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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje zkoumání decentralizačních procesů ve 

vybraných zemích střední a východní Evropy.  Jejím cílem tedy bude zhodnotit a 

porovnat výsledky decentralizace ve vybraných zemích v kontextu unijní 

regionální politiky – Evropy regionů. Základní hypotézou je, že právě regionální 

politika EU představuje pro národní státy dostatečný motiv k decentralizaci a 

zavedení regionální úrovně státní správy ve formě nových politických entit, které 

jsou institucionalizované, mají vlastní poltickou reprezentaci a hrají klíčovou 

úlohu pro čerpání zdrojů ze strukturálních a kohezních fondů. Hypotéza bude 

zkoumána za pomocí analýzy a komparace výsledků decentralizace v pěti zemích 

střední a východní Evropy: Estonsku, Slovinsku, Polsku, Maďarsku a České 

republice. 

Abstract 

This thesis is devoted to analyze the decentralization process in selected 

Central and Eastern European countries. Its aim is therefore to evaluate and 

compare the results of decentralization in selected countries in the context of 

European regional policy – the Europe of the regions. The basic hypothesis is that 

regional policy provides a sufficient incentive for the EU nation-states to launch 

decentralization and proceed into the establishment of regional levels of 

government in the form of new political entities that are institutionalized, have 

their own poltickou representation and play a key role in planing and 

implementation of the structural and cohesion funds. The hypothesis will be 



 

 

investigated using analysis and comparison of the results of decentralization in the 

five Central and Eastern European Countries: Estonia, Slovenia, Poland, Hungary 

and the Czech Republic. 
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1. Vymezení tématu a odůvodnění jeho výběru 

 Demokratické systémy jsou považovány za ty s nejvyšší legitimitou. Tato 

legitimita a demokracie jako celek však musí být pečlivě udržovány a 

pěstovány. Jedním z účinných nástrojů legitimizace politických systémů je jejich 

přiblížení občanům. V dnešní Evropě tak dochází k přeskupování tradičních 

center moci. Národní úroveň, která hrála nejdůležitější roli v posledních několika 

stoletích, ustupuje úrovni nadnárodní a regionální. Tyto procesy jsou zároveň 

úzce propojené. Evropská unie, která reprezentuje úroveň nadnárodní, si 

zároveň stanovila cíl stát se „Evropou regionů“. Princip subsidiarity je obsažen 

ve všech klíčových politikách, především ve strukturální a kohezní politice, které 

jsou určeny pro nové členy a kandidátské země – tedy i země střední a 

východní Evropy. 

 

 Při pohledu na vývoj zemí střední a východní Evropy v posledních 20 

letech je nemožné nepodivovat se nad dynamickými změnami, kterými tyto 

země prošly. Ze států, které byly částmi tzv. „Východního bloku“, se staly 

členové mezinárodních organizací jako NATO a Evropská unie, které zosobňují 

tzv. „Západ“. V rámci začleňování do EU provedly změny, které neovlivnily 

pouze mezinárodní politiku, ale bytostně také vnitřní politiku států. Vedle 

podoby hospodářství a celého politického systému došlo i ke změně v postoji k 

regionům. Dříve silně centralizované státy byly nuceny vytvořit nové úrovně 

moci, které měly primárně sloužit jako jednotky spravující finance proudící z 

evropských strukturálních a kohezních fondů.  

 Cílem „Evropy regionů“ je však vytvoření plnohodnotných podstátních 

jednotek a tak zvýšit legitimitu jak států, tak EU samotné. A právě na to, jak byla 

EU v tomto ohledu úspěšná, bych se chtěla zaměřit ve své práci. Od vstupu 

zemí střední a východní Evropy uplynulo již skoro deset let a proto je možné 

zkoumat, jak byla snaha o decentralizaci úspěšná (či neúspěšná). Vzhledem k 

rozsahu práce jsem se rozhodla zúžit výběr zemí na pět: Slovinsko, Maďarsko, 

Polsko, Estonsko, Česká republika. Tyto země mají základní společné rysy: 

post-komunistické země, vstoupily do EU v roce 2005, jinak se ale liší (velikostí, 

národnostním složením, podobou politického systému). Výhodou pro výzkum 

ovšem je, že měly  stejnou nebo alespoň srovnatelnou výchozí pozici, nabízí se 



 

 

 

tak možnost zkoumat možnost ukázat, zda-li decentralizace z popudu 

nadnárodní entity může fungovat a vytvářet plnohodnotné regiony. 

  

 Otázky a fenomény, kterými bych se ve své práci chtěla zabývat 

(legitimita, decentralizace, přesuny moci) jsou vysoce aktuální a ovlivňují velkou 

měrou současnou podobu politických entit. Proto se domnívám, že výzkum 

reálných dopadů jedné z klíčových politik EU by mohlo být přínosné. 

 

2.  Metody zpracování tématu a formulace výzkumných otázek 

 Hlavní výzkumnou otázkou, na kterou se ve své práci budu snažit 

odpovědět, bude, zda v nových členských zemích došlo z popudu EU 

k vytvoření plnohodnotných regionů, nebo zda byly vytvořeny pouze statistické 

a administrativní jednotky.  Změny v podobě politického systému se také 

pokusím zařadit do teoretického rámce decentralizace, který vychází především 

ze zkušeností západních zemí. Dalším zajímavým fenoménem, kterým se budu 

zaobírat, je zda finanční motivace, která stála v centru decentralizace ve 

vybraných zemích, dokáže ve smyslu hesla „It's all about the money“ přesunout 

centra moci. 

 Budu vycházet z komparativní analýzy pěti zemí a primární závislou 

proměnou pro mne bude podoba/plnohodnotnost regionů. Vzhledem k tomu, že 

se země vybrané země v aspektech klíčových pro decentralizaci, jako například 

velikost a přítomnost historických regionů, liší, jsem si hlavní nezávislou 

proměnou stanovila evropskou integraci. Jako nejvhodnější pro mou práci se mi 

tak jeví metoda největších rozdílů (most different system design, MDSD). 

 

3. Předpokládaná osnova práce 

 

1. Úvod 

2. Základní koncepty 

 Decentralizace, regionalizace a regionalismus - stručné vysvětlení 

teoretických přístupů a pojmů. 

3. Evropa regionů 



 

 

 

 Vymezení požadavků EU na vytvoření regionů a analýza unijních politik 

v této oblasti. Kohezní politika jako nástroj decentralizace. 

 

4. Decentralizace v nových členských zemích 

 4.1. Estonsko 

4.2. Polsko 

     4.3. Maďarsko 

     4.4. Slovinsko 

     4.5. Česká republika 

  

5. Komparace výsledků decentralizace 

  

6. Závěr 
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Úvod 

 V roce 2014 oslavily státy střední a východní Evropy dvojí 

významné výročí. Prvním bylo čtvrt století od doby, kdy se vydaly na 

cestu demokratizace. Druhým bylo desetileté výročí vstupu do Evropské 

unie. Během těchto let se podařilo vytvořit na území bývalých 

komunistických států fungující demokracie, které jsou založeny na 

liberálních hodnotách. Cesta z područí Sovětského svazu do Evropské 

unie nebyla snadná. Bylo zapotřebí zásadně transformovat hospodářský i 

politický systém země. Náročnost a komplexita celého procesu 

představovala pro nové demokracie nebývalou výzvu. S časovým 

odstupem již můžeme posoudit, jak se země střední a východní Evropy 

této výzvě postavily. 

 Již záhy po přechodu k demokracii se novým cílem stal „návrat 

do Evropy“. Vidina členství v EU představovala silnou motivaci pro 

potřebné ekonomické i politické změny. Unijní politika tak v rámci 

přístupových rozhovorů zásadně ovlivňovala podobu transformace 

jednotlivých států.  

 Součástí komplexních demokratizačních změn se tak stala i 

redistribuce teritoriálního a funkčního rozdělení moci v rámci národních 

států – decentralizace. Všechny vybrané státy měly stejnou startovní 

pozici, když z dob komunistických režimů zdědily silně centralizovaný 

systém vládnutí. Vidina členství v EU však poskytla mocnou motivaci, 

zejména díky možnosti čerpání prostředků ze strukturálních a kohezních 

fondů
1
. Ta byla podmíněna ustavením regionálních struktur.   

