operačního období a 

pokračoval v cíli národního rozvoje. Kumulativní efekt finanční pomoci v rámci obou období se 

promítlo v přiblížení irské životní úrovně evropskému standardu a v růstu irského HNP okolo 

                                                 
58

 Erbenová (1998), s. 3-12 
59

 http://www.iro.ie/EU-structural-funds.html 
60

 Wokoun (2003), s. 116 
61

 Sedlářová (2006),  s. 41 



 -51- 

dvou procent (jehož by bez finančních transferů Irsko nedosáhlo). Pozitivní vliv se ukázal i 

v oblasti zaměstnanosti. 

Od poloviny devadesátých let se však vytvářel prostorově nevyrovnaný model rozvoje. 

S ohledem na tento vývoj se strategickým cílem Národního rozvojového plánu pro 2000-2006 

stal vyvážený regionální rozvoj. Poprvé se tak kladl důraz na regionální perspektivu. NRP se 

zaměřil na udržení hospodářského růstu a zaměstnanosti, zlepšení konkurenceschopnosti Irska 

v mezinárodním prostředí a podporu sociálního začleňování.
62

 

Národní rozvojový plán pro 2007-2013 má název Přetváření Irska – lepší kvalita života 

pro všechny. V plánu jsou obsaženy cíle 1) odstranit zbývající překážky v infrastruktuře, které 

brzdí ekonomický růst a vyvážený regionální rozvoj, 2) zaměřit se na vzdělávání dětí a mládeže, 

aby se chopily příležitostí, které současnost nabízí, 3) vytvářet příležitosti v oblasti 

zaměstnanosti, 4) přerozdělovat bohatství za účelem podpory lidí vyloučených ze společnosti.
63

 

Mezi faktory úspěšnosti regionální politiky EU patří skutečnost, že finanční pomoc 

z fondů EU byla začleněna do uceleného rámce národní politiky. Irská zkušenost s fondy EU 

byla pozitivní i z procesního hlediska. Irsko dokázalo využít acquis, což se ukázalo mít příznivý 

dopad na administrativní strukturu, zvláště pak na monitoring a vyhodnocování výsledků. 

Regionální politika EU je v Irsku vnímána jako důležitý prvek přispívající k regionálnímu 

(národnímu) rozvoji Irska.
64

  

3.1.3 Statistické územní jednotky v Irsku  

 

V Irsku není přímo volená regionální úroveň správy. V souladu s principy subsidiarity a 

partnerství se Evropská komise snaží povzbudit členské státy k decentralizaci odpovědnosti za 

řízení programů strukturálních fondů na co nejnižší úroveň správy. V roce 1994 bylo v Irsku 

zřízeno osm regionálních orgánů správy, které měly podporovat koordinaci veřejných služeb ve 

svých regionech, posoudit implementaci programů ve své oblasti a nabídnout svá doporučení. 

Počet regionálních orgánů odpovídá rozdělení Irska do osmi regionů na úrovni NUTS III. 

Ministerstvo financí si chtělo zachovat svou klíčovou pozici a zabezpečuje tak, aby finanční 

prostředky přidělené Irsku bylo možno vyrovnat státními fondy.
65
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V 90. letech se ukázalo, že regiony rozdělené do NUTS III jsou prostorově 

nevyváženým modelem z hlediska regionálního rozvoje. To vedlo v roce 1997 k přezkumu (v 

polovině operačního období). Výsledky dokázaly, že regiony ve východní a jižní části země 

prosperovaly v mnohem větší míře než ty na západě, severozápadě a v regionu Midland. 

S ohledem na tuto prostorově nevyváženou strukturu růstu vláda navrhla revizi regionálních 

hranic a vytvoření dvou samostatných regionů NUTS 2 (Border, Midland and Western region a 

Southern and Eastern region), které byly zřízeny v roce 1999. Každý region NUTS 2 má své 

regionální shromáždění (Regional Assembly), které je zodpovědný za řízení regionálních 

programů a předsedá monitorovacímu výboru.
66

  

Border, Midland and Western region je tvořen třemi regiony NUTS 3 (Border, 

Midlands, Werst) a Southern and Eastern region se skládá z pěti NUTS 3 (Dublin, Mid-East, 

Mid-West, South-East, South-West). Irské regiony NUTS 2 a NUTS 3 naleznete v příloze 1. 

Pro uspokojení poptávky po statistických údajích na lokální úrovni, Eurostat zřídil systém 

místních správních jednotek (LAU) kompatibilních s klasifikací NUTS. V Irsku jsou LAU 1 

oblasti totožné s těmi, které spadají pod jurisdikci krajských a městských rad. Druhá úroveň 

LAU 2 odpovídá oblastem vymezeným dle okresních volebních oddílů.  

3.1.4 Čerpání finančních prostředků Irska z fondů EU 

 

Během obou období 1989-1993 a 1994-1999 bylo Irsko považováno za jeden region 

Cíle 1. Pro rozpočtové období 1989-1993 bylo v Irsku rozhodnuto, že největší část prostředků ze 

strukturálních fondů bude věnována na rozvoj lidských zdrojů (35%) a dopravy (19%). Podle 

hodnotící zprávy Komise z roku 1994 finanční prostředky přispěly k rozvoji irské ekonomiky. 

Irsko dosáhlo zvýšení HDP na obyvatele ze 64% v roce 1988 na 78% průměru ES v roce 1993 a 

tím došlo k reálné konvergenci irské ekonomiky. Dále se zvýšila celková zaměstnanost a to o 66 

000 míst v roce 1993 oproti roku 1988. Úroveň HDP byla o 2,5% v roce 1993 vyšší, než kdyby 

se Irsku nedostávalo finanční pomoci z fondů EU.
67

  

V operačním období 1994-1999 do Irska putovalo 6,9 mld. EUR, které byly využity 

k financování čtyř prioritních oblastí. (1) Produktivní sektor obdržel 44% z celkových finančních 

prostředků z fondů EU. Tato prioritní osa zahrnuje Operační programy průmyslového rozvoje 
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(20%), zemědělství, rozvoje venkova a lesnictví (17%), turistiky (8%) a rybolovu (1,4%). 

Region West vyčlenil na tuto prioritu největší část příjmů (59%), nejméně region Dublin (33%). 

(2) Pro oblast lidských zdrojů bylo určeno 31% finančních prostředků. Největší podíl prostředků 

na tuto prioritu bylo vynaloženo v regionu Dublin (32%), nejméně v regionu West (20%). (3) 

Oblast hospodářské infrastruktury získala 20% a (4) oblast rozvoje měst a venkova obdržela 5% 

finančních prostředků.
68

 

Novou oblastí, která finančně podpořena z fondů EU je program PEACE. Jeho cílem je 

posílit pokrok směřující k mírové a stabilní společnosti a podporovat mír v Severním Irsku a 

příhraničních oblastech Irska (Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan a Sligo). Finanční 

podpora z fondů EU tak získala nový rozměr své působnosti.
69

 

 

Tab. 3. Financování Národního rozvojového plánu v Irsku v letech 1989-2006 v mil. EUR 

 1989-1993 1994-1999 2000-2006 

(1) Národní rozvojový plán 

      Celkem 12 275 16 800 57 111 

(2) z toho spolufinancováno 8 339 10 383 7 680  

(3) z toho podpora z fondů EU 3 672 6 921 3 739 

    (2) jako % (1) 67,93% 61,80% 13,45% 

    (3) jako % (1) 29,91% 41,20% 6,55% 
      Zdroj: http://www.iro.ie/EU-structural-funds.html 

 

Zatímco v operačním období 1994-1999 patřilo celé Irsko pod Cíl 1, v operačním 

období 2000-2006 spadal pod tento cíl už jen Border, Midland and Western region (Southern and 

Eastern region byl ve fázi Phasing out). Rozsah finanční podpory Národního rozvojového plánu 

byl ze strany EU proto podstatně nižší oproti předchozímu období, ale celkově jeho plánovaná 

výše vzrostla o 40 mld. oproti předchozímu NRP. NRP pro období 2000-2006 obsahoval 7 

operačních programů
70

 : 

 Border, Midland and Western Region OP: 4,1 mld. EUR 

 Southern and Eastern Regional OP: 5,3 mld. EUR 

 Ekonomická a sociální infrastruktura: 26 mld. EUR 

 Zaměstnanost a lidské zdroje: 14,2 mld. EUR 
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 PEACE II OP: 0,13 mld.EUR 

 Produktivní sektor: 7,3 mld. EUR 

 Technická pomoc: 0,014 mld. EUR 

 

V období 2007-2013 už ani jeden region Irska nespadá pod Cíl Konvergence (avšak 

jsou ve fázi Phasing out), čímž se obnos finančních transferů opět výrazně snížil oproti 

předcházejícímu období. O to víc se Irsko podílí na spolufinancování, aby dosáhlo svých 

stanovených cílů. V souladu s Lisabonskou strategií bylo z finančních prostředků z fondů EU 

určeno 212 mil. EUR pro vzdělání. Skoro 160 mil. EUR by mělo jít na podporu R&D a inovací, 

153 mil. EUR je vyčleněno na ochranu životního prostředí, 42 mil. EUR by se mělo investovat 

do dopravní infrastruktury a 16 mil. EUR by mělo pomoci začínajícím podnikům. V tomto 

období pokračuje zmiňovaný program PEACE.
71

  

 

Tab. 4. Financování Národního rozvojového plánu v Irsku v letech 2007-2013 v mil. EUR 

Cíl Fond EU 
Spolu- 

financování 
Celkem 

Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost ERDF 375 564 939 

  ESF 375 982 1 357 

Celkem Regionální konkurence- 

schopnost a zaměstnanost   750     

Evropská územní spolupráce ERDF 150 - 150 

Celkem   900 1 546 2 446 
      Zdroj: European Cohesion Policy in Ireland 

 

Irsko dlouhodobě vykazuje jednu z nejvyšších hodnot absorpční kapacity. V roce 2011 

bylo se svými 48,28% na první příčce v EU. V roce 2012 skončilo třetí (55,6%) za Litvou 

(60,5%) a Portugalskem (58,4%).
72

 

3.1.5 Regionální disparity v Irsku dle vybraných indikátorů   

Irsko je rozděleno do dvou NUTS regionů, přičemž doposud zaostávající severozápadní 

část Irska je region Border, Midland and Western. Tento region má nedostatek větších městských 
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oblastí, avšak nabízí turisticky atraktivní lokality ve střední části ostrova i na pobřeží. Ve druhém 

regionu Southern and Western bychom našli tradiční městské oblasti (hlavní město Dublin, 

jihoirský přístav Cork, vnitrozemský Limerick), které byly pro zahraniční investory atraktivnější. 

Právě v tomto regionu se koncentrují sídla velkých společností.  

Hrubý domácí produkt na obyvatele v standardu kupní síly 

 Již bylo zmíněno, že v roce vstupu Irska do ES (1973) představoval HDP na obyvatele 

58% průměru ES. V roce 1995 už byl 3,4% nad průměrem EU 27 a postupně se vyšplhal až na 

146,4% průměru EU 27 v roce 2007. S příchodem finanční a ekonomické krize HDP v letech 

2008 a 2009 klesal. V roce 2010 dosahoval již jen 129% průměru EU. 

Porovnáme-li HDP v regionech NUTS 2, možná nás překvapí, jak k velkému rozdílu 

mezi nimi dochází. Border, Midland and Western Region se ve sledovaném období nacházel pod 

průměrem EU 27 s výjimkou v letech 2004-2007, kdy se dostal maximálně na úroveň 105% 

průměru EU 27. Disparita mezi dvěma regiony se v čase prohloubila, až v roce 2010 HDP v 

Border, Midland and Western Region bylo o 42% nižší než v Southern and Eastern Region. 