 Cílem této práce tedy bude zhodnotit a porovnat výsledky 

decentralizace ve vybraných zemích střední a východní Evropy 

v kontextu unijní regionální politiky – Evropy regionů. Základní 

hypotézou je, že právě regionální politika EU představuje pro národní 

státy dostatečný motiv k decentralizaci a zavedení regionální úrovně 

státní správy ve formě nových politických entit, které jsou 

                                                 
1
 Země byly motivovány k zavedení regionů i před samotným vstupem díky specifických 

programům pro příhraniční regionální spolupráci, jako např. program PHARE. 
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institucionalizované, mají vlastní poltickou reprezentaci a hrají klíčovou 

úlohu pro čerpání zdrojů ze strukturálních a kohezních fondů. Pro kladné 

zhodnocení tak nepostačuje vytvoření administrativních či správních 

regionů, které jsou pouze nástrojem regionální správy centrální vlády. 

Základem bude analýza institucionální uspořádání moci a rozdělení 

formální autority v oblasti regionální politiky. Vedle toho se ovšem 

zaměřím i na to, zda se decentralizace odrazila i neformálně, v podobě 

regionálních stran. V neposlední řadě zhodnotí, zda regiony plní funkci 

aktéra regionální politiky EU.  

 Metodou výzkumu bude nejprve kvalitativní a historická analýza, 

poté komparativní metoda. Případové studie byly vybrány tak, aby byly 

v rámci srovnatelných podmínek (země střední a východní Evropy, které 

vstoupily do EU v roce 2004) co nejrozmanitější
2
. Právě Estonsko, 

Slovinsko, Polsko, Maďarsko a Česká republika se liší v důležitých 

charakteristikách: rozloze, geografické poloze, počtu obyvatel či 

etnickém složení. Pro následnou komparaci výsledků budu proto 

vycházet z metody největších rozdílů (most different system desing, 

MDSD).   

 Teoretické zakotvení výzkumu bude čerpat především z prací 

Michaela Keatinga, jednoho z nejvýznamnějších odborníků na 

problematiku decentralizace a to i evropském kontextu, a patří v této 

oblasti k nejcitovanějším. Literatura týkající se decentralizace je obsáhlá, 

jistou výzvu ale představuje to, že vychází ze zkušeností zemí západní 

Evropy. Při výzkumu decentralizace v zemích střední a východní Evropy, 

jejichž historická zkušenost je velmi odlišná, je toto třeba brát v zřetel. 

Vzhledem k zaměření práce a jejímu rozsahu bylo třeba zvážit, jaké 

oblasti a fenomény ještě zmínit. Problematika decentralizace je navázána 

na zkoumání identity, národů a nacionalismu, což jsou témata nesmírně 

široká. Stejně tak i evropskou integraci je možné nahlížet z mnoha úhlů 

pohledu. Zatímco je klíčové mít o širším kontextu teorie decentralizace 

povědomí, pro účely této práce jsem se v rámci zachování konzistence 

                                                 
2
 S výjimkou ostrovních států Kypru a Malty, jež představují natolik specifické případy, 

že jsou s ostatními jen obtížně porovnatelné.  
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výzkumu rozhodla tyto oblasti nezahrnout a soustředit se na empirickou 

část. 

 Empirický výzkum tvoří jádro této práce. Vzhledem k tomu, že 

pojednává o období velmi nedávném, opora v literatuře je omezená, je 

obtížné najít zdroje, které by pokrývaly aktuální stav decentralizace 

v zemích střední a východní Evropy. Proto se budu většinou opírat o 

internetové zdroje, které umožňují analýzu současného vývoje. Půjde o 

stránky jednotlivých vládních institucí v daných zemích, velkou roli 

budou hrát i statistické úřady. V neposlední řadě budu čerpat z legislativy 

jak národních států, tak Evropské unie. 

 Samotná komparace poté navazovat na dílo Liesbeth Hooghe, 

Arjana H. Schakela a Garyho Barkse [Hooghe, Schakel a Barks 2010], 

kteří vytvořili velmi vhodnou metodologii zkoumání hloubky 

decentralizace, Index regionální autority, který je ideálním nástrojem pro 

komparaci výsledků decentralizace.  

 Vzhledem k povaze výzkumu vychází především z cizojazyčné 

literatury. Vedle té anglické bylo třeba čerpat i ze zdrojů v národních 

jazycích jednotlivých zemí, země střední a východní Evropy jsou si však 

relativně jazykově blízké, tudíž nebylo porozumění až na výjimky 

obtížné. Veškeré cizojazyčné zdroje budu citovat ve svém překladu. 

 Struktura práce lze rozdělit do tří části: kontext decentralizace, 

průběh decentralizace a následná komparace výsledků. V první kapitole 

stručně nastíním rámec výzkumu a definuji pojmy, které jsou pro tuto 

práci klíčové. Druhá kapitola bude zaměřená na fenomén decentralizace 

v kontextu evropské integrace. Představí nejen jeho historický vývoj, ale 

také jeho současnou podobu, nástroje a instituce regionální politiky EU. 

Třetí kapitolu budou tvořit jednotlivé případové studie vybraných zemí 

střední a východní Evropy.  Čtvrtá kapitola je zaměřená na komparativní 

výzkum, nejprve si stanovím metodologii a proměnné, poté provedu 

srovnání výsledků decentralizace v zemích střední a východní Evropy. 

 Oproti schváleným tezí jsem se rozhodla pouze upravit název 

práce. Místo „Regionalizace v nových členských zemích Evropské unie“ 

jsem se rozhodla slovo regionalizace nahradit více neutrálním pojmem 

decentralizace.   
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1. Definiční rámec 

 Pří zkoumání jakéhokoliv fenoménu ve společenských vědách je 

nejprve zapotřebí si definovat základní pojmy a vymezit si tak oblast 

zájmu. Ovšem zejména v oblasti výzkumu regionů tento úkol není 

snadný. Neexistuje jednotná a všeobecně přijímaná definice pojmu 

region, natož pojmů na něj navazujících. Nejprve nastíním základní 

možnosti nazírání na problematiku regionů a decentralizace a definuji 

klíčové pojmy, které v dalších částech své práce používám. Půjde o: 

region, regionalismus, regionalizace, decentralizace, europeizace, 

víceúrovňové vládnutí (multi-level governance) a třetí úroveň. V této 

části pouze vymezím jednotlivé koncepty, o příčinách vzniku 

jednotlivých procesů a jejich historickému a současnému vývoji bude 

pojednávat Kapitola 3 – Decentralizace a Evropa Regionů. 

1.1 Region 

 Stejně tak jak prochází vývojem studium regionů, mění se i 

náhled na pojem region a s tím i jeho definice. Existuje mnoho pohledů a 

kritérií, která ovlivňují výsledné vyznění. Samotné slovo region pochází 

z latinského slova regere, tedy vládnout či řídit, jeho definice se však 

mění s ohledem na výzkumnou otázku a je tedy sociální konstruktem 

výzkumníka [Wunderlich 2005: 20]. Je tedy zapotřebí tento konstrukt 

vytvořit a vymezit region jak prostorově, tak funkčně. 

 Při teritoriálním vymezení pojmu může region nabývat několika 

významů, kdy základním rozlišením je, zda se region nachází nad úrovní 

národního státu, či pod ní. Zaprvé jej tak můžeme považovat za 

podmnožinu mezinárodního systému, která je ovšem větší než národní 

státy a je tvořená jejich sdružením. Toto sdružení může být 

formalizované, vyjádřené v regionálních organizacích - jako například 

EU či ASEAN, anebo čistě hypotetické, zkonstruované za účelem 

výzkumu. Takovéto regiony mohou být také nazývány makroregiony, a 

vedle politické vědy jsou také předmětem zájmu studia mezinárodních 

vztahů.  Druhou možností je definice regionu jako jednotky ležící mezi 

národním státem a lokální úrovní, tedy municipalitami. [Wagstaff 1999: 
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6] Existuje i možnost definice regionu jako podmnožiny národních států, 

která ovšem může překračovat jejich hranice. Tavares [Tavares 2004:21] 

přichází s pojmem mikroregion, který definuje následovně:  

 „politický konstrukt ležícím pod státní úrovní analýzy, který 

disponuje právní, politickou, ekonomickou a kulturní jedinečností a který 

může, ale nemusí, spadat do legálního rámce jednoho státu. Pokud 

region nespadá do teritoriální jurisdikce pouze jednoho státu a zahrnuje 

sousedící národní jednotky ze dvou nebo více států, je obvykle označován 

jako transhraniční region.“ 

 Další možností definice regionu je jeho funkční vymezení. Zde 

můžeme regiony hodnotit dle ekonomických a kulturních kritérií, či na 

principu míry sebeurčení nebo institucionálního vymezení. Na základě 

těchto ukazatelů vytvořil Michal Keating [Keating, Loughlin 1997: 2 – 5] 

typologii regionů: 

1. ekonomické regiony 

Ty jsou definovány na základě ekonomických charakteristik (jako např. 

struktura produkce, trhu práce) nebo přímo vytvořené vládou za účelem 

rozvoje – tzv. rozvojové regiony.  

2. historické/etnické regiony 

Keating definuje historické či etnické regiony jako teritoria, kde jsou 

přítomná společenství sdílející historické a kulturní či jazykové kořeny a 

znaky, která se přitom liší od dominantní kultury národního státu. 

3. administrativní/plánovací regiony 

Územní jednotky vytvořené pro potřeby statistiky nebo administrace 

(zejména evropských fondů), bez jakékoliv politické funkce či 

autonomie. U tohoto typu regionů se nesetkáváme s volenými 

zastupitelstvy či radami a neexistuje zde politická zodpovědnost.  

John Loughlin [Loughlin, Peters 1997: 56] přidává k tomuto typu regionů 

ještě statistické regiony vytvořené EU – NUTS, Nomenklatury 

teritoriálních jednotek pro statistiku (Nomenclature of territorial units for 

statistics), které byly vytvořeny pro statistické účely a také pro účel 

financování strukturálními fondy. 

4. politické regiony 
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Pokud Keating hovoří o politických regionech, má již na mysli území, 

kde je přítomná plnohodnotná regionální vláda a volená legislativa. Je 

ovšem třeba mít na paměti, v realitě je škála pravomocí a autonomie 

v jednotlivých státech nesmírně široká, proto se i regiony spadající pod 

tento typ mohou velice lišit. 

 Pro potřeby této práce bude region definován následovně. 

Teritoriálně bude vymezen jako střední úroveň státní správy, nacházející 

se mezi centrální vládou a obcemi, ovšem budu brát ohled i na to, jestli 

se přibližuje úrovni NUTS II, která je klíčovou jednotkou evropské 

regionální politiky. Funkčním vymezením bude dle Keatingovy typologie 

politický region. Ten bude ovšem ideálním typem a výsledná 

decentralizace ve vybraných zemích bude posuzována právě podle toho, 

jak se mu blíží. 

1.2 Regionalismus 

 Pojmem regionalismus je označováno regionální hnutí založené 

na historické, etnické, kulturní či jazykové identitě. Michael Keating 

definuje regionalismus jako „ideologické a politické hnutí, které 

požaduje větší kontrolu záležitostí týkajících se daného území či regionu, 

které je tvořeno obyvateli daného teritoria, nejčastěji ve formě ustavení 

regionální vlády.“ [Keating, Loughlin 1997: 5] Jedná se tedy o hnutí, 

které vzniká od spodu (bottom-up), má na systém decentralizační 

požadavky a má více dimenzí – ekonomickou, kulturní a především 

politickou. Regionalismus tak můžeme vnímat jako způsob 

ekonomického rozvoje, kulturní hnutí či hnutí za samosprávu. V realitě 

ovšem dochází ke kombinaci a prolínání jednotlivých složek. Právě jejich 

vhodná kombinace může představovat výzvu pro centrální stát, obzvlášť 

pokud je cílem regionalismu získat větší autonomii, nebo se osamostatnit. 

Sladění jednotlivých dimenzí přitom bývá snazší, dokud má regionální 

hnutí pouze protestní povahu a vymezuje se vůči centrální vládě. 

V momentě, kdy se dostaví politická odpovědnost a hnutí musí vytvořit 

reálný politický program, je udržení stálého a uceleného nátlaku na stát 

obtížnější. Obecně lze dle důrazu na jednotlivé dimenze rozeznat tři 
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druhy regionalismu. Prvním je regionalismus defenzivní, který je vázán 

na tradiční ekonomické sektory (zemědělský, průmyslový), a vzniká na 

základě odporu vůči změnám ve struktuře ekonomiky. Druhým typem je 

regionalismus integrační, který akceptuje modernizační tendence vedoucí 

k většímu začlenění do národního státu, ale trvá přitom na zachování 

kulturní výjimečnosti. Posledním typem je regionalismus autonomní, ve 

kterém je modernizace bytostně svázána s autonomií a vlastní kulturou – 

vytváří se svébytný model modernizace. [Keating 1997: 24]  

 I přes to, že Keatingova typologie byla vytvořena na základě 

zkušeností ze zemí západní Evropy a Spojených států amerických, nadále 

představuje vhodný nástroj analýzy decentralizace. V reáliích současné 

EU by slovo modernizace nahradil pojem konvergence – tedy vyrovnání 

ekonomických rozdílů mezi regiony. S jakým typem, či jestli vůbec se 

můžeme setkat s regionálními hnutími v zemích střední a východní 

Evropy, je otázkou dalších kapitol.  

1.3 Regionalizace 

 Zatímco v případě regionalismu sledujeme hnutí vyrůstající od 

spodu, v případě regionalizace se jedná o politiku centrální, tedy 

tvořenou národním státem, která je na nižší úrovně pouze aplikována.  

„... regionalizace je proces, kde národní vlády nebo EU definují 

regionální politiky nebo je přímo uvalují na jednotlivé regiony.“ 

[Keating, Loughlin 1997: 5]  

 Jedná se tedy o proces aplikovaný shora (top-down), jež je 

v podstatě technokratický a centralistický. V rámci regionalizace poté 

může, ale nemusí dojít k vytvoření regionálních struktur, které ovšem 

v tomto případě neslouží k reprezentaci zájmů regionu, ale k prosazování 

regionálních politik centrální vlády. 

1.4 Decentralizace 

 Nejjednodušeji se dá decentralizace označit jako procesy, kdy 

dochází k změně teritoriální distribuce moci. To znamená jak je moc a 

autorita rozložena v geografické hierarchii státu, a jaké jsou instituce, 

které distribuci zajišťují. Význam pojmu decentralizace může být 
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upřesněn zahrnutím dalších faktorů, jako např. iniciátora změn, intenzity 

přerozdělení moci. Často je také možné se setkat s mutací pojmu 

v závislosti na kontextu jednotlivých zemí (jako např. devoluce pro 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
3
). Pokud se bere 

v ohledu funkční definice, může být dále decentralizace rozdělena na 

administrativní, institucionální či politickou. V této práci ovšem budu 

pojmu decentralizace používat v jeho obecném významu, tedy pouze 

jako fenomén změny územního rozložení moci. Funkční změny budou 

předmětem mého zkoumání.  

1.5 Europeizace 

 Termín europeizace obecně označuje proces přizpůsobování a 

změny ve struktuře a politikách národních států a jiných relevantních 

aktérů v důsledku integrace do Evropské unie. Jde zejména o 

implementaci unijních politik a slazení právních systémů s aquis 

communitaire – společných práv a závazků. S pokračující integrací a 

rozvojem unijních politik je záběr oblastí zasažených europeizací čím dál 

širší.  

 Europeizace se dotýká i terminologie. Pojmy jako koheze a 

subsidiarita byly vytvořeny právě až s postupující integrací EU. Kohezí 

je označován proces narovnávání ekonomických a sociálních nerovností 

mezi regiony. Pod pojmem subsidiarita se rozumí princip, který 

umožňuje institucím EU jednat pouze „pokud cílů zamýšlené činnosti 

nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, 

regionální či místní,…“[Článek 5, EU 2010]. Princip subsidiarity může 

být aplikován i na úroveň národních států. Ty by neměly zasahovat do 

činností, které mohou být vyřešeny na nižší úrovni státní správy.  

 Europeizace, koheze a subsidiarita se odráží v projektu ‚Evropy 

regionů (Europe of the Regions)‘, což je politika EU, která cílí na 

narovnání ekonomických a sociálních rozdílů mezi regiony při zachování 

jejich výjimečnosti a posílení jejich nezávislosti.  