 

Graf 1. Irsko – HDP na obyvatele v PPS 1995-2010 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování  
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Disponibilní důchod  

 

Zatímco HDP je dlouhodobě nad průměrem EU 27, čistý disponibilní důchod se ve 

sledovaném období nachází pod průměrem EU 15 a do roku 2005 i pod průměrem EU 25 (data 

pro EU 27 nejsou na Eurostatu dostupná). Na vysoké úrovni HDP v Irsku se tedy velkou měrou 

podepisuje velký počet firem.  

I v tomto ukazateli vykazuje nižší hodnotu Border, Midland and Western region oproti  

Southern and Eastern regionu, který v roce 2005 dokonce překonal průměr EU 25.   

 

Graf 2. Irsko – Čistý disponibilní důchod 1995-2009 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování  

 

 

Williamsonova křivka  

 

V případě Irska se Williamsonova křivka nepotvrdila. Ačkoliv nám chybí data první 

poloviny 90. let, křivka opačného písmene U se nepodobá irskému případu. Disponibilní důchod 

v letech 2002-2008 rostl, ale vážený variační koeficient (Vw) se zvýšil pouze o nepatrnou 

hodnotu. Vysvětluji to tím, že v Irsku byla regionální politika realizována na národní úrovni, a 

disponibilní důchod tak rostl v obou regionech víceméně stejným tempem.  
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Graf 3. Irsko – Williamsonova křivka 
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Zdroj: Vlastní výpočet a zpracování 

 

Míra nezaměstnanosti  

 

Graf 4, vytvořený z dostupných dat Eurostatu, zachycuje v letech 1999-2000 jen 

náznak toho, jak se Irsko popralo s vysokou mírou nezaměstnanosti. Proto považuji za nutné 

přiložit graf 5, který znázorňuje vývoj míry nezaměstnanosti od roku 1983. Míra 

nezaměstnanosti v 80. letech dosáhla 17% a Irsku se podařilo ji snížit pod úroveň 4% v roce 

2001. V roce 2008 míra nezaměstnanosti začala prudce stoupat a v roce 2011 byla na úrovni 

14,4%, tedy o 4,8% nad průměrem EU 27.   

Vyšší míru nezaměstnanosti i zde vykazuje Border, Midland and Western region. 

Jelikož byl problém nezaměstnanosti řešen celoplošně i trajektorie křivek obou regionů se sobě 

podobají.  
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Graf 4. Irsko – Míra nezaměstnanosti 1999-2011 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování  

 

 

 

Graf 5. Irsko – Míra nezaměstnanosti 1983-2008 

 

Zdroj: http://www.irisheconomy.ie/index.php/tag/unemployment/page/2/ 
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3.1.6 Vliv regionální politiky EU na disparity v Irsku 

 

HDP 

 

V hodnotící zprávě pro období 1994-1999 je uvedeno, že z makroekonomického 

hlediska byl Rámec podpory Společenství v Cíli 1 velmi efektivní. V tomto období průměrný 

HDP na obyvatele vzrostl z 89% průměru EU v roce 1994 na 105% v roce 1999. Ekonomický a 

sociální výzkumný ústav spočítal, že vlivem finančních prostředků z EU vzrostl HDP o 1,6% 

v roce 1994 a o 2,8% v roce 1999, s dlouhodobým vlivem o 1%.
73

  

Budeme-li nahlížet na Irsko jako jeden region (v tomto období bylo Irsko vymezeno 

jako jeden region pro Cíl 1), tak opravdu došlo ke konvergenci mezi Irskem a průměrem EU 

v tomto ukazateli. Porovnáme-li rozptyl regionální HDP na obyvatele na úrovni NUTS 2 v letech 

1995 a 1999, hodnota ukazatele vzrostla z 14,5 na 15,9.  

V období 2000-2006 mohl v rámci Cíle 1 čerpat finanční prostředky z fondů EU pouze 

Border, Midland and Western region. V roce 2006 byla hodnota rozptylu 15,8. Podle posledních 

dostupných dat však v roce 2009 stoupla až na 16,5. Znamená to tedy, že disparity mezi regiony 

NUTS 2 se prohloubily. 
74

   

 

Nezaměstnanost 

  

Lidské zdroje je pro Irsko dlouhodobou prioritou, a proto do této oblasti putovala velká 

část finančních prostředků. Jak již bylo vysvětleno, Irsko se potýkalo s největší mírou 

nezaměstnanosti v 80. letech, přičemž klesla až na konci operačního období 1994-1999. V tomto 

období bylo do oblasti lidských zdrojů investováno 2,1 mld. EUR (viz kapitola 3.1.4). Pro 

období 2000-2006 bylo v rámci Národního rozvojového plánu vyčleněno 14,2 mld. EUR pro 

lidské zdroje, přičemž dle Ex post zprávy bylo investováno z fondů EU a veřejných prostředků 

1,576 mld. EUR. O přímých prostředcích z fondů EU ani o celkové výši včetně spolufinancování 

zpráva nehovoří.
75

 Pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v období 2007-2013 

činí alokace pro Irsko 750 mil. EUR.   

                                                 
73

 Ex Post Evaluation of Objective 1, 1994-1999, National Report - Ireland 
74

 Zdroj Eurostat 
75

 Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 financed by the European Regional Development 

Fund in Objective 1 and 2 regions (The Vienna Institute for International Economic Studies) 
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Ačkoliv se míra nezaměstnanosti snížila mezi léty 1999-2006 a došlo rovněž ke snížení 

disparity mezi regiony NUTS 2, s příchodem krize nezaměstnanost prudce stoupla a v roce 2011 

došlo k prohloubení disparity, jak je viditelné z grafu 6.  

 

 

Graf 6. Irsko – Trend disparity dle míry nezaměstnanosti 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování  

 

Vzhledem k významné výši spolufinancování v obdobích 1994-1999 a 2000-2007 se 

zdá, že finanční prostředky z EU pouze přispívaly k strategii národního rozvoje Irska. Na úrovni 

NUTS 2 se prokázalo snížení disparity pouze v míře nezaměstnanosti v roce 2006, avšak vliv 

krize dokazuje, že míra nezaměstnanosti se odvíjí od aktuální ekonomické situace země a 

v takovém případě finanční prostředky z EU nedokáží snížit meziregionální propad.  
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3.2 Případ České republiky 

 

3.2.1 Vývoj regionální politiky v České republice  

 

V 1. pol. 90. let se regionální politice v České republice nevěnovala pozornost, neboť 

vlády se soustředily na řešení transformace z centrálně plánované ekonomiky směrem k 

demokratické tržní ekonomice. Navíc meziregionální socioekonomické disparity v té době 

nebyly tak výrazné jako v jiných evropských zemích. Význam regionální politiky rostl v 2. pol. 

90. let v souvislosti s prohlubujícími hospodářskými a sociálními disparitami, jenž vznikly 

v důsledku doznívání dopadu hospodářského poklesu v letech 1997-1998. Dle slov 

Postráneckého bylo nezbytné vytvořit „jednotný legislativní, programový, institucionální a 

finančně nástrojový rámec pro permanentní uplatňování regionální politiky.“
76

  

Během 90. let se Česká republika připravovala na vstup do EU, což byl jeden z faktorů 

vedoucích k reformě české veřejné správy. První důležitá institucionální změna přišla v roce 

1996, kdy bylo zřízeno Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Jeho úlohou bylo převzít 

koordinační funkci nad přípravou a implementací programů EU.  

Evropská komise měla zhodnotit předpoklady pro vstup České republiky do EU. V roce 

1997 konstatovala, že regionální politika v ČR není prakticky přítomná, ačkoliv se očekávalo, že 

Česká republika bude po svém vstupu do EU významným příjemcem finančních prostředků z 

evropských fondů. Ačkoliv v ČR platily Zásady regionální hospodářské politiky vlády přijaté 

usnesením vlády č. 759 z roku 1992 v návaznosti na zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře 

malého a středního podnikání, bylo třeba je revidovat, a proto v dubnu 1998 vláda chválila svým 

usnesením č. 235 z 8. dubna 1998 nové Zásady regionální politiky ČR. Oproti vládním zásadám 

z roku 1992 jde o výrazně širší pojetí. Došlo k definování základního cíle a výchozích principů 

regionální politiky, podpory regionální politiky byly zaměřeny na širší spektrum opatření (nejen 

na podporu podnikání), regionální úroveň se zapojila do provádění regionální politiky a 

zdůraznila koordinační roli MMR a správu finančních prostředků.
77
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 Postránecký (2010), s. 10  
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Principy regionální politiky EU byly začleněny zákonem o podpoře regionálního 

rozvoje č. 248/2000 Sb. Je základním nástrojem pro provádění regionální politiky na všech 

stupních veřejné správy a zajišťuje kompatibilitu české regionální politiky s regionální politikou 

EU. Zákon byl součástí souborů zákonů, které byly přijaty v rámci zavádění krajské samosprávy. 

Je v něm definován Program rozvoje kraje jako základní programový dokument realizační fáze 

Strategie regionálního rozvoje na úrovni kraje.  

Významným strategickým dokumentem regionální politiky České republiky je 

Strategie regionálního rozvoje České republiky, přijata vládou v červenci 2000 usnesením č. 

682. Jeho cílem bylo vymezit rámce pro přípravu programových dokumentů pro využívání 

strukturálních fondů EU, pro přípravu státních programů podpory pro vybrané regiony a pro 

přípravu programů rozvoje krajů vznikajících v roce 2001.  

Strategie regionálního rozvoje České republiky pro období 2007-2013 byla přijata 

usnesením vlády č. 560 v květnu 2006. V tomto dokumentu se promítla nová nařízení EU 

v oblasti regionální politiky a obsahově se zaměřuje na analýzu stavu regionálního rozvoje České 

republiky v předchozích letech, hodnocení dosavadních opatření resortů, vymezení slabých a 

silnách stránek v rozvoji regionů, odvětví a sektorů (SWOT analýza), strategii budoucího rozvoje 

a vymezení priorit, úkoly vlády uložené ústředním správním úřadům a Českému statistickému 

úřadu za účelem zajistit realizaci Strategie regionálního rozvoje České republiky. Obsah 

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2007-2013 je rámcově vymezen v §5 zákona č. 

248/2000 Sb.  

V §4 zákona č. 248/2000 Sb. je zmínka o vyrovnávání rozdílů, což koresponduje 

s cílem regionální politiky EU. „Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními 

dotčenými ústředními správními úřady a kraji na základě průběžné analýzy hospodářského a 

sociálního rozvoje státu navrhuje vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba s ohledem na 

vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi jeho jednotlivých územních celků 

podporovat. Za tím účelem vypracovává návrh strategie regionálního rozvoje.“
78

  

Dle vize Strategie regionálního rozvoje by Česká republika měla být v horizontu do 

roku 2013 aktivní, ekonomicky výkonná a konkurenceschopná země, jenž dosahuje jako celek 

standardů Evropské unie ve všech základních kritériích. Způsob a kvalita života by měla 

odpovídat naší historické tradici a postavení v Evropě. Dále by měly bát výrazně zmírněny 

                                                 
78

 Zákon 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje  
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regionální disparity a počet krajů, jenž by měly dosahovat svou ekonomickou silou a dynamikou 

růstu průměru EU, by se měl zvýšit. Zvýšit by se měl i podíl aktivní a inovativní populace 

v regionech. 

Na základě Strategie regionálního rozvoje nejsou však rozdělovány prostředky ze 

strukturálních fondů. Tento dokument je pouze východiskem pro přípravu regionálních 

programů rozvoje a slouží k formulaci regionálních přístupů politiky a programů včetně 

operačních programů strukturálních fondů. Dokumenty, na jejichž základě se budou prostředky 

z fondů rozdělovat, jsou Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec a 

jednotlivé operační programy.  

Národní rozvojový plán (NRP) přijatý usnesením vlády České republiky č.175/2006 má 

podpůrnou funkci pro vyjednávání České republiky s Evropskou komisí o způsobu 

implementace regionální politiky EU v České republice a formuluje hierarchii priorit včetně cílů 

regionální politiky. Česká republika tento dokument zpracovává dobrovolně a není ze strany EU 

požadován. Na základě NRP a cílů EU je zpracován Národní strategický referenční rámec 

(NSRR), který vychází z povinností členského státu tento dokument vypracovat. Právě NSRR 

udává systém operačních programů 2007-2013, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé 

prioritní osy realizovány. NSRR České republiky byl 27. července 2007 přijat Evropskou komisí. 

Většina operačních programů pro toto období byla schválena až v průběhu prosince 2007.  

3.2.2 Statistické územní jednotky v České republice  

 

Usnesením vlády České republiky č. 707 ze dne 26. října 1998 k návrhu na vymezení 

územních jednotek NUTS v České republice pro potřeby statistické a analytické a pro potřeby 

EU vláda doporučila předsedovi ČSÚ, aby po dohodě se Statistickým úřadem Evropských 

společenství vymezil statistické územní jednotky NUTS na území České republiky dle návrhu 

předloženého vládě.
79

 NUTS 2 regionů je celkem osm: Praha, Střední Čechy, Severozápad, 

Severovýchod, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko. NUTS 3 regiony 

odpovídají krajům: Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký, Liberecký, 

Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a 

Moravskoslezský. Statistické jednotky NUTS 2 a NUTS 3 v České republice jsou zobrazeny na 

mapách v příloze 2.   
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3.2.3 Čerpání finančních prostředků České republiky z fondů EU 

 

Česká republika má zkušenost zatím pouze se třemi programovými období. V roce 

2000-2004 čerpala prostředky v rámci předvstupního období, v roce 2004-2006 následovalo 

zkrácené období a nyní ještě probíhá operační období 2007-2013, na němž se spolupodílí od 

počátku jako řádný člen EU. 

Od roku 2000 do svého vstupu do EU Česká republika měla možnost čerpat 

z předvstupních programů Phare, SAPARD a ISPA. Cílem programu PHARE bylo napomoci 

plnění podmínek stanovených pro vstup do Evropské unie. V ČR bylo z prostředků PHARE do 

roku 2000 přiděleno 756 mil. EUR (27,46 mld. Kč). Po přistoupení České republiky k Evropské 

unii byl program Phare nahrazen Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropským 

sociálním fondem. Program ISPA byl zaměřen na podporu investičních projektů v oblasti 

infrastruktury životního prostředí a transevropských dopravních sítí. V období 2000-2006 bylo 

pro ČR každoročně alokováno kolem 70 mil. EUR (2,5 mld. Kč). Po vstupu do EU převzal úlohu 

tohoto programu Fond soudržnosti. Program SAPARD poskytoval investice do oblasti 

zemědělství a na rozvoj venkova. Finanční čerpání z programu SAPARD ukončila Česká 

republika předčasně v roce 2005, kdy došlo k vyčerpání alokace 92,8 mil. EUR (2,9 mld. Kč), 

kterou celkově poskytlo Společenství a kterou bylo možno čerpat až do konce roku 2006. Po 

vstupu do EU byl program SAPARD nahrazen Evropským zemědělským podpůrným a záručním 

fondem.
80

 

Jako nový člen EU Česká republika byla zařazena do zkráceného programového období 

2004-2006 v rámci již probíhajícího období 2000-2006. Česká republika mohla pro toto 

programové období čerpat ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti až 2,8 mld. EUR. 

Z Fondu soudržnosti byla vyčerpána téměř 1 mld. z celkové alokace 1,2 mld. EUR. Finanční 

prostředky EU byly doplněny příspěvkem národního spolufinancování, které tvořilo 28% 

z celkové výše dotací. Bylo realizováno celkem sedm rozvojových programů, z toho pět 

operačních programů, které se týkaly všech územních jednotek České republiky s výjimkou 

hlavního města Prahy a dva pražské programy.
81

  

V období 2007–2013 může Česká republika z různých fondů získat přibližně 26,69 

mld. EUR (725 mld. Kč). Pod Cíl Konvergence spadají všechny regiony NUTS 2 kromě hl. 
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Města Prahy. Na tento cíl připadá v České republice 25,89 mld. EUR. Na Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost bylo alokováno 0,42 mld. EUR a prostředky na tento cíl 

čepá pouze hl. město Praha. Cíl Evropská územní spolupráce je financována prostředky EU ve 

výši 0,39 mld. EUR.
82

  

Evropská unie financuje maximálně 85% výdajů, český stát musí projekty 

spolufinancovat přibližně 132,83 mld. Kč. Česká republika připravila pro období 2007-

2013 celkem 26 operačních programů (tématické, regionální, programy pro Prahu a programy 

spadající pod cíl Evropská územní spolupráce). Operační programy odpovídají individuálním 

potřebám členského státu, avšak vychází z priorit politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 

pro období 2007-2013.
83

 

Míra absorpční kapacity České republiky byla k 8.11.2012 pouhých 37% a řadí se tak 

na 23. příčku EU 27.
84

 

3.2.4 Regionální disparity v České republice dle vybraných indikátorů   

 

V důsledku transformace hospodářství na tržní ekonomiku se začal vývoj regionů 

diferencovat. Příčinou byla stagnace či úpadek konkurenceschopných odvětví v určitých 

regionech a naopak progresivní aktivity v prosperujících oblastech. Doznívání hospodářského 

poklesu v letech 1997-1998 se podepsalo na prohlubování disparit mezi regiony.  

V rámci České republiky dochází k významnému prohlubování disparit v hospodářské 

výkonnosti krajů. Patrné je to především u hlavního města, pro něhož je příznačné vyšší tempo 

ekonomického růstu. Zdůvodněním může být atraktivita Prahy pro podnikatelské subjekty i pro 

jednotlivce. Na druhou stranu je nutné zmínit, že ve výkonných oblastech se koncentrují 

problémy spojené s životním prostředím, dopravní zatížeností, vyššími náklady na život a 

bydlení apod.  
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Hrubý domácí produkt na obyvatele v standardu kupní síly 

 

V roce 1995 a 1996 HDP na obyvatele v České republice rost, avšak v roce 1997 a 

1998 se hodnota držela na stejné úrovni, což může být důsledkem nedořešených problémů 

privatizace, restrukturalizace průmyslu, bankovního sektoru atd. Po krizi ekonomiky v letech 

1997-1998, HDP na hlavu opět roste. V letech 2004-2005 Česká republika zažívá vrchol 

ekonomického růstu, avšak v roce 2008 se k nám dostavila ekonomická krize. Česká republika je 

v HDP na obyvatele pod průměrem EU 27. V roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, 

dosahoval HDP na hlavu 78% průměru EU 27. V roce 2010 jsme dosáhli 80% průměru EU 27.  

V rámci České republiky má nejvyšší hodnotu HDP na obyvatele hl. město Praha. Jak 

je patrné na grafu 7, tempo růstu HDP na hlavu je v Praze výrazně vyšší než v ostatních 

regionech NUTS 2 České republiky. Náskok hospodářské výkonnosti na obyvatele v Praze je 

způsoben mnoha faktory, mezi které patří koncentrace hrubé přidané hodnoty tvořené sektorem 

vlády, koncentrace většiny odvětví služeb, vyšší cenová hladina, která se nezohledňuje 

v regionálně odlišných přepočtech HDP na paritu kupní síly, vysoké náhrady zaměstnancům, 

vysoká míra dojížďky do zaměstnání do metropole.
85

 

V roce 2010 HDP na hlavu v Praze představoval 172% průměru EU 27. Podíváme-li se 

však v témže roce na regiony s nejnižší hodnotou HDP na hlavu, uvidíme, že na posledním místě 

se umístil Severozápad (63% průměru EU 27) a hned za ním Střední Morava (64% průměru EU 

27).  

 

Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele v PPS  

 

Porovnáme-li výši hodnot HDP a čistého disponibilního důchodu domácností v Praze 

oproti ostatním regionům NUTS 2, zjistíme, že v případě čistého disponibilního důchodu už 

propad regionů za Prahou není už tak výrazný jako tomu je u HDP na obyvatele. Jedním 

z důvodů může být regionálně nerovnoměrná struktura počtu nerezidentů a míra jejich 

ekonomické aktivity. Růst jejich ekonomické aktivity se promítá do vytvořeného HDP, ale na 

čistý disponibilní důchod vliv nemá, protože nerezidenti nepatří do sektoru domácností.  
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 Graf 7. Česká republika – HDP na obyvatele v PPS 1995-2010 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Graf 8. Česká republika – Čistý disponibilní důchod 1995-2009 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Williamsonova křivka  

 

Po hospodářském poklesu v roce 1997-1998 česká ekonomika ekonomika rostla. 

Příjmy domácností rostly a dle Vw i disparity, jejichž prohlubování skončilo dle grafu 8. v roce 

2003 a poté do roku 2005 se Vw snižoval a to i přesto, že v letech 2003-2005 disponibilní 
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důchod nadále rostl, proto je možné, že v tomto momentu Česká republika překlenula počáteční 

fázi rozvoje a disparita příjmů se začala snižovat. Klesající tendenci měla křivka Vw i v letech 

2006-2009. Zda se potvrdí Williamsonova křivka v případu České republiky, ukáže až 

následující období. Zatím má trajektorie víceméně odpovídající tvar Williamsonovy křivky, 

ačkoliv nejvyšší hodnota Vw (0,139 v roce 2003) nepředstavuje výraznou disparitu mezi regiony 

(například oproti Bulharsku, jak bude uvedeno dále).  

 

Graf 9. Česká republika – Williamsonova křivka 1995-2009 
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Zdroj: Vlastní výpočet a zpracování 

 

Míra nezaměstnanosti  

 

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ve sledovaném období 1999-2011 zachycena 

v Moravskoslezsku s hodnotou 15,2% v roce 2001. O pět let později však nejvyšší míry 

nezaměstnanosti dosáhl Severozápad (12,8%). Nejnižší míru nezaměstnanosti dlouhodobě 

vykazuje Praha. V roce 2008 zde míra nezaměstnanosti dosahovala pouhých 1,9%.  

V České republice je dlouhodobě míra nezaměstnanosti menší než je průměr EU 27. 

V roce 2004 rozdíl oproti průměru EU 27 činil 1%, v roce 2011 byla Česká republika už 2,9% za 

průměrem. Došlo však ke snížení disparity mezi regiony?  

Budeme-li sledovat mezní hodnoty míry nezaměstnanosti regionů NUTS 2 na grafu 10, 

uvidíme, že rozpětí mezi Prahou a regiony vykazujícími nejvyšší hodnoty (Severozápad, 
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Moravskoslezsko) se v čase zmenšuje. Regiony nejvíce postižené nezaměstnaností se v čase 

přibližovaly (byť nerovnoměrně) k průměru EU 27 a v roce 2011 dokonce všechny regiony 

NUTS 2 České republiky dosahovaly lepších hodnot míry nezaměstnanosti než průměr EU 27. 

Česká republika víceméně kopíruje křivku průměru EU 27, ačkoliv v letech 2007-2008 

míra nezaměstnanosti klesala v České republice podstatně rychlejším tempem, než tomu bylo u 

průměru EU 27. Od roku 2009 už nezaměstnanost roste v důsledku ekonomické krize.  

 

Graf 10. Česká republika – Míra nezaměstanosti 1999-2011 
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     Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

3.2.5 Vliv regionální politiky EU na disparity v České republice 

 

Ačkoliv je Česká republika členem EU od roku 2007, je nutní zmínit, že prostředky 

z fondů EU začala jako člen čerpat se zpožděním, neboť Národní rozvojový strategický 

referenční rámec byl Evropskou komisí schválen až na konci července 2007 a většina programů 

pro období 2007-2013 byla schválena až v průběhu prosince 2007.  