 

                                                 
3
 Dále jako Spojené Království. 
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1.6 Třetí úroveň a multi-level governance 

 Průvodním trendem, který je spjatý s decentralizací a evropskou 

integrací, je víceúrovňového vládnutí – multi-level governance (MLG). 

Víceúrovňové vládnutí bylo dlouhodobě definováno jako 

„decentralizace rozhodovacích procesů (decision-making) na pod-státní 

úroveň vlády a současná centralizace nových pravomocí na nadnárodní 

úrovni.“ [Conzelmann 2008: 13] 

 Stejně tak jako vnímání regionu se ovšem změnilo i vnímání 

víceúrovňového vládnutí. Prvotní definice byla založená na vertikálním 

rozložení moci v rámci daných teritorií. Dnes nabývá MLG nových 

rozměrů a analýza je zaměřena více funkčně – v rámci výzkumu MLG se 

zkoumají i horizontální vztahy mezi aktéry na stejné úrovni vládnutí a 

jejich partnery v soukromé sféře. Politická autorita je méně hierarchická 

a více připomíná strukturu sítí (networks). [Conzelmann 2008: 13 – 17] 

 V oblasti evropské integrace a víceúrovňového vládnutí vznikl 

pojem „třetí úroveň“ (third level). Ten je možné v jeho silné definici 

popsat následovně: 

„... politické aspirace, pojetí toho, jak by mohla být vytvořena ‚Evropa 

regionů‘, v zásadě vytvořením jednotné regionální úrovně vlády 

posunutím mimo ráme členských států, aby mohly /regiony/ převzít 

přímou roli v rozhodování na úrovni Evropské unie vedle ‚první‘ 

(Evropské instituce) a ‚druhé‘ úrovně (centrální instituce členských 

států).“ [Jeffery 1997: 213]  

 Ale i u pojmu třetí úroveň došlo historickým vývojem k posunu 

významu a začala se prosazovat jeho tzv. slabá definice:  

„/Třetí úroveň představuje/ různé a mnohé formy evropského zapojení 

regionálních a jiných pod-státních autorit, což odpovídá tomu, co jinde 

bývá nazýváno ‚pod-státní mobilizace‘ v EU.“ [Jeffery 1997: 213]  

 Tato verze definice třetí úrovně má výhodu v podobě pojmové 

neutrality – to, že neimplikuje požadavek na větší zapojení regionů na 

evropské úrovni. 
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2. Decentralizace a Evropa regionů 

 Decentralizace, evropská integrace a projekt Evropy regionů jsou 

navzájem provázané procesy. Jsou výsledkem komplexních změn 

fungování moderní společnosti a mezinárodního systému. Odrážejí posun 

rolí tradičních aktérů politiky a vzestup aktérů nových – jako jsou právě 

regiony a Evropská Unie. Pro pochopení těchto změn je klíčové podívat 

se na decentralizaci a evropsku integraci v širší globální perspektivě. 

V této kapitole se nejdříve zaměřím na fenomén decentralizace, její 

historická a logická východiska a její jednotlivé vlny. Projekt Evropy 

regionů je jednou z nich, a proto mu bude druhá část této kapitoly 

věnována. Popíšu vznik projektu a jeho institucionalizaci. Zvláštní 

pozornost poté věnuji kohezní politice jako hlavnímu instrumentu 

regionální politiky EU; a Výboru regionů, jako hlavní instituci regionální 

reprezentace v EU. 

2.1 Decentralizace 

 „V minulosti byl národní stát základem pro sérii ekonomických a 

politických systémů. Bylo to místo pro suverenitu a vládnoucí instituce. 

Byla to základní aréna pro veřejnou tvorbu politik. Bylo to schéma pro 

ekonomické aktivity a národní ekonomiky. Byl to základ kulturní a 

politické identity. Byl to systém reprezentace a legitimace rozhodnutí. 

Byla to aréna, v níž se střetávající potřeby pro ekonomickou 

konkurenceschopnost a sociální zahrnutí mohly řešit politickými 

prostředky.“ [Keating, Pintaris 1997: 4] 

 Pokud Keating a Pintaris mluví o minulosti, jedná se o období od 

uzavření vestfálského míru do přelomu 50. a 60. let. Během této doby 

došlo na jedné straně ke konsolidaci národních států, na druhé straně se 

ale zrodily konflikty vyplývající z jejich centralistické povahy. Prvotním 

cílem nově vzniklých států byla konsolidace jejich území a sjednocení 

národa. Proto bylo období po jejich vzniku charakterizováno centralizací 

státní moci, jak v ekonomické, politické, kulturní i jazykové oblasti. 

Další historický vývoj spojený s modernizací tyto centralizační trendy 

ještě posílil. Stěhování do měst, industrializace, oslabení role náboženství 
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a rostoucí masová komunikace s sebou nesla vyrovnávání kulturních a 

jazykových rozdílů. [Deutsch, 1966: 82 – 86] Předpokladem bylo, že se 

díky pokračující modernizaci jednotlivé minority buď asimilují, nebo se 

osamostatní a vytvoří si vlastní národní stát. Nepředvídaným následkem 

rychlé modernizace bez silné společné identity byl ovšem na konci 19. 

století společenský konflikt. Ten byl v rámci teritoriálního hlediska 

charakterizován napětím mezi centrem a periferií, a posléze mezi městem 

a venkovem. V periferních oblastech nových států, kde byla přítomná 

společná místní identita, tak vznikla regionální hnutí, která požadovala 

autonomii. Graduální vývoj byl narušen bouřlivými událostmi první 

poloviny 20. století, kdy mezinárodní konflikty vedly k reorganizaci 

teritoriálního i mocenského uspořádání v Evropě. [Rokkan 1999: 33 – 53, 

Mitchell 1997: 5 – 6] 

 Druhá polovina 20. století s sebou přinesla změny vnitřního 

teritoriálního uspořádání. Decentralizace proběhla ve třech vlnách, 

z nichž každá může být charakterizována změnou hlavního aktéra a 

iniciátora změn.  

Hlavní aktéři decentralizace 

Vnější Evropská unie Top-down 

Regionalizace 

III. vlna 

Vnitřní Národní stát (centrum) I. vlna 

Region, regionální hnutí  Bottom-up 

Regionalismus 

II. vlna 

 

 První vlna přišla v 50. a 60. letech, kdy došlo ke změně fungování 

a rozsahu politik národního státu. S rozmachem sociálního státu (welfare 

state) bylo zapotřebí navýšit státní kapacity a zároveň pružně reagovat na 

změny v ekonomickém vývoji. To vedlo na jedné straně ke zvýšení 

centralistických tendencí národních států, na druhé straně se ale státy 

začaly zajímat o řešení regionálních nerovností – a to ve formě 

regionalizace. [Keating, Pintaris 1997: 1 – 2] 

 Regionalizace se objevila v poválečné Evropě jako součást 

Keynesiánského řízení ekonomiky a byla aspektem makroekonomického 

plánování a teritoriální dimenze státní sociální politiky. Byla reakcí na 
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selhání volné ruky trhu. Regionální rozdíly by totiž v prostředí čistého 

trhu měly být vyrovnané automaticky, a to prostřednictvím migrace 

pracovníků nebo snížením mezd v méně rozvinutých regionech. Ve 

skutečnosti však k vyrovnání nedošlo, jelikož ať již dobrovolná či nucená 

migrace pracovníků nebyla realizovatelná. Pokles platů byl v realitě 60. 

let také nemožný, hlavně kvůli přítomnosti organizovaných odborů a 

principu rovného odměňování. Je třeba brát v ohled i závazek sociálního 

státu k narovnání životních standardů v jednotlivých regionech. Státy 

se tak začaly soustředit na tvorbu pracovních příležitostí. To vedlo vlády 

k implementaci specifických regionálních programů rozvoje a zavedení 

regionálních rozvojových rad. Hlavními nástroji regionální politiky byly 

investiční pobídky, omezení investic v rozvinutých regionech, veřejné 

investice nebo stavba infrastruktury. Regionální politika byla vnímána 

jako hra s nenulovým součtem, prospěšná pro všechny aktéry: stát, méně 

rozvinuté regiony i bohaté regiony. Nerovnosti měly být pouze 

krátkodobé a po zásahu vlády měly být rozdíly zanedlouho tržně 

vyrovnány. Následně mělo nastat období samoudržitelného růstu a 

reintegrace regionů do národní ekonomiky. [Keating 1997: 18 – 21] 

 Regionální politiky tak byly tvořeny centrálními vládami jako 

technické nástroje ekonomického vývoje. Jejich cílem bylo snížení 

meziregionálních nerovností v příjmu, nezaměstnanosti, úrovni veřejných 

služeb a možností vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 

regionalizaci shora, tvořenou bez konzultace s jednotlivými regiony, však 

vyvolaly tyto procesy v některých regionech odpor. Přispěla k tomu i 

malá účinnost regionálních rozvojových politik. Původně technický 

proces se postupem času zpolitizoval a stal se místem boje o zdroje. 