 

HDP  

 

Rozptyl regionálního HDP na obyvatele byl 26,5 v roce 2007, 27,3 v roce 2008 a 26,9 

v roce 2009. Je třeba brát v potaz zpožděné čerpání finančních prostředků v důsledku opoždění 

procesu schvalování. Další faktor, který může zkreslovat pohled v tomto ukazateli je efekt 
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zpoždění (finanční podpora z EU se nemusí projevit v HDP daný rok). Rovněž nízká absorpční 

kapacita v prvních letech čerpání prostředků pro období 2007-2013 by se měla zohledňovat při 

posuzování vlivu v tomto ukazateli. Jinými slovy, ačkoliv hodnota rozptylu poklesla mezi roky 

2008 a 2009, nemusí to být vlivem prostředků z fondů EU. Svou roli mohla výrazně sehrát 

ekonomická krize.  

Nicméně na Cíl Konvergence připadá pro období 2007-2013 v České republice 97% 

prostředků z fondů EU, proto v Ex post hodnocení by měl být evaluován přínos finančních 

prostředků na snížení disparity v rozptylu regionálního HDP na obyvatele.  

 

Nezaměstnanost  

 

Z Evropského sociálního fondu je pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

vyčleněno 1,88 mld. EUR.
86

 Z grafu 11 je patrný nárůst míry nezaměstnanost v roce 2011, který 

je dopadem ekonomické krize. Výjimkou je Severozápad, kde míra nezaměstnanosti je v letech 

2007 i 2011 stejná (9,5%).  

 

Graf 11. Česká republika – Trend disparity dle míry nezaměstnanosti 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

                                                 
86

 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Lidske-

zdroje-a-zamestnanost 



 -71- 

3.3 Případ Bulharska 

3.3.1 Zrod regionální politiky v Bulharsku 

 

Za komunistické éry neexistoval ucelený rámec regionální politiky, proto je tato 

politika poměrně novým fenoménem pro evropské země, které se potýkaly s přechodem 

z centrálně plánované ekonomiky na tržní. V Bulharsku se regionální politika začala rýsovat 

především v souvislosti s požadavky a tlakem ze strany EU, neboť v 90. letech bylo prioritou 

řešit klíčové problémy období tranzice. 

 Po pádu totalitního režimu bylo nutné provést reformy. To se ale nestalo, neboť se k 

moci po svobodných volbách opět dostali postkomunisté. S privatizací se začalo až v roce 1993, 

avšak podniky byly prodávány pod cenou a na její neefektivnosti se podepsala obrovská korupce. 

V 90. letech došlo k rychlému střídání vlád, hlubokému ekonomickému propadu a rozkladu 

průmyslu. Krize vyvrcholila v roce 1997 pod socialistickou vládou Žana Videnova, kdy nastal 

rozvrat měny a bankovního sektoru, krize v zásobování a pád HDP. Rostla kriminalita a na 

organizovaném zločinu se podílely i politické špičky. Po generální stávce a nových volbách v 

roce 1997 se k moci dostala pragmatická vláda Ivana Kostova, která nastartovala proces 

demokratizace a stabilizace.
 
Díky zavedení režimu fixního kursu domácí měny k německé marce 

(později k euru) došlo k postupné stabilizaci ekonomiky. Rok 2000 znamenal rovněž stabilizaci 

fiskální politiky a až do roku 2009 bulharská ekonomika rostla.
87

 

S ohledem na výše uvedené problémy 90. let byla regionální politika zcela limitována. 

Projevovala se pouze v sérií experimentů, které byly prováděny s cílem urovnat problémy 

v nejméně rozvinutých regionech. Ačkoliv se disparity mezi regiony prohlubovaly důsledku 

tranzice, regionální politika získala na síle, až když vznikl tlak ze strany EU (externí faktor) na 

vládu, aby kladla větší důraz na regionální rozvoj a politiku. Bulharsko podalo oficiální žádost o 

vstup do EU v roce 1995. Komise hodnotila Bulharsko v pravidelných ročních zprávách o 

pokroku v přípravách na členství, čímž se zvýšil význam EU při formování bulharské regionální 

politiky. V roce 1998 bylo Bulharsko požádáno (spolu s Českou republikou a Slovenskem), aby 

nastavilo administrativní rámec a rozpočtové procedury, které by byly kompatibilní s požadavky 

na čerpání finančních prostředků z EU. 
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V návaznosti na požadavek EU byl Radou ministrů přijat zákon o regionálním rozvoji 

(Regional Development Act) v září 1998. Tento zákon, který vstoupil v platnost v roce 1999, 

přinesl mnoho změn v oblasti regionální politiky. Byla zavedena klasifikace NUTS se čtyřmi 

úrovněmi a vytvořena institucionální správní struktura, jenž měla být odpovědná za regionální 

politiku s cílem vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj regionů, snížit meziregionální rozdíly 

v oblasti zaměstnanosti a příjmů, realizovat přeshraniční spolupráce apod. Zákon však trpěl 

řadou nedostatků. Nejasně vymezoval funkce jednotlivých subjektů zapojených do regionální 

politiky a jen omezeně ustanovil systém vyhodnocování prováděných projektů a samotné 

regionální politiky.
 88

 

V únoru 2000 bylo zahájeno vyjednávání o vstupu Bulharska do EU a dosaženo 

příslibu členství k 1. lednu 2007 za předpokladu splnění podmínek. Ty zahrnovaly dosažení 

ekonomické stability, zpomalení inflace a zvýšení přílivu zahraničních investic. Ačkoliv bylo 

dosaženo určitého pokroku v oblasti reformy veřejné správy a soudního systému, privatizačním 

procesu a kompatibility s legislativou EU, bylo třeba vyvinout další úsilí, zejména pokud jde o 

priority v oblasti dodržování lidských práv a ochrany menšin. Zintenzivnění předvstupního 

procesu a pokračující příliv finančních prostředků z EU pomohli hospodářskému oživení, které 

podnítilo zvýšení přílivu přímých zahraničních investic, obchodních toků a urychlilo privatizaci. 

V dubnu 2005 byla rozhodnutím Rady ministrů č. 294 schválena Národní strategie 

regionálního rozvoje Bulharska pro období 2005-2015. Tento dokument formuluje dlouhodobé 

cíle a priority regionální politiky Bulharska. Mezi ně patří cíl dosáhnout průlomu v rozvoji 

regionů pomocí investic do infrastruktury a lidských zdrojů, čímž by se regiony měly přiblížit 

k průměrné úrovni rozvoje regionů EU. Dále si Bulharsko vytyčilo cíl minimalizovat 

meziregionální disparity pomocí využití vnitřního potenciálu, rozvíjet územní spolupráci s cílem 

dosáhnout soudržnosti území EU a také rozšiřovat dobré sousedské vztahy a partnerství.
89

 

Ve zprávě Evropské komise ze září 2006 byla Bulharsku vytknuta vysoká míra 

korupce, klientelismu, nedostatečná reformu soudního systému a bylo doporučeno posílit 

transparentnost, efektivitu a nezávislost soudní moci a zároveň zdůraznila naléhavou nutnost 

schválení institucí, které by hrály roli prostředníka při vyplácení peněz ze zemědělské politiky.
90
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V roce 2007 Bulharsko vstoupilo do EU, kde je dle Eurostatu nejchudším členem. 

Komise ustanovila mechanismus spolupráce a ověřování (CVM), prostřednictvím kterého 

posuzuje, jak Bulharsko plní své závazky v reformě soudnictví, boji proti korupci a boji proti 

organizované trestné činnosti a pravidelně podává zprávy o pokroku v těchto oblastech každého 

půl roku. Trnem v oku pro hodnotící Komisi je bulharský organizovaný zločin. V Bulharsku 

dochází k nezákonným financováním politických stran, což je často propojeno se sítí 

organizovaného zločinu. Bohužel výjimkou není ani kupčení s volebními hlasy, cílem uplácení 

se často stává místní romská komunita.
91

  

Poslední zpráva z července 2012 uvádí, že za uplynulých pět let Bulharsko dosáhlo 

pokroku, ale současně i to, že reforma ještě není udržitelná a nezvratná. Cestu k právnímu státu 

by mělo zajistit přijetí základního legislativního rámce a vytvoření důležitých institucí. 

Bulharsko už například zřídilo nezávislý soudní inspektorát a vytvořilo zvláštní struktury na 

úrovni policie a státního zastupitelství, jejichž úkolem je stíhat organizovanou trestnou činnost. 

Příští hodnocení provede Komise koncem roku 2013, aby bulharským orgánům dala dostatek 

času k prokázání úspěchů v provádění příslušných zákonů.
92

 

3.3.2 Statistické územní jednotky v Bulharsku  

 

Již bylo zmíněno, že územní jednotky NUTS byly zavedeny zákonem o regionálním 

rozvoji (Regional Development Act) v roce 1999. Ve skutečnosti však nestanovil úroveň NUTS 

1 a NUTS 2, ty vznikly o rok později usnesením Rady ministrů č. 145. Vývoj územních jednotek 

v Bulharsku byl ovlivněn potřebou přizpůsobit se specifickým požadavkům Eurostatu. 

Pojmenování jednotek NUTS 2 se změnilo ještě v roce 2006, aby se odstranila nekonsistentnost 

mezi lokální definicí a definicí Eurostatu.
93

  

Oproti Irsku a České republice má Bulharsko dvě území na úrovni NUTS 1. Úroveň 

NUTS 2 šesti regiony, které nejsou součástí administrativní struktury, ale byly zřízeny především 

za účelem ekonomického plánování. NUTS 3 tvoří 28 oblasti, které jsou dále rozděleny do 264 

menších administrativních jednotek (LAU) s místní samosprávou. 
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3.3.3 Čerpání finančních prostředků Bulharska z fondů EU 

 

Do Bulharska putovaly finanční prostředky z EU již před jeho vstupem. Oficiální 

vztahy navázalo Bulharsko a Evropské hospodářské společenství 8. srpna 1988. O dva roky 

později podepsala země konvenci o obchodních a hospodářských vztazích, která Bulharsku 

umožnila čerpat peníze z programu PHARE. V březnu 1998 byla přijata dohoda o Přístupovém 

partnerství. Tento dokument byl v roce 1999 revidován a v nové verzi Přístupového partnerství 

byly určeny priority, jenž mělo Bulharsko zcela nebo alespoň z velké části dosáhnout v letech 

2003-2004. Na těchto prioritách se EU a Bulharsko dohodli společně. Provádění těchto priorit 

mělo být podporováno finančními prostředky z EU. Bulharsku bylo umožněno čerpat prostředky 

ze tří předvstupních nástrojů, které se zaměřovaly na priority stanovené v Přístupovém 

partnerství.  

V rámci programu PHARE bylo Bulharsku vyčleněno 1,54 mld. EUR během let 1992-

2003. V rámci dohody z roku 1999 o uzavření sektorů 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj bylo 

stanoveno dalších 200 mil. EUR pro 2000-2006 v souladu s principem solidarity a snahou EU 

vyřadit některá jaderná zařízení. V roce 2004 se finanční pomoc Bulharsku skládala z částky ve 

výši 208,3 mil. EUR pro národní program plus další prostředky na vyřazení jaderné elektrárny.  

Program PHARE 2004 se zaměřoval na: 

1)  politické priority – projekty na posílení veřejné správy na všech úrovních a posílení 

soudnictví (36 mil. EUR), projekty s cílem zlepšit transparentnost, finanční kontrolu 

a boj proti korupci a podvodům (8 mil. EUR), projekty pro etnické menšiny, 

zranitelné skupiny a občanskou společnost (13 mil. EUR).  

2) ekonomické priority – projekty na podporu ekonomického růstu a 

konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti (35 mil. EUR).  

3)  splnění povinnosti vyplývajících z členství – projekty na posílení administrativní a 

soudní kapacity pro provádění a prosazování legislativních opatření a převzetí 

závazků vyplývajících z členství v EU (42 mil. EUR), projekty na zlepšení 

strategického plánování a efektivní využití finančních prostředků EU a příprav na 

čerpání ze strukturálních fondů (12 mil. EUR) 
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Kromě toho bylo v rámci programu PHARE vyčleněno 36 mil. EUR na programy 

přeshraniční spolupráce. Pro hranice Bulharska s Řeckem 20 mil. EUR, s Rumunskem 8 mil. 

EUR, s Tureckem 3 mil. EUR, se Srbskem a Černou horou 3 mil. EUR a Makedonií 2 mil. EUR.  

Bulharsko čerpalo finanční podporu z programů SAPARD a ISPA. Alokace pro 

Bulharsko z programu SAPARD činila v roce 2003 přibližně 56,5 mil. EUR a v roce 2004 68 

mil. EUR. Cílem bylo především připravit bulharské zemědělství na vstup do EU. Rozpočet 

ISPA přidělený Bulharsku činil něco málo přes 100 mil. EUR ročně od roku 2000 a v roce 2004 

alokace činila něco kolem 135 mil. EUR. V rámci tohoto programu se klade důraz na dokončení 

či modernizaci hlavní transevropské silniční a železniční sítě, včetně přeshraničních spojů. 

V oblasti životního prostředí se bulharská váda zaměřila na zlepšení kvality vody 

prostřednictvím investic do čistírny odpadních vod, kanalizací a vody.
94

  

Z předvstupních programů Bulharsko čerpalo i po vstupu do EU. Bulharsko přistoupilo 

v roce 2007, což korespondovalo se začátkem operačního období 2007-20013. Z fondů EU bylo 

pro Bulharsko vyčleněno 6,9 mld. EUR, z nichž 6,7 mld. EUR je určeno pro Cíl Konvergence. 

V rámci tohoto cíle mohou finanční prostředky čerpat všechny regiony Bulharska.  

Pro období 2007-2013 bylo stanoveno těchto sedm operačních programů: 

Administrativní kapacita, Konkurenceschopnost, Životní prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, 

Regionální rozvoj, Doprava a Technická pomoc.  

 

 

Tab. 5. Finanční prostředky Bulharska v operačním období 2007-2013 (v mld. EUR) 

 

Cíl Fond EU 
Spolu- 

financování 
Celkem 

Konvergence CF 2,3 0,6 2,9 

 ERDF 3,2 0,6 3,8 

 ESF 1,2 0,2 1,4 

Celkem Konvergence  6,7   

Evropská územní spolupráce ERDF 0,2 - 0,2 

Celkem  6,9 1,4 8,3 
                      Zdroj: European Cohesion Policy in Bulgaria 
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Zlepšení dopravní infrastruktury je hlavní prioritou současného programového období. 

Přibližně 2 mld. EUR budou použity na snížení nedostatku prostředků, které jsou potřebné 

k vybudování infrastruktury. Předpokládá se výstavba 248 km dálnic a více než 2 100 km silnic a 

780 km železnic bude zmodernizováno. 320 mil. EUR bude investováno na podporu podnikání a 

více než 370 mil. EUR pak do oblasti zaměstnanosti včetně odborné přípravy a školení. 2,8 mld. 

EUR bylo přiděleno na podporu ochrany životního prostředí, prevence rizik a oblasti energetiky. 

850 mil. EUR je určeno pro investici do výzkumu a inovací.
95

 

Nahlédneme-li do Výroční zprávy programu SAPARD (2008), dozvíme se, že 

bulharské orgány byly v červnu 2008 požádány, aby zpracovaly plán k nápravě nedostatečného 

kontrolní mechanismus a informovaly Komisi o jeho provádění. Právě kvůli chabému 

kontrolnímu mechanismu některé peníze z programů EU skončily v kapsách bulharských 

úředníků. Bulharské orgány byly rovněž informovány o tom, že Komise pozastavila proplácení 

důležitých opatření až do náležitého provedení akčního plánu. Pokud by byly problémy náležitě 

vyřešeny a Bulharsko by nadále vyvíjelo úsilí v uplatňování postupů nových kontrol 

následujících po akčním plánu, Komise uváží obnovení proplácení vykázaných výdajů na 

programy SAPARD. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2008 nebyl akční plán proveden 

v plném rozsahu, proplácení vykázaných výdajů na příslušná opatření ve výši 11,4 mil. EUR ze 

strany Komise bylo pozastaveno. V listopadu 2008 byla Bulharsku nenávratně odebrána finanční 

pomoc ve výši 220 mil. EUR, kterou mělo Bulharsko získat v rámci přístupového programu 

PHARE. Proplácení pro Bulharsko bylo obnoveno v září 2009.
96

 

Kromě problému s korupcí bývá Bulharsku vytýkána i jeho nízká míra absorpce 

finančních prostředků. Francouzští senátoři Výboru pro evropské záležitosti ve své zprávě 

z července 2012 hodnotili situaci v Bulharsku a Rumunsku. Ve zprávě se uvádí, že země mají 

nejnižší absorpční míru v celé evropské sedmadvacítce. Pokud by však Bulharsko zvládlo 

vyčerpat všechny své alokované finanční prostředky, v roce 2015 by jeho HDP vzrostlo o 9 %. 

Míra absorpce finančních prostředků z EU činila k 31.12.2012 pouze 26,66%. Důvodem nízké 

absorpční míry je podle senátorů nedostatek zkušeností s regionální politikou EU. Svou roli 

rovněž sehrává slabá administrativní síť, nízká vymahatelnost práva, korupce nebo problémy se 
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 Výroční zpráva programu SAPARD – rok 2008 
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zajištěním spolufinancování. Senátoři se zmínili, že Komise nedávno souhlasila s tím, že by se 

míra kofinancování měla v případě Bulharska změnit z 15% na 5 %.
97

 

3.3.4 Regionální disparity v Bulharsku dle vybraných indikátorů   

 

Kvůli velmi pomalým a nedostatečným reformám, bulharská ekonomika v roce 1996 

zkolabovala. Začala vzkvétat až v druhé fázi období tranzice (po roce 1997) a to především ve 

velkých městských oblastech (Sofia, Strata-Zagora, Burgas, Varna), což vedlo k počátku 

regionálních disparit.  

Bulharsko má podle statistik EU poměrně nízkou úroveň regionálních disparit oproti 

jiným státům EU. Region Jihozápad (Yugozapaden) je na tom ze všech bulharských regionů 

ekonomicky nejlépe, především díky hlavními městu Sofia, kde se koncentruje hospodářská 

činnost, vysoké školy a státní správa. Podle bulharského Ministerstva pro místní rozvoj a veřejné 

práce „meziregionální disparity v absolutních číslech jsou relativně male ve srovnání s průměrem 

EU. V relativním vyjádření jsou nicméně srovnatelné s disparitami v České republice, 

Slovensku, Belgii a Francii.“
98

  

 

Hrubý domácí produkt na obyvatele v standardu kupní síly 

 

Ekonomický kolaps v roce 1996 snížil HDP na obyvatele o 15% oproti 

předcházejícímu roku. HDP na obyvatele v Bulharsku představoval pouze 25% průměru EU 27, 

v roce 2010 dosáhl 43,7% průměru EU 27. Od roku 1997 HDP rostl až do roku 2009, kdy klesl 

v důsledku ekonomické krize.  

Nejvyšší hodnotu HDP na obyvatele má dlouhodobě Jihozápad (Yugozapaden), který 

se od roku 1997 výrazně vzdaloval ostatním regionům NUTS 2. Jak již bylo zmíněno, je to 

především zásluhou prosperity hlavního města Sofie. Nejnižší HDP na osobu vykazoval 

Středojižní region (Yuzhen tsentralen) v letech 1998-2004 a od roku 2005 se stal nejchudším 

regionem Severozápad (Severozapaden), který je zároveň nejchudším regionem EU. V roce 2010 

dosahoval pouze 26,5% průměru EU.  
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 Citováno z Ivanov (2008), s. 4. 
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 Nabízí se otázka, co je hlavním problémem nejchudšího regionu EU? Podle hejtmana 

distriktu Vidin Plamene Stefanova trápí Severozápad především dopravní a energetická 

infrastruktura, konkrétně absence plynu. Vidin je jeden z 28 bulharských správních obvodů, 

které nebyly zahrnuty do bulharské sítě plynovodů. Ačkoliv se zde vybudovaly silnice, nebude-li 

zajištěn přístup k energii jako je zemní plyn, nenajdou se investoři. Dodávky zemního plynu jsou 

přijímány prostřednictvím nákladních automobilů a železničních cisteren.
99

  

Zatímco v době jejich vstupu do EU zažívalo Bulharsko hospodářský boom, příchodem 

finanční a hospodářské krize došlo k útlumu a tím se catching up proces za průměrem EU opět 

prodlouží.  

 

Graf 12. Bulharsko – HDP na obyvatele v PPS 1995-2010 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele v PPS  

 

Není překvapením, že Jihozápad se ve sledovaném období 2000-2009 výrazně vzdálil 

ostatním regionům NUTS 2. Pozorujeme-li křivku Severozápadu, tempo růstu disponibilního 

důchodu roste víceméně stejným (pomalým) tempem. V letech 2004-2007 Severozápad 

zaostával za ostatními regiony. 
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Na Eurostatu jsou dostupná data o bulharském čistém disponibilním důchodu až od 

roku 2000. Hodnota váženého variačního koeficientu vzrostla z 0,12 v roce 2000 na 0,24 v roce 

2009. Disparity se v Bulharsku v tomto ukazateli tedy zdvojnásobily.    

 

Graf 13. Bulharsko – Čistý disponibilní důchod 2000-2009 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

 

Williamsonova křivka  

Disponibilní důchod v Bulharsku ve sledovaném období mírně narůstal. Od roku 2003 

se tempo růstu v Jihozápadu zvyšovalo výrazněji než v ostatních regionech. Od téhož roku se 

začal zvyšovat i Vw. Jeho hodnota 0,11 v roce 2003 stoupla na 0,24 v roce 2009.  

V post-transitivním období (po roce 1997) začaly prosperovat městské oblasti. Lidé se 

stěhovali za prací, což zintenzivnilo koncentraci kvalifikované pracovní síly především 

v hlavním městě Sofie a jeho širším okolím (Jihozápad – Yugozapaden). V roce 2001 byl počet 

osob s vysokoškolským titulem v regionu Jihozápad téměř dvojnásobný oproti zbytku země.
100

  

Budeme-li sledované období v Bulharsku považovat za počáteční fázi rozvoje, pak 

můžeme tvrdit, že rostoucí část trajektorie křivky odpovídá Williamsonově křivce, ačkoliv 

v letech 2001-2003 Vw mírně poklesl. V důsledku ekonomické krize lze čekávat, že se 

ekonomický rozvoj významně zpomalí, tím by se disponibilní důchod nemusel zvyšovat, a 

křivka by tak nemusela mít prudký nárůst.  
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Graf 14. Bulharsko – Williamsonova křivka 2000-2009 
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Zdroj: Vlastní výpočet a zpracování 

 

Míra nezaměstnanosti 

  

V letech 2000-2002 nejvyšší míru nezaměstnanosti region Severozápad 

(Severozapaden). Tomu se podařilo snížit míru nezaměstnanosti z 28,9% v roce 2002 na 12,5% v 

roce 2011. Od roku 2007 vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti region Severoiztochen, jehož 

míra nezaměstnanosti v roce 2011 dosáhla 15,5%, což bylo o 5,9 % více než dosahoval průměr 

EU. 

Jihozápad (Yugozapaden) se dlouhodobě drží na první příčce s nejnižší mírou 

nezaměstnanosti. Od roku 2005 dosahuje lepších hodnot než je průměr EU. V roce 2008 byla 

míra nezaměstnanosti v tomto regionu pouhých 2,9%, avšak následující rok už začala míra 

nezaměstnanosti klesat v důsledku ekonomické krize stejně jako v ostatních regionech. Pod 

úrovní průměru se však jako jediný region udržel.  