Přetvořil stávající regionální struktury a vztahy, aniž by přinesl 

výraznější úspěchy, v některých případech byly jeho dopady spíše 

negativní (nesmyslné stavby, korupce, zacyklení závislosti). Finální 

ranou mu byla postupující liberalizace evropských trhů, kdy došlo 

k zásadní změně fungování globální ekonomiky a role národního státu. 

[Bachtler 1997: 77 – 89; Keating 1997: 18 – 21] 

 Výsledkem regionalizace 50. a 60. let však bylo to, že se pojmy 

region a regionální rozvoj staly nedílnou součástí politického diskursu. 
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Regionální hnutí, která vznikla v této době na základě vymezení vůči 

regionální politice národního státu, se poté stala základem regionalismu 

v pozdějších letech. „Jakmile byly lokální a regionální zájmy přineseny 

do procesu tvorby politiky a jejího uplatňování, bylo jasné, že regionální 

zájmy a priority se ne vždy shodují s těmi, které má vláda.“ [Keating 

1997: 23] 

 Období dominance centrálních vlád v regionální politice bylo 

přerušeno globálními událostmi v 70. letech. Ropné šoky, rozpad 

Bretton-Woodského systému a následná ekonomická krize oslabily 

národní stát. Neschopnost řešit hospodářské problémy vedla k poklesu 

důvěry vlád. V rámci regionální politiky to mělo dvojí dopad. Krizí 

umocněné sociální a ekonomické nerovnosti mezi regiony také daly 

vzniknout silným regionálním hnutím. Vedle toho došlo k zásadnímu 

omezení státních politik, včetně té regionální – stát se z ní stáhl („rolling 

back to the state“)
4
. Ve Francii, Itálii a Španělsku posílený regionalismus 

a oslabený stát vyústil ve vytvoření regionálních stupňů a decentralizaci 

centrální moci. Ve Spojeném království ústup Keynesiánského modelu 

řízení státu vedl k opětovné centralizaci státních politik. [Mitchell 1997: 

7 – 8; Loughlin, Peters 1997: 41 – 62] 

 Druhá vlna je charakterizována nástupem nového regionalismu. 

Zásadním impulsem byl nástup globalizace a neoliberálních politiky, 

které omezily možnosti národních států určovat ekonomický vývoj
5
.  

Zvýšená konkurence mezi jednotlivými státy vedla vlády k tomu, aby 

v rámci globální soutěže prosazovaly své nejsilnější, tím pádem nejvíce 

konkurenceschopné regiony. Prvotní cíl regionální politiky – snížení 

nerovností mezi regiony – se v novém soutěživém prostředí stal 

podružným. Regiony tak převzaly aktivní roli v tvorbě vlastní regionální 

politiky. [Loughlin, Peters 1997: 41 – 62] 

                                                 
4
 S výjimkou Západního Německa – Spolkové republiky Německo. 

5
 V teoriích jednotného trhu by sice měly být regionální nerovnosti vyrovnány 

automaticky. Mobilita kapitálu v globalizovaném světě však převyšuje mobilitu 
pracovníků a výrobních prostředků, a kapitál má tendenci směřovat do rozvinutých 
regionů. To v důsledku vede k prohlubování existujících teritoriálních nerovností. 
Národní stát však v novém prostředí neměl sílu (ve smyslu suverenitu nad pohybem 
kapitálu) ani prostředky prosazovat regionální politiku. [Keating 1997: 29] 
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 „S ústupem národního státu z obhospodařování teritoriální 

ekonomiky se místní a regionální vlády pokusily o utvoření vlastních 

strategií rozvoje. Pozadím pro nový regionalismus není tak jako 

v minulosti národní stát, ale kontinentální, nebo dokonce globální 

ekonomika.“ [Keating 1997: 25] 

 Uvolněnou pozici si vedle regionů začala nárokovat i Evropská 

společenství, která v 70. letech spustila svou regionální politiku a 

postupně dala vzniknout projektu Evropy regionů.  

2.2 Evropa regionů 

 Pro pochopení motivů a způsobu vzniku evropské regionální 

politiky je zapotřebí nejprve prozkoumat celospolečenskou realitu 

v polovině 70. let. Ty jsou charakterizovány zásadní transformací role 

jednotlivých politických aktérů. Jednou z hlavních příčin byla postupující 

globalizace světového hospodářství, která vyústila v oslabení moci 

národního státu a vedla k hlubokým celospolečenským změnám. Ty 

zasáhly jak ekonomickou, tak politickou oblast. [Keating, Loughlin 1997: 

8]  

„Globalizace zahrnuje doposud nevídanou propojenost na světové 

úrovni, kdy rozšiřující se kruhy dominance a závislosti urychlují důsledky 

nerovného rozvoje, jak na mezinárodní úrovni, tak uvnitř zavedených 

států.“ [Williams 1997: 132]  

 Důležitou úlohu sehrála i postupující evropská integrace. Ta 

ukázala na potřebu vyvinout vhodné regionální politiky jako prostředek 

redistribuce v podmínkách volného pohybu výrobních zdrojů. EU se 

zprvu chovala spíše zdrželivě a předpokládala, že volný trh vyřeší 

regionální nerovnosti (efekt trickle-down), a ponechávala regionální 

politiku v rukou členských států. Když se ovšem ukázalo, že národní 

vlády již v novém prostředí nejsou schopny tyto politiky prosazovat, 

ujala se EU role hlavního aktéra decentralizace.  

 Se změnou fungování ekonomiky souvisí i změna politická. 

Národní stát ztratil svou tradiční vlastnost – suverenitu nad vším, co se na 

jeho území odehrává. „Evropský integrační proces omezil moc a 

suverenitu tradičních evropských národních států. ... /a vytvořil/... nový a 
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odlišný politický řád, kde je autorita roztroušená a suverenita sdílená.“ 

[Bullman 1997: 11]  

 Národní státy tak čelily redistribuci kompetencí (či devoluci dle 

M. Keatinga
6
) dvěma směry. Část jich s postupující evropskou integrací a 

rozšiřováním aquis communitaire předávaly „nahoru“, další část mířila 

„dolů“ směrem k pod-státním jednotkám
7
. Vlády se tak ocitly v dvojím 

sevření. To však neznamenalo, že by národní stát přestal být relevantním 

aktérem, pouze došlo ke změně jeho role a některých funkcí. Vedle 

objektivních faktorů jako právě globalizace a evropská integrace mělo na 

změnu politického prostředí také šíření demokracie. To s sebou přineslo 

normativní důraz na participaci občanů, zvýšení odpovědnosti místních 

orgánů a jejich legitimity. Právě decentralizace se ukázala být vhodným 

nástrojem pro naplnění jak funkčních požadavků na redistribuci moci, tak 

normativních požadavků na zvýšení kvality demokracie. „Integrace se v 

mnoha ohledech stala zásadní výzvou pro samu státní integritu tím, že 

vyžadovala změny v dosavadní administrativní či fiskální praxi. 

Decentralizace pak ve většině případů poskytla manévrovací prostor ke 

sladění požadavků státní integrity a evropské integrace.” [Romancov 

2003: 9] 

 Poslední důležitou změnou byla posílení regionalismu a 

jednotlivých regionálních hnutí. Ty náhle získaly v podobě EU silného 

partnera, který stejně jako ony akcentoval decentralizaci.  