Celkově si míra nezaměstnanosti v Bulharsku výrazně polepšila. V roce 2001 dosáhla 

nejvyšší hodnoty 19,9% ve sledovaném období, což bylo o 11,3% více než byl průměr EU. 

Postupně se však míra nezaměstnanosti blížila k průměru EU a nakonec se jí podařilo v letech 

2007-2009 udržet pod hranici průměru EU. Poté se v důsledku krize zvýšila na 11,2% v roce 

2011, tedy o 1,6% více než dosahoval průměr. 
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Graf 15. Bulharsko – Míra nezaměstnanosti 2000-2011 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

3.3.5 Vliv regionální politiky EU na disparity v Bulharsku 

 

Vzhledem k nízké absorpční kapacitě Bulharska čerpat finanční prostředky EU a 

dopadu ekonomické krize je zatím obtížné hodnotit vliv regionální politiky EU.  

 

HDP  

 

V roce 2007 byl rozptyl regionálního HDP na obyvatele na úrovni 36,1. V roce 2008 se 

zvýšil na 37,1 a v roce 2009 na 39,6. V Bulharsku dochází k prohlubování disparit v tomto 

ukazateli, stejně jako tomu je u disponibilního důchodu.  

 

Nezaměstnanost  

 

Není překvapením, že finanční krize se promítá i do nezaměstnanosti Bulharska. 

Bulhaři si však od krize slibují návrat kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. Mnoho Bulharů 

před krizí pracovalo v zahraničí, avšak v důsledku krize by se mohli vrátit do Bulharska a 

pomoci tak ekonomice snížením rozdílu v kvalifikované síle mezi Bulharskem a ostatními 

evropskými státy.  
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Graf 16. Bulharsko – Trend disparity dle míry nezaměstnanosti 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

B
ul
ha

rs
ko

S
ev

ero
za

pa
de

n

S
ev

ere
n ts

ent
ra

le
n

S
ev

ero
iz
to

ch
en

Y
ug

oi
zt
och

en

Y
ug

oz
ap

ade
n

Y
uz

hen
 ts

en
tra

le
n

2007

2011

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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4. Komparativní studie 
 

V poslední části práce se zaměříme na komparaci hodnot ukazatelů ve vybraných 

zemích, které rovněž porovnáme s průměrem EU. Pro doplnění již zmíněných ekonomických 

indikátorů byly vybrány další ukazatele (procento populace s ukončeným terciárním vzděláním 

ve věku 30-34 let, počet lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením a hrubé domácí 

výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj), které byly vybrány pro strategii Evropa 2020, aby 

vyjadřovaly regionální výkonnost a na základě kterých bude vyhodnocován vliv regionální 

politiky EU.  

  

4.1 Williamsonova křivka 

 

Williamson předpokládal, že disparity se budou mezi regiony prohlubovat v rané fázi 

ekonomického rozvoje, který se promítne do výše příjmů domácností. V rámci komparace Vw je 

tedy nutné brát zřetel, v jakém stádiu ekonomického rozvoje se země v daném momentu 

nacházela. 

V případě Irska nedocházelo ve sledovaném období k příliš velkým proměnám Vw. 

Nesmíme však zapomínat na skutečnost, že čistý disponibilní důchod byl porovnáván jen ve 

dvou regionech NUTS 2. HDP v Irsku už byl ve sledovaném období nad průměrem EU 27, 

nemůžeme tedy hovořit o ranní fázi ekonomického vývoje. Naopak se lze domnívat, že irská 

ekonomika po svém vrcholu dosáhla určité výše HDP i disponibilního důchodu, a tak regionální 

disparita zůstává v rozpětí nízkých hodnot Vw. V případě Irska je však vliv na regionální 

disparity velmi ovlivněn národním přístupem k regionální politice. 

Ekonomika České republiky na začátku nového tisíciletí vzkvétala a s ní rostl i čistý 

disponibilní důchod. V letech 2004-2005 zažívala svůj vrchol. Od roku 2005 pak disparita 

klesala, a proto křivka evokuje podobnost Williamsonovy křivky. Největší hodnoty Vw 

vykazovalo Bulharsko. Disparita mezi regiony od roku 2004 významně stoupá. Platnost 

Williamsonovy hypotézy se tak prokáže, až bude mít Bulharsko za sebou období vrcholu 

ekonomického růstu. Lze očekávat, že v důsledku finanční krize se tato fáze opozdí.  



 -84- 

Ačkoliv se obrácenému U zcela nepodobá ani jedna křivka, určitou podobnost přece jen 

mají, vezmeme-li do úvahy fázi ekonomického vývoje. Na Vw se však mohou podepsat i jiné 

faktory, jako je například finanční krize.  

 

Graf 17. Komparace – Williamsonova křivka 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Vw - Česká republika

Vw - Bulharsko

Vw - Irsko

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

4.2 Komparace zemí s průměrem EU dle vybraných indikátorů 

 

HDP  

 

Srovnáme-li vývoj HDP na obyvatele v PPS, jeho růst v České republice a Bulharsku 

relativně odpovídá tempu EU 27, kdežto tempo růstu v Irsku je podstatně rychlejší. Nicméně 

můžeme pozorovat jeho pokles v důsledku finanční krize, která do Irsku dostavila dříve než např. 

v České republice a Irsku. Zároveň vidíme, že dopad krize na HDP byl v Irsku podstatně větší 

než v dalších dvou sledovaných zemích i EU 27.  

Co však na snižování disparit říká rozptyl regionálního HDP na obyvatel? Hodnoty 

tohoto ukazatele jsou pro EU 27 známy od roku 2007 a poslední dostupné informace jsou pro rok 

2009. I přesto můžeme vidět, že v rámci tří let se meziregionální disparita dle tohoto indikátoru 

snižuje. 

V Bulharsku došlo k většímu nárůstu disparity oproti České republice a Irsku. Ani 

v rámci posledních dvou zmíněných zemí nedochází k snižování disparity. Budou to tedy jiné 
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země, které stojí za úspěchem, že v rámci EU dochází ke snižování disparity v rozptylu 

regionálního HDP na hlavu. 

 

 

Graf 18. Komparace – HDP na obyvatele v PPS 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

 

Graf 19. Komparace – Rozptyl regionálního HDP na obyvatele 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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Míra nezaměstnanosti  

 

Velice těžko se hodnotí vliv regionální politiky EU na míru nezaměstnanosti v době, 

kdy se na tomto indikátoru projevuje finanční krize. Ve všech zemích se krize projevovala na 

míře nezaměstnanosti jinou měrou, a tak je vliv regionální politiky EU na míru nezaměstnanosti 

stěží viditelný. Pouze v případě Irska, které čerpalo finanční prostředky v celém sledovaném 

období, se míra nezaměstnanosti postupně přibližovala k průměru EU 27, až ho v roce 2007 

překonala. Celkově měla míra nezaměstnanosti průměru EU 27 až do krize klesající tendenci, 

čímž můžeme pozitivně hodnotit vliv regionální politiky EU v tomto ukazateli.  

 

Graf 20. Komparace – Míra nezaměstnanosti 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Terciární vzdělání 

 

Procento populace s ukončeným terciárním vzděláním ve věku 30-34 let stouplo v EU 

27 z 30% v roce 2007 na 35,5% v roce 2012. Cílem strategie Evropy 2020 je dosáhnout 40%. 

Pokud bude tempo růstu pokračovat, lze tohoto cíle dosáhnout. 

Porovnáme-li tři vybrané země, nejnižší procento bylo v roce 2007 v České republice 

s hodnotou 13,3%, což představovalo jen 44% průměru EU 27. Bulharsko v té době dosahovalo 

téměř 87% průměru EU a Irsko 144%. V roce 2012 si Bulharsko polepšilo jen o 0,6% oproti 

roku 2007 a procento se od roku 2009 snižuje. Naopak v České republice se procento zvýšilo o 

12% v roce 2012 oproti roku 2007, což představovalo 71% průměru EU 27. Nad průměrem EU 
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27 se dlouhodobě drží Irsko, jehož procento je vyšší více než o 40%. Do konce roku 2020 by 

podle strategie mělo 60% populace v Irsku mít terciární vzdělání, tedy o 20% více než má mít 

průměr EU 27. 

K snížení disparity skutečně dochází, porovnáme-li rozmezí procentuálních hodnot 

v roce 2007, tedy v roce, kdy už všechny sledované země byly členy EU, oproti roku 2012. 

Nutno podotknout, že dosažení tohoto cíle v průměru EU 27 je jedna věc a zajištění 

rovnoměrného růstu v zemích EU věc druhá. Například v roce 2000 Bulharsko bylo v pozadu za 

Irskem jen o 8%, ale v roce 2012 se tento rozdíl vyšplhal až na 24,3%.   

 

Graf 21. Komparace – Terciární vzdělání  
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Chudoba 

 

Evropská unie přijala relativní definici chudoby, což znamená, že je odvozena od 

životního standardu v každé zemi. Práh chudoby je stanoven jako 60% průměrného národního 

důchodu. Celkem v EU je pod tímto prahem 79 mil. Lidí, což je 16% populace. Toto procento se 

v uplynulých deseti letech nesnížilo.  

Česká republika patří v této oblasti mezi státy EU vykazující nejlepší výsledky. Míra 

ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením v roce 2010 (14,4%) dosahovala lepších hodnot 

než ve všech členských státech EU-15. Ještě lepšího výsledku Česká republika dosáhla 
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v porovnání s členskými státy, které vstoupily do EU v roce 2004 a později. Naopak v Bulharsku 

byla míra ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením v 2010 největší (41,6%).  

V rámci strategie Evropa 2020 si Komise klade za cíl snížit počet lidí ohrožených 

chudobou nebo sociálním vyloučením snížit o 20 mil. Ačkoliv se tento počet dařilo snižovat, 

s příchodem finanční krize opět počet začal narůstat, a proto tento cíl představuje opravdu velkou 

výzvu.  

 

Hrubé domácí výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj 

 

Tento indikátor vypovídá o vědeckotechnickém rozvoji a souvisí i s úrovní vzdělanosti 

populace a lidským potenciálem země. Cílem zvýšení hrubých domácích výdajů na výzkum a 

vývoj je zajistit mezinárodní konkurenceschopnost jako znalostní společnosti. 

V evropském srovnání vydává Česká republika, Irsko i Bulharsko na výzkum a vývoj 

menší částky ve vztahu k HDP, než je průměr EU 27. Zatímco podíl výdajů na výzkum a vývoj 

jako podíl HDP v Evropské unii v posledních letech narůstá velmi pomalu, v České republice byl 

zaznamenán poměrně vysoký nárůst v období 2004-2006. Irsku se podařilo dosáhnout v období 

2007-2009 ještě většího vzrůstu. Avšak Bulharsko dlouhodobě vykazuje nízké procento výdajů 

na výzkum a vývoj, přičemž jeho nejvyšší hodnota byla 0,6% v roce 2010.  

 

Graf 22. Komparace – Procento HDP na výzkum a vývoj 
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Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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4.3 Hodnocení efektivnosti regionální politiky EU a navrhovaná doporučení  

 

 

V rámci sledovaných indikátorů nelze prohlásit, že by se prostřednictvím nástrojů 

regionální politiky EU docházelo ke snižování regionálních disparit ve sledovaných případech. 

Ani regionální HDP na obyvatele, ani míra nezaměstnanosti potvrdily účinnost regionální 

politiky EU. V jednotlivých případech má regionální politika EU odlišnou míru efektivnosti a 

zdá se, že administrativní struktura je klíčová pro účinné využívání finanční podpory z fondů 

EU, stejně jako schopnost státu finanční prostředky čerpat, o čemž vypovídá míra absorpční 

kapacity. Regionální politika EU je efektivnější v Irsku než v Bulharsku, a proto lze soudit, že 

míra aborpce ovlivňuje efektivnost regionální politiky EU.  

Na regionální politiku EU je třeba nahlížet jako „součást celého souboru vzájemně 

propojených změn a politik, které všechny ovlivňují vnitřní soudržnost (např. vnitřní trh, 

společná zemědělská politika, politika volné soutěže, atd.).“ Tím se má na mysli, že politiky EU 

v jiných oblastech a vnitrostátní politická rozhodnutí mohou mít negativní vliv na vnitřní 

soudržnosti EU, a proto předpokládaný vliv na disparity mezi regiony je dosti omezený. To je 

důvod, proč z makroekonomického hlediska je efektivnost regionální politiky EU velmi nízká.  

Více než svého primárního cíle snižovat meziregionální disparity se regionální politice 

EU daří dosahovat konkrétních výsledků. Svými investicemi přispěla k růstu a vytvořila přes 1 

mil. pracovních míst, zlepšila kvalifikaci osob, kterým tímto umožnila zaměstnání více než 10 

mil. lidí, přispěla ke stavně více než 2 000 km dálnic a 4 000 km železnic a podpořila vznik 

nejméně 800 tisíc malých a středních podniků.  

Aby členské státy byly schopny efektivněji řídit finanční prostředky z fondů EU, je 

nezbytné, aby přizpůsobily své řídící a administrativní struktury a rovněž je nutné definovat 

rozdělení odpovědnosti v oblasti řízení alokovaných zdrojů. V souladu s principem partnerství 

by se orgány místní a regionální správy měly co nejvíce zapojit do procesu regionální politiky 

EU. Jednak se tím zvýší jejich pocit odpovědnosti a také by mělo zvýšit jejich nasazení při 

dosahování stanovených cílů.  

Vysoké finanční transfery nemusí členskému státu zajistit hospodářský rozvoj. 

V případě Irska je diskutabilní, do jaké míry podpora EU přispěla k irskému zázraku. Finanční 

prostředky z EU byly jedním z faktorů, které stály za irským úspěchem. Mnozí se domnívají, že 

regionální politika EU přispěla spíše svými kvalitativními principy, které bylo nutní zavést. 
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Programování, partnerství, monitoring a průběžná evaluace pomohly Irsku účinně využívat 

finanční podporu.  

Diskuze o reformě regionální politiky EU začala již v roce 2007. Jedním 

z nejdiskutovanějších dokumentů je Agenda pro reformovanou kohezní politiku (tzv. Barcova 

zpráva). Tuto zprávu vypracoval pro Evropskou komisi Fabrizio Barca z italského Ministerstva 

hospodářství a financí. Zpráva byla představena v dubnu 2009 a zabývá se stavem regionální 

politiky EU a návrhy reformy. Dle Barcy současná regionální politika EU poskytuje vhodný 

základ k implementaci této strategie, avšak pokud má být dlouhodobých cílů EU po roce 2013 

dosaženo, je zapotřebí provést komplexní reformu. Barca nejvíce kritizuje nedostatek 

kvantifikovatelných cílů, jelikož jen málo víme o konkrétních dopadech regionální politiky EU 

na kvalitu života obyvatel v regionech podporovaných prostředky z fondů EU. Definované 

priority rozvoje měly být co nejkomplexnější, aby strategie byla ucelená a odrážela potřeby 

regionů za účelem využít jejich potenciál. Rozvojové strategie musí být dle Barcy zacílené na 

konkrétní místo zaměřené jak na klíčové ekonomické tak i sociální cíle. Výběr klíčových priorit 

by měl vyplývat z politické diskuze na vysoké úrovni.  

Barca dokonce kritizuje primární cíl regionální politiky EU, čímž je snižování disparit mezi 

regiony. Podle něj přílišné kladení důrazu na sbližování regionů mohlo přinést všeobecné snížení 

blahobytu.
101

 

Evropská komise si uvědomuje nutnost reformy regionální politiky EU, protože obava, 

že finanční pomoc nepřináší očekávané výsledky přetrvává, a tak v říjnu 2011 Komise 

zveřejnila legislativní balík, který se týká budoucnosti regionální politiky v letech 2014-2020. 

Obsahuje celkem 8 návrhů nařízení, která upravují a revidují všechny fondy a nástroje, které EU 

v oblasti regionální politiky doposud využívá. Komise si od nových pravidel slibuje 

zjednodušení pravidel a efektivnější využívání finančních prostředků z fondů EU, což by mělo 

přispět k růstu a zaměstnanosti v souladu se strategií Evropa 2020. Aby se zamezilo nevhodné 

makroekonomické a slabé správní kapacitě, bude mít Komice pravomoc požádat o revizi 

programů nebo dokonce pozastavit financování, pokud daná země nepřijme nápravná opatření. 

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn uvedl, že „za současné hospodářské krize se však 

musí (regionální politika EU) stát motorem růstu a konkurenceschopnosti. Díky našim návrhům 

budou fondy EU ještě přínosnější. Dopad investic z fondů totiž znásobíme tím, že se zaměříme 
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na oblasti, které mají pro růst největší význam, tedy na malé a střední podniky, inovace a 

energickou účinnost. Naše návrhy politiku soudržnosti zjednodušují a modernizují, zavádíme 

podmínky pro zajištění výkonnosti a výsledků a pobídky pro ty, kdo pracují nejlépe.“  

Výsledky testování Williamsonovy křivky dokazují, že regionální disparity mohou 

vznikat samovolně v důsledku zrychlení hospodářského rozvoje, které se odráží v růstu 

disponibilního důchodu domácností. Rostoucí fáze Williamsonovy křivky se potvrdila (v případě 

České republiky a Bulharska), avšak otázkou zůstává, zda k snižování disparit dochází 

v důsledku catching up procesu, kdy dochází k spillover efektu z místa růstu do zaostalejších 

regionů, nebo zda má na disparity vliv intervence regionální politiky EU.  

 K zamyšlení je i skutečnost, že v letech 2007-2009 se rozptyl regionálního HDP v EU 

27 mírně snižoval. Avšak snižují se i rozdíly v životní úrovni obyvatel mezi regiony? Z pohledu 

ukazatele čistého disponibilního důchodu (a tudíž i Williamsonovy křivky) nedochází mezi 

regiony ke konvergenci. Proto se občas objevují návrhy na změnu kritéria pro regionální podporu 

z prostředků fondů EU. Navrhované řešení spočívá v přijetí čistého disponibilního důchodu 

domácností jako lepšího ukazatele k vyjádření životní úrovně regionů než je HDP na obyvatele. 

Z politických důvodů je však prosazení takové změny nereálné a to především z hlediska 

směřování finančních transferů, neboť čistý disponibilní důchod by ukázal regionální disparity 

v jiném světle. Vyšší HDP na obyvatele v růstových oblastech zachovává pohled na okolní 

regiony jako na relativně zaostalé oblasti, a proto si udržují nároky na finanční podporu z EU.
102

 

V souladu s výsledky případové a komparativními výsledky navrhuji následující 

doporučení pro regionální politiku EU:  

 

1) Stanovit kvantifikovatelné (dosažitelné) cíle na regionální úrovni 

Cíle regionální politiky EU se zdají být příliš obecné zvlášť pro analyzování dopadu 

finančních prostředků na konkrétní ekonomickosociální problémy regionů. Komise definovala 

indikátory, kterými se budou měřit cíle strategie Evropa 2020, ovšem ty jsou spíše než na 

regionální cíle zaměřené na celoevropskou konkurenceschopnost a zaměstnanost. Výsledky 

průměru EU tak mohou být zkreslené díky rychleji prosperujícím regionům a hrozí, že nebudou 

mít vypovídající hodnotu v kontextu regionálních disparit. Z tohoto důvodu doporučuji stanovit 

cíle na regionální úrovni.  
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2) Stanovit cíle v souladu s potřebami regionů v dané zemi 

Cíle na regionální úrovni by měly být definovány na základě analýzy potřeb 

konkrétních problémů regionů. Vzpomeňme zmiňovaný bulharský Severozápad, který trápí 

především nerozvinutá dopravní a energetická infrastruktura. Finanční prostředky z EU by měly 

putovat do konkrétních projektů, které by řešily reálné problémy. 

 

3) Zavázat členské státy k plnění stanovených cílů 

Členské země by se měly zavázat k plnění konkrétních cílů, což by zajistilo hlubší 

spojení s lokální administrativní strukturou.  

 

4) Uvalit sankce v případě neplnění cílů a sestavit motivační systém v případě jejich plnění na 

regionální úrovni 

V současném nastavení nejsou státy dostatečně motivovány k plnění cílů. Celý systém 

redistribuce finančních prostředků by se proto měl nést v duchu motivace. Alokace by měla mít 

fixní a variabilní položku, který by představovala jakýsi bonus v případě, že by se dařilo cíle 

plnit. Variabilní položka finančních prostředků by navíc vytvořila konkurenční prostředí mezi 

členskými státy, které by se proto více snažily dosáhnout stanovených cílů.   

 

5) Vytvořit mezinárodní týmy expertů, které by pomáhaly méně zkušeným zemím  

Tyto týmy by pomáhali implementovat zásady a pravidla regionální politiky EU v méně 

zkušených zemích (např. v Bulharsku), zlepšovat administrativní strukturu a edukovat aktéry 

regionální politiky EU na lokální úrovni, aby se zlepšila míru schopnosti státu využít prostředky 

poskytované z fondů EU. 

 

6) Měřit stanovené cíle indikátory, které budou dokazovat konkrétní dopady regionální politiky 

EU na kvalitu života obyvatel v regionech 

Často se objevují tendence hovořit o ukazatelích z národní perspektivy. Dle mého 

názoru by bylo třeba definovat více indikátorů, které by vypovídaly o výsledcích regionální 

politiky EU na regionální úrovni.  
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7) Zajistit mechanismy kontroly čerpání finančních prostředků z fondů EU jako prevence 

korupce 

Transparentnost a dodržování pravidel čerpání finančních prostředků z fondů EU by 

měl zajistit každý stát. V případě absence kontrolních mechanismů se čerpání finanční podpory 

z EU stává lákadlem pro korupčníky. Podle předsedy dozorčí rady úřadu OLAF je neoprávněně 

užíváno až 10-12% rozpočtu EU.
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Závěr 
 

Regionální politika EU je v mezinárodním měřítku velmi specifická, neboť nemá mimo 

EU obdoby. Jejím hlavním cílem je snižování meziregionálních nerovností, které se v rámci EU 

vyskytují. Prostřednictvím finančních prostředků z fondů EU regionální politika EU pomáhá 

méně rozvinutým zemím v jejich catching up procesu, tedy ve snaze dohnat vyspělejší země.  

Cílem této práce bylo analyzovat efektivnost regionální politiky EU ve smyslu 

účelného vynakládání finančních prostředků na snižování meziregionálních disparit. Na 

efektivnost bylo nahlíženo ze dvou úhlů pohledů, národního a evropského (průměr EU). 

V případové studii byly zkoumány regionální disparity dle vybraných indikátorů na úrovni 

NUTS 2 v ukazatelích HDP na obyvatele a míry nezaměstnanosti. Tyto indikátory neprokázaly 

vliv regionální politiky EU na snižování regionálních disparit v posledních dvou operačních 

obdobích. Je však nutné zmínit, že v prohlubujících se disparitách v operačním období 2007-

2013 sehrává svou roli i finanční a hospodářská krize.  

Irsko má s čerpáním finančních prostředků EU nejvíce zkušeností v rámci sledované 

skupiny zemí. Nejvíce přišla pomoc z EU Irsku vhod na konci 80. let, kdy rostl státní dluh, a tak 

finance z EU pomohly zajistit plynulost investičních výdajů irské vlády. Za úspěchy irského 

hospodářského zázraku v 90. letech však stály i jiné faktory, jako je například daňová 

konkurence. Snížení daní právnických osob přilákalo zahraniční investory a to bylo pro Irsko 

klíčové.  