„Regionalismus je možné nazírat jako část nového trendu v globální 

politice, který je charakterizován spojením v rámci a naskrz národními 

hranicemi, který umocňuje důležitost jednotlivců a míst (localities), kde 

žijí. ... Proto je v případě Evropské unie ‚Evropa regionů‘ považována 

některými za hybatele přerozdělení politické moci, kdy národní stát bude 

vtlačen mezi proces subsidiarity na jedné straně, a sílící centralizaci 

moci v Bruselu na druhé.“ [Hocking 1997: 109]  

 Nový regionalismus čerpal z pokračující integrace ES – uvolnění 

pohybu osob, zboží a kapitálu, odstranění hranic - také snížila reálné 

                                                 
6
 „devolution upwards and downwards“ [Keating 1997: 28] 

7
 Wilfried Swenden [Swenden 2006: 2] přichází s termínem glocalizace (glocalization) – 

spojené účinky globalizace (globalization) a lokalizace (localization). 
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náklady na decentralizaci. Byla také umožněna regionální mobilizaci, a 

to jak v případě spolupráce přeshraničních regionů, tak v případě 

transregionálních organizací – jako např. Sdružení evropských regionů 

(Assembly of European Regions), Sdružení přeshraničních regionů 

(Assembly of Cross-Border Regions) a a posléze i evropských regionální 

institucí na úrovni ES. Regiony se tak staly aktéry mezinárodní politiky
8
. 

[Hocking 1997: 90 – 111, Keating, Loughlin 1997: 18]  

2.3 Institucionalizace Evropy regionů a její nástroje 

 Již v preambuli Smlouvy o založení Evropského společenství 

(dále jako Římská smlouva) z března 1957
9
 se píše: „/Představitelé 

zakládajících států/… snažíce se posílit jednotu hospodářství svých zemí 

a zajistit jejich harmonický rozvoj zmenšováním rozdílů mezi 

jednotlivými regiony a odstraněním zaostalosti nejvíce znevýhodněných 

regionů, .... rozhodli se vytvořit Evropské společenství,…“. Vzhledem 

k politické realitě však nově vznikající regionální politiky zůstaly až do 

poloviny 70. let v pravomoci členských států
10

.  

 Na evropské úrovni v kontextu ekonomických a politických změn 

sílily tendence institucionalizovat regionální politiku
11

. V roce 1968 bylo 

založeno první Generální řiditelství
12

 (Directorate General, dále jako 

DG) pro regionální politiku, které ji mělo jak navrhnout, tak vytvořit její 

nástroje - regionální fondy. Klíčovým impulsem pro spuštění regionální 

politiky byly ovšem až přístupové rozhovory ohledně vstupu Velké 

Británie
13

 a příprava ekonomické a monetární unie. Dosavadní členské 

země měly podobnou strukturu centra a periferie – méně rozvinutých 

regionů, které byly v drtivé většině zemědělské (strukturou ekonomiky) a 

proto roli regionální politiky plnila zemědělská politika. Oproti tomu 

                                                 
8
 To však nemuselo být nutně v opozici vůči centrálním vládám. 

9
 Smlouva vstoupila v platnost 1. ledna 1958. 

10
 A ES neměla ambice do této oblasti výrazněji zasahovat na úkor členských států a 

považovala regionální politiku za „integrální součást systému vnitřní rovnováhy základu 
státu“. [Manzella, Mendez 2009: 5] 
11

 Nepřímými nástroji regionální pomoci byly dříve vytvořené strukturální fondy – 
Evropský zemědělský fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund – 
Guidance Section, EAGGF-GF) a Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF), ty 
však necílily přímo na regionální nerovnost. 
12

 Generální řiditelství jsou specializovanými odděleními Evropské komise. 
13

 Velká Británie přistoupila k ES společně s Irskem v roce 1975. 
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zaostalé regiony ve Spojeném království byly strukturou průmyslové a 

nemohly tak profitovat ze zemědělských dotací. Protože toto regionální 

znevýhodnění vyžadovalo řešení, v roce 1972 začaly přípravy spuštění 

Evropských regionálních fondů rozvoje (European Regional 

Development Funds, ERDF). Fondy byly v první fázi financovány 

formou mezivládních transferů. Každý členský stát měl nárok na 

příspěvek určený kvótou. Objem rozdělovaných prostředků byl také malý 

-1,3 miliardy EUA
14

 v letech 1975 – 1979, přibližně 5 % celkového 

rozpočtu ES [Manzella 2009: 10]. Tvorba a implementace regionální 

politiky a alokace fondů byly ponechány plně v pravomoci národních 

vlád. Na evropské úrovni (Komise) byl důraz kladen pouze na zlepšení 

koordinace v oblasti regionálního rozvoje – tedy harmonizace 

regionálních politik jednotlivých států
15

.  

 Na konci 70. let však na evropské státy plně dolehla ekonomická 

krize, a začalo být evidentní, že stávající model regionální politiky 

nestačí pokrývat zvětšující se regionální disparitu. V atmosféře přípravy 

Jednotného evropského aktu (Single European Act), který měl završit 

integraci vnitřního trhu, se potřeba lepšího modelu redistribuce stala 

evidentní. ERDF tak byl v letech 1979 a 1984 reformován, rozpočet 

fondů byl navýšen (na 7 % rozpočtu v roce 1983, 20 % v dalších letech), 

a vznikla speciální ne-kvótní sekce, která byla pod kontrolou Komise – 

nezávislá na státních regionálních politikách a s možností programového 

financování. [Manzella, Mendez 2009: 11; Wishlade 2005: 27 – 58] 

 Impulsem pro další posílení role evropských v regionální politice 

byly vedle postupujících příprav jednotného trhu také přístupové 

rozhovory se Španělskem a Portugalskem. Obě země patřily k těm méně 

rozvinutým a bylo jasné, že budou potřebovat výraznou pomoc a 

kompenzaci nákladů a nárůstu konkurence v prostředí volného trhu. Svou 

roli sehrála i neochota Řecka vpustit do ES státy s podobnou strukturou 

ekonomiky, které by pro něj představovaly přímou konkurenci. Žádalo 

tak kompenzaci. Z těchto důvodů byl v roce 1985 spuštěn Integrovaný 

                                                 
14

 EUA - European Units of Account byla měnovou jednotka ES. 
15

 Velkou roli v regionální politice sehrávala Evropská investiční banka (European 
Investment Bank, EIB), která ovšem byla plně kontrolována národními vládami. 
[Manzella, Mendez 2009: 6] 
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středomořský program (Integrated Mediterranean Programme, IMP). 

Ten byl financován jak z rozpočtu strukturálních fondů, tak ze zdrojů 

Evropské investiční banky (European Investment Bank, EIB). IMP je 

klíčový z toho důvodu, že změnil model organizace unijní regionální 

politiky. Místo projektového plánování přišlo programové (víceleté) a 

Komise a další evropské instituce v něm hrály důležitou roli. Především 

předseda Komise Jacquese Delorese a jím ustanovené Generální 

řiditelství pro regionální politiku – DG XVI aktivně prosazovalo větší 

roli Komise i v oblasti tvorby regionální politiky a připravovalo zásadní 

reformu strukturálních fondů – spuštění kohezní politiky. [Hooghe 1996: 

89 – 122] 

2.3.1 Kohezní politika 

 Kohezní politika vznikla
16

 spojením tří evropských strukturálních 

fondů – zemědělského, sociálního a fondu regionálního rozvoje
17

. Cílem 

bylo přetvořit dosavadní povahu regionální politiky jako pouhé 

mezivládní transfery, ve funkční nástroj regionálního rozvoje. V rámci 

reformy byl nejen zdvojnásoben rozpočet, ale bylo také definováno šest 

prioritních cílů a čtyři základní principy kohezní politiky [ES 1988]. Cíle 

definovaly klíčové problémy, které měla kohezní politika vyřešit. 

Principy pak představovaly pravidla, jak by měly být prostředky kohezní 

politiky čerpány. 

Cíle kohezní politiky byly následující: 

Cíl 1. měně rozvinuté regiony; 

Cíl 2. regiony s úpadkem průmyslu; 

Cíl 3. dlouhodobá nezaměstnanost; 

Cíl 4. nezaměstnanost mladých; 

Cíl 5a. adaptace zemědělských struktur; 

Cíl 5b. rozvoj rurálních oblastí. 

Největší část objemu evropských fondů pak byl určen pro podporu méně 

rozvinutých regionů.  

                                                 
16

 Legálně byla kohezní politika zakotvena v rámci změn zakládajících smluv – 
Jednotným evropským aktem. 
17

 European Agricultrual Guidance and Guarantee Fund-Guidance Section, European 
Social Fund, a European Regional Development Fund. 
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 Prvním principem byla koncentrace, která stanovovala, že pomoc 

by měla být zaměřena na řešení problémů definovaných prioritními cíly. 