Česká republika se liší od ostatních zemí EU svým specifickým rozdělením NUTS 2, 

kdy Praha představuje jeden region této úrovně. Silná dynamika Prahy se projevuje 

v prohlubující se disparitě mezi hlavním městem a ostatními regiony, mezi nimiž disparity rostou 

pomalejším tempem. Disponibilní důchod domácností nevykazuje takovou disparitu mezi 

regiony (ani v případě Prahy), jako je tomu u HDP na hlavu. Vhodnost ukazatele HDP na hlavu 

se tak v případě České republiky ukázala býti omezená.  

 Nejmladší člen EU Bulharsko se potýká s největšími disparitami ve vybraných 

ukazatelích. Cestu k úspěšnému využívání finančních prostředků EU mu navíc stěžují vnitřní 

problémy, nízká úroveň soudnictví, korupce a organizovaná trestní činnost. Kvůli své 

nezkušenosti se řadí mezi státy s nejnižší schopností využít prostředky poskytované z fondů EU, 

což má negativní dopad na efektivnost regionální politiky.  
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V rámci všech případů byla zkoumána platnost Williamsonovy křivky, která 

determinuje disparitu v příjmech domácností ve vztahu k fázi ekonomického rozvoje regionu, 

čímž se má za to, že disparity vznikají samovolně a jejich hloubka je odvozena od hospodářské 

úrovně. Obrácenému písmenu U se zcela nepodobala ani jedna křivka, avšak určitá podobnost 

byla přece jen nalezena, uvážíme-li fázi ekonomického rozvoje v jednotlivých případech. Zdá se 

tedy, že stupeň ekonomického rozvoje souvisí s mírou regionální disparity. Toto odpovídá také 

teorii nové ekonomické geografie, podle které hospodářský růst vede k prohlubování 

regionálních disparit. Tyto disparity jsou zdrojem hospodářského růstu, a tak regionální politika 

může svou snahou snižovat disparity vést k potlačování ekonomického růstu.  

Komparace s průměrem EU odhalila pozitivní vliv na snižování disparity v ukazateli 

rozptylu regionálního HDP na hlavu, jehož hodnota se v období 2007-2009 mírně snížila. 

Nicméně toto nemusí mít vypovídající hodnotu pro životní úroveň obyvatelstva, neboť jak bylo 

prokázáno v případové studii, růst HDP nemusí odpovídat tempu růstu disponibilního důchodu 

domácností.  

V dalších indikátorech se ukazuje individuální vývoj zemí vůči průměru EU. Například 

u procenta populace s terciárním vzděláním se Česká republika přiblížila průměru EU, avšak 

Bulharsko se v posledních letech evropskému průměru vzdaluje. U procenta HDP na výzkum a 

vývoj se sice Irsko a Česká republika přibližují průměru EU, ale i v tomto ukazateli je Bulharsko 

dlouhodobě za evropským průměrem. EU se zatím nedaří snižovat počet lidí ohrožených 

chudobou a sociálním vyloučením. Zdá se, že EU čeká ještě dlouhá cesta k dosažení 

ambiciózních cílů strategie Evropa 2020.  

Ačkoliv regionální politika EU sehrála svou roli v Irsku především v 80. a 90. letech, 

v posledních dvou operačních obdobích se neprokazuje, že vlivem finančních prostředků EU 

dochází k snižování socioekonomických disparit. Na základě výsledků hodnot pozorovaných 

ukazatelů nelze regionální politiku EU považovat za hlavní instrument pro snižování 

meziregionálních disparit. Regionální politika EU tak pouze přispívá k národní rozvojové 

strategii, která je však realizována na základě vnitrostátních rozhodnutí, která mohou negativně 

ovlivňovat vývoj regionálních disparit. Díky kritériu HDP jsou finanční prostředky alokovány do 

chudších regionů, a tak se regionální politika EU snaží pomáhat méně rozvinutým regionům 

dohánět ty prosperující. Jak již bylo několikrát řečeno, výše HDP však nereflektuje životní 

úroveň obyvatelstva tak, jako výše čistého disponibilního důchodu domácností v regionu.  
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Regionální politika si svým vývojem prošla několikrát reformami a je evidentní, že 

další reforma je potřebná k dosažení stanovených cílů. Současné nedostatky regionální politiky 

EU si uvědomuje i sama Evropská komise. V podobě strategie Evropa 2020 se snaží formulovat 

kvantifikovatelné cíle, které představují ambiciózní výzvu pro celou EU. Cíle regionální politiky 

jsou v čase přesněji formulovány a díky indikátorům je lze i změřit. To však nemusí vypovídat o 

efektech regionální politiky EU na regionální úrovni, proto bylo v poslední kapitole navrženo 

sedm doporučení, které by z regionální politiky EU učinily efektivnější nástroj pro zlepšování 

životní úrovně obyvatel v regionech. Navržená doporučení jsou:  

1) Stanovit kvantifikovatelné (dosažitelné) cíle na regionální úrovni  

2) Stanovit cíle v souladu s potřebami regionů v dané zemi 

3) Zavázat členské státy k plnění stanovených cílů 

4) Uvalit sankce v případě neplnění cílů a sestavit motivační systém v případě jejich plnění na 

regionální úrovni 

5) Vytvořit mezinárodní týmy expertů, které by pomáhaly méně zkušeným zemím  

6) Měřit stanovené cíle indikátory, které budou dokazovat konkrétní dopady regionální politiky 

EU na kvalitu života obyvatel v regionech 

7) Zajistit mechanismy kontroly čerpání finančních prostředků z fondů EU jako prevence 

korupce 

 

Na závěr bych ráda zdůraznila, že regionální politika EU má za sebou řadu úspěšných 

projektů a očekávám, že její význam poroste i nadále. Současná ekonomická situace staví 

Evropu před nové výzvy, příležitosti, ale rovněž i hrozby, a proto bude důležité, jak důkladná 

reforma regionální politika EU se přijme a nakolik se s touto strategií ztotožní členské státy. 

Regionální politika EU může přispívat harmonickému rozvoji evropských regionů, avšak pouze 

vlády členských zemí mohou odpovídat za efektivní využívání finančních prostředků na 

regionální úrovni. 
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Summary 
 

The aim of this thesis was to analyze the effectiveness of EU regional policy in terms of 

efficient use of funds to reduce interregional disparities. The effectiveness was looked at from 

two different perspectives, national and european one (EU average). In the case study the 

regional disparities were investigated at NUTS 2 level based on selected indicators (GDP per 

capita, unemployment rate). These indicators have shown no effects of EU regional policy on 

regional disparities reduction in the last two operating periods. However, it should be noted that 

the deeping disparities was influenced by the financial crisis in the operating period 2007-2013. 

Based on the results of indicators' values, EU regional policy is not the main instrument 

for regional disparities reduction. EU regional policy only contributes to fulfill the national 

development strategy. On the other hand, the national decisions may have a negative impact on 

regional disparities. The GDP per capita indicator is the benchmark criterion for eligibility under 

the EU regional policy therefore the funding is most explicitly targeted at convergence between 

poor and rich regions in the EU. 

The comparison of cases to the EU average revealed a positive effect on disparitiy 

reducing in terms of dispersion of regional GDP per capita. The value was slightly reduced in the 

period 2007-2009. But the GDP per capita does not reflect the standard of living as net income 

does. EU regional policy has undergone several reforms and it is evident that further reform is 

required, otherwise the goals of Europe 2020 will not be achieved. 

The current shortcomings of EU regional policy is recognized by the European 

Commission. Strategy Europe 2020 identifies quantifiable targets which can be considered as 

ambitious challenge for all member states. The objectives of EU regional policy have become 

more precisely formulated and thanks to indicators it is possible to measure them. But this may 

not be indicative impact of EU regional policy at the regional level. Therefore, in the last 

chapter, seven recommendations were suggested to make EU regional policy effective tool for 

improving the standard of living of the population in the regions. 
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http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/rumunsko-a-bulharsko-si-vyslouzilo-od-eu-kazani-008492
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2010/2010-05/03_regionalni.pdf


 -104- 

Seznam příloh 
 

Příloha 1. Územní jednotky NUTS v Irsku  

 

Příloha 2. Územní jednotky NUTS v České republice 

 

Příloha 3 Územní jednotky NUTS v Bulharsku  

 

Příloha 4. HDP na obyvatele v PPS: Irsko, Česká republika a Bulharsko 

 

Příloha 5. Čistý disponibilní důchod: Irsko, Česká republika a Bulharsko 

 

Příloha 6. Míra nezaměstnanosti: Irsko, Česká republika a Bulharsko 

 

Příloha 7. Indikátory strategie Evropa 2020: EU, Irsko, Česká republika, Bulharsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -105- 

Přílohy 
 

Příloha 1. Územní jednotky NUTS v Irsku  

 

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 

Irsko (Republic of Ireland) 

Border, Midland and 

Western Region 

Border 

Midlands 

West  

Southern and Eastern 

Dublin 

Mid-East 

Mid-West 

South-East 

South-West 

 

 

 

  
 

 

 

Zdroj: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629800000202 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629800000202
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Příloha 2. Územní jednotky NUTS v České republice 

 

 
 

 
Zdroj: http://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemniho-planovani/nuts.asp 

http://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemniho-planovani/nuts.asp
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Příloha 3. Územní jednotky NUTS v Bulharsku  

 

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 

Severní a východní 

Bulharsko  

(Northern and 

Eastern Bulgaria) 

Severozapaden (BG31) 

Vidin Province, Montana Province, 

Vratsa Province, Pleven Province, 

Lovech Province 

Severen tsentralen (BG32) 

Veliko Tarnovo Province, Gabrovo 

Province, Ruse Province, Razgrad 

Province, Silistra Province 

Severoiztochen (BG33) 

Varna Province, Dobrich Province, 

Shumen Province, Targovishte 

Province 

Yugoiztochen (BG34) 

Burgas Province, Sliven Province, 

Yambol Province, Stara Zagora 

Province 

Jihozápadní a 

jihostřední 

Bulharsko (South-

Western and South-

Central Bulgaria) 

 

Yugozapaden (BG41) 

Sofia City, Sofia Province, 

Blagoevgrad Province, Pernik 

Province, Kyustendil Province 

Yuzhen tsentralen (BG42) 

Plovdiv Province, Haskovo 

Province, Pazardzhik Province, 

Smolyan Province, Kardzhali 

Province 

 

 

 
  

        Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:NUTS_BG_Level_1_and_2.png 

http://en.wikipedia.org/wiki/Severozapaden
http://en.wikipedia.org/wiki/Vidin_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Montana_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Vratsa_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Pleven_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Lovech_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Severen_tsentralen
http://en.wikipedia.org/wiki/Veliko_Tarnovo_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Gabrovo_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Gabrovo_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Ruse_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Razgrad_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Razgrad_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Silistra_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Severoiztochen
http://en.wikipedia.org/wiki/Varna_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Dobrich_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Shumen_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Targovishte_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Targovishte_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Yugoiztochen
http://en.wikipedia.org/wiki/Burgas_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Sliven_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Yambol_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Stara_Zagora_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Stara_Zagora_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Yugozapaden
http://en.wikipedia.org/wiki/Sofia_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Sofia_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Blagoevgrad_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Pernik_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Pernik_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyustendil_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Yuzhen_tsentralen
http://en.wikipedia.org/wiki/Plovdiv_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Haskovo_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Haskovo_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Pazardzhik_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Smolyan_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Kardzhali_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Kardzhali_Province
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Příloha 4. HDP na obyvatele v PPS: Irsko, Česká republika a Bulharsko 
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Příloha 5. Čistý disponibilní důchod: Irsko, Česká republika a Bulharsko 
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Příloha 6. Míra nezaměstnanosti: Irsko, Česká republika a Bulharsko 
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Příloha 7. Indikátory strategie Evropa 2020: EU, Irsko, Česká republika, Bulharsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