Druhý princip – programování, představoval zásadní posun v regionální 

politice EU. Ta měla být nadále založena na víceletých programových 

plánech, které tvořily jednotlivé členské státy. Programy měly být 

v souladu s prioritním cíly a také ostatními principy kohezní politiky. 

Zásadním pro rozvoj Evropy regionů byl princip partnerství, který 

požadoval zapojení všech relevantních aktérů do procesů rozhodování a 

implementace. To se vztahovalo jak na evropské instituce, tak na národní 

státy a pod-státní úroveň, včetně regionů. Byl tak vytvořen tlak na 

spolupráci napříč jednotlivými úrovněmi státní správy – víceúrovňové 

vládnutí. Posledním principem byla tzv. adicionalita, tedy že zdroje 

pocházející z kohezní politiky nemohou nahradit národní financování, 

mohou ho pouze doplnit. 

 Zásadní posílení kohezní politiky poté  přinesla Maastrichtská 

smlouva [EU 1992]. Byly spuštěny přípravy evropské ekonomické a 

monetární unie, a ekonomická a sociální koheze se staly jedním 

z klíčových cílu EU. To se odrazilo jak v dvojnásobném navýšení 

objemu strukturálních fondů, tak ve vytvoření speciálního Kohezního 

fondu (Cohesion fund), který měl pomoci zlepšit infrastrukturu 

v zaostávajících zemích tak, aby byly schopné plnit kritéria měnové 

unie
18

. Priority kohezní politiky zůstaly nezměněny, ale k cílům byl po 

vstupu Švédka a Finska do EU v roce 1995 přidán další – Cíl 6. pro málo 

obydlené regiony. [Bachtler 1997: 77 – 89] 

 Vyrovnávání regionálních nerovností získávalo s prohlubující se 

integrací na důležitosti. S ohledem na plánované spuštění měnové unie 

byla na konci 90. let připravována také reforma kohezní politiky – 

Agenda 2000 [EU 1999]. Ta si stanovila tři cíle: zlepšení efektivity, 

udržení rozpočtu a rozšíření pomoci i pro budoucí členské státy. V rámci 

zvýšení efektivity došlo ke koncentraci, zjednodušení a decentralizaci 

strukturálních nástrojů. Cíle kohezní politiky byly zredukovány ze sedmi 

na tři.  

                                                 
18

 Známá Maastrichtská kritéria. 
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Cíl 1. kombinoval bývalé Cíle 1 a 6 a byl zaměřen na pomoc 

zaostávajícím regionům (HDP pod 75 % průměru EU).  

Cíl 2. vznikl spojení Cílů 2 a 5(b) a byl určen pro regiony procházející 

strukturální změnou.  

Cíl 3. kombinoval bývalé Cíle 3 a 4 směřované k rozvoji lidských zdrojů. 

 S tím, jak se blížilo plánované rozšíření o státy střední a východní 

Evropy (Central and Eastern European Countries, CEE’s), byla i debata 

o další podobě Evropy regionů podřízena této optice. Výsledkem byla 

největší reforma unijní regionální politiky od roku 1988. Lisabonská 

strategie, přijatá v roce 2006 po dvou letech obtížného vyjednávání, 

stanovila rozpočet kohezní politiky pro období 2007 – 2013 (347 miliard 

euro, což reprezentovalo 35,7 % rozpočtu EU) a také určila její tři nové 

cíle [Manzella, Mendez 2009: 19]: 

1. konvergence; 

2. regionální konkurenceschopnost; 

3. zaměstnanost a teritoriální spolupráce. 

Cíl konvergence měl největší poddíl z rozpočtu – celých 80 %, což 

odpovídalo evropské ekonomické realitě. Většina z nových členských 

zemí měla regionální HDP pod 75 % průměru EU a byla tak oprávněna 

čerpat z fondů kohezní politiky. K tomuto účelu měly jednotlivé státy 

provést reformu státní správy a zavést funkční třetí úroveň – regiony. 

2.3.2 Výbor regionů 

 Regiony neměly dlouho na evropské úrovni přímé zastoupení. 

Změna unijní politiky a přijmutí principu partnerství ovšem znamenalo, 

že bude zapotřebí vytvořit instituci, která by mohla zajistit platformu pro 

spolupráci mezi EU a třetí úrovní.  

 V rámci mezinárodní politiky už sice organizace regionů od roku 

1985 existovala v podobě Sdružení evropských regionů (Assembly of 

European Regions, AER), které měla 260 členů z řady členských i 

nečlenských států Evropy. [Bullmann 1997: 3 – 18] Tato organizace 

ovšem nebyla na ES nijak navázána. Na evropské úrovni připadla role 

zaštítit princip partnerství Generálnímu řiditelství DG XVI, které stálo za 
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založením Poradního výboru pro regionální a lokální autority 

(Consultative Council for Regional and Local Authorities) [Hooghe 

1996: 89 – 122]. Jak již název napovídá, výbor měl pouze konzultační 

roli a pro naplnění principu partnerství byl nedostačující.  

 To si uvědomovaly i členské státy – zejména Německo a Belgie, 

díky své federální či decentralizované struktuře, čelily nátlaku svých 

regionálních jednotek na přímé zastoupení v EU. K výraznému posunu 

došlo v roce 1994, kdy byl Komisí vytvořen Výbor regionů (Committe of 

the Regions, CoR) [CoR 2014] – instituce, ve které byli reprezentováni 

zástupci regionálních a lokálních autorit. V prvním čtyřletém funkčním 

období ji naplnilo 93 regionálních zástupců a 96 zástupců lokální úrovně 

– ti byli nominováni národními vládami
19

. Vzhledem k tomu, že Výbor 

regionů měl za úkol reprezentovat celou pod-státní úroveň, bylo jeho 

složení velmi různorodé. Vedle zástupců silných regionů jako například 

německých spolkových zemí zde zasedali britští či portugalští starostové. 

Kvůli zachování rovnováhy sil mezi regionální a lokální úrovní se ujalo 

rozdělení předsednické a místopředsednické pozice mezi regiony a místní 

samosprávy. Výbor regionů tak byl velmi diverzifikovaný orgán, který 

jen těžko mohl utvářet ucelený apel na jiné instituce. Vedle rozdělení na 

bázi region versus místní samospráva se utvořily zájmové skupiny i 

v rámci regionální sekce. Zatímco silné regiony se snažily prosadit větší 

nezávislost na národních státech v rámci EU, slabé regiony se cítily tímto 

ohroženy a hledaly právě u svých národních vlád ochranu. Postupně se 

vyvinula i teritoriální segmentace. Vnitřní nejednotnost tak Výbor 

regionů oslabila i navenek vůči jiným institucím ES, kdy zmenšila jeho 

akceschopnost už v tak omezených pravomocech. Ty byly zakotvené 

v Maastrichtské smlouvě. Výbor regionů zpočátku musel být 

konzultován pouze v několika oblastech: kultura (Článek 128), veřejné 

zdraví (Článek 129), trans-evropské sítě (Článek 129b) a samozřejmě 

ekonomické a sociální koheze (Článek 130) [EU 1992]. Výbor regionů se 

mohl vedle toho vyjadřovat k ostatním politikám, pokud to uznal za 

vhodné. K rozšíření pravomocí došlo až s Amsterdamskou smlouvou 

                                                 
19

 Ovšem ze strany EU byl vyvíjen tlak na jmenování zástupců volených regionálních či 
lokálních zastupitelstev. 
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[EU 1997], která rozšířila povinné konzultace s Výborem regoinů na 

oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti práce. K poslednímu rozšíření 

pravomocí přišlo v rámci Lisabonské smlouvy [EU 2010]. Výbor nyní 

musel být povinně zahrnut do všech částí legislativního procesu 

v klíčových institucích EU (Komise, Rada, Parlament), a byly přidány 

další oblasti: ochrana občanů, změna klimatu, energetika a služby. 

Mandát Výboru regionů byl také synchronizován s funkčním obdobím 

Evropského parlamentu a byl prodloužen na pět let. Článkem 300 byl 

přidán důraz na legitimitu jeho zástupců: „Výbor regionů se skládá ze 

zástupců regionálních a místních samosprávných celků, kteří buď mají 

volební mandát v některém regionálním nebo místním samosprávném 

celku, nebo jsou politicky odpovědní volenému shromáždění.“ Důležitou 

změnou bylo přidání práva napadnout legislativní proces EU u 

Evropského soudu, pokud Výbor nabude dojmu, že je v procesu 

ignorován anebo že je porušován princip subsidiarity. [Bullmann 1997: 

13 – 14] 

  

 Evropská regionální politika se během let stala druhou 

nejdůležitější unijní oblastí, čemuž odpovídá i nárůst finančních 

prostředků investovaných do strukturálních fondů, tak politické 

posilování role regionů v EU. 
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3. Decentralizace v nových členských zemích 

Evropské unie 

 

 Deset střední a východní Evropy, které vstoupily do EU v roce 

2004, tvořily rozmanitou skupinu. S výjimkou ostrovních států Malty a 

Kypru je ovšem spojovala důležitá historická zkušenost s komunistickým 

režimem. Ten zasahoval do všech částí společnosti, včetně té, která se 

týká teritoriální distribuce moci. Než se tedy dostanu k průběhu 

decentralizace v jednotlivých zemích, zaměřím se na společné 

charakteristiky, které jsou diametrálně odlišné – komunistickou minulost 

na straně jedné, a integrační proces EU na straně druhé. Tyto dva 

fenomény vytvořily rámec pro decentralizaci, její finální podobu ale 

ovlivnily další faktory, specificky rozdílné pro každou zemi: rozloha, 

počet obyvatel a jeho etnické složení, a v neposlední řadě historická 

zkušenost s regionálním uspořádáním. Teprve po popsání těchto 

východisek je možné zkoumat samotný průběh a současnou podobu 

teritoriálního a funkčního uspořádání moci ve vybraných zemích.  

3.1 Decentralizace v dobách komunistického režimu 

 I když se od sebe režimy v jednotlivých zemích lišily, dají se 

nalézt mnohé společné znaky. Tak jako v ostatních aspektech politického 

života, i v případě místní samosprávy se představitelé komunistického 

režimu snažili zachovat iluzi svobody a demokracie. Výsledkem byl 

demokratický centralismus, kdy sice existovali orgány místní 

samosprávy, které měly formálně poměrně značné pravomoci, ale 

fakticky byly řízeny centrálně. Jeho hlavní znaky byly následující [Illner 

1999: 11 – 12]: 

1. nedemokratický systém, volené orgány byly vytvořeny nominací 

pod fasádou demokratických voleb – neexistence politické soutěže; 

2. veškeré rozhodovací pravomoci měla komunistická strana, posty 

v regionálních samosprávách byly obsazovány zástupci nomenklatury; 

3. centralizovaný systém, princip duální subordinace; 
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4. lokální finance byly součástí státního rozpočtu, neexistovaly 

alternativní zdroje příjmů; 

5. vzhledem k tomu, že jak stát, tak lokální jednotky prosazovaly 

zájmy pracující třídy, nemohlo dojít mezi nimi ke konfliktu – lokální 

jednotky tudíž reprezentovali jak zájmy místní, tak zájmy centrální 

vlády; 

6. neexistence horizontální integrace. 

 Nutné je také zmínit, že se komunistické vlády zpravidla 

pokoušely oslabovat místní identitu, která byla viděna jako možný zdroj 

revolty vůči centrální vládě. Docházelo k nucenému spojování obcí, 

řízené migraci obyvatelstva, přepisování hranic tradičních regionů a 

vytváření umělých orgánů místní samosprávy. Vzhledem k povaze místní 

správy a způsobu jejího řízení tak došlo k velkému odcizení obyvatelstva 

vůči těm složkám státní moci, které měly být lidem nejblíže. Požadavek 

na posílení nižších složek státní moci tak byl společným fenoménem 

přechodů k demokracii v zemích střední a východní Evropy. 

3.2 Východní rozšíření a Evropa regionů 

 Rozšíření EU o země střední a východní Evropy představovalo 

pro kandidátské země i pro evropské instituce nebývalou výzvu. Jednalo 

se o nejpočetnější, teritoriálně nejobsáhlejší, a ekonomicky nejnáročnější 

rozšíření. Proces europeizace byl v tomto případě hlubší a intenzivnější, 

jelikož samotná EU již byla velmi integrovaná (jednotný trh, monetární 

unie, politická integrace). Vstupní podmínky byly rozšířeny o Kodaňská 

kritéria, což vytvořilo zásadní tlak na národní ekonomiky. Rozsah aquis 

communitaire v kombinaci s relativně krátkým před-vstupním obdobím 

představoval výzvu pro národní instituce. Ty však v zemích střední a 

východní Evropy nebyly na počátku milénia pevně strukturované, 

vzhledem k tomu, že uběhlo teprve deset let od přechodu k demokracii. 

„Dosavadní struktura institucí byla slabá. Proto tradiční nástroje 

europeizace měly jen malou hodnotu ve zkoumání strukturálních politik 

bývalých kandidátských států.“ [Maniokas 2008: 117] Adoptace aquis 

communitaire se tak stala i národem jak modernizovat národní 
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institucionální struktury a transformovat stát. [Maniokas 2008: 114 – 

115] 

 Součástí propagovaných institucionálních změn byl i požadavek 

na zavedení pod-státní úrovně. „Zejména v případě regionální politiky… 

představuje europeizace nezávislou proměnnou, která zásadně ovlivňuje 

a zpochybňuje dosavadní etablované struktury v rámci národních 

systému vlády, a kvůli svému důrazu na kapacity institucí a pod-státní 

úroveň hraje důležitou roli v restrukturalizaci administrativy a 

devolučních procesech uvnitř členských států.“ [Getimis et al. 2008: 95]  

 Europeizace byla důležitým, ne však postačujícím faktorem pro 

decentralizaci. Zatímco utvořila obecný rámec institucionálních změn, 

velkou roli hrály i dosavadní uspořádání rozdělení moci mezi 

jednotlivými úrovněmi. 

 Nejen kandidátské země, ale i EU byla nucena upravit své 

politiky novým rozměrům společenství a to jak teritoriálním, tak 

funkčním. V průběhu přístupových rozhovorů se zeměmi střední a 

východní Evropy se projevily problémy s rozsáhlostí adaptačních 

procesů a bylo proto zapotřebí stanovit priority pro jednotlivé země
20

. 

V důsledku toho Komise přestala trvat na decentralizaci a zavedení třetí 

úrovně státní správy jako nutné podmínce přijetí zemí do EU. [Maniokas 

2008: 115] 

3.3 Estonsko 

Východiska decentralizace 

 Estonsko s rozlohou 45 227 km
2
 sice patří k menším státům EU, 

vyniká ovšem velmi řídkým osídlením. Počet obyvatel Estonska v roce 

2012 dosahoval pouhých 1,3 milionu
21

 [Europa 2014]. Pouze nejmenší 

státy Kypr, Malta a Lucembursko mají méně obyvatel. Obyvatelstvo 

Estonska navíc není etnicky homogenní, Estonci představují pouhých 70 

%, při čemž nejsilnější menšina – Ruská dosahuje 25 % počtu obyvatel
22

. 

Tato situace je výsledkem komplikované historie Estonska v 20. století. 

                                                 
20

 EU tak činila prostřednictvím hodnotících zpráv. 
21

 Srovnatelně velké Dánsko obývá 5,6 milionu obyvatel. 
22

 Viz Příloha č. 1: Etnické složení Estonska. 
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Otázka národnostních menšin provázela i proces integrace Estonska do 

EU a zásadně ovlivnila podobu decentralizace, je tedy na místě se jí 

věnovat blíže. 

 Estonsko bylo po 51 let součástí Sovětského svazu a během této 

byl prováděn rozsáhlý přesídlovací program z území Ruska. Sovětští 

vůdci se snažili nucenou migrací etnických Rusů oslabit odpor a národní 

identitu Estonců. [Estonia 2013] To po znovunabytí nezávislosti a 

přechodu k demokracii velice ovlivnilo postoje nových demokratických 

vůdců k etnickým menšinám a teritoriálnímu uspořádání. Zákon o 

občanství, který vstoupil v platnost 26. února 1992, vycházel z právní 

úpravy z roku 1938
23..

 V té bylo občanství založeno na principu ius 

sanguinis (princip krve) [Crols 2005: 192] Občanství tak bylo po roce 

1992 garantováno pouze občanům z roku 1940 a jejich přímým 

potomkům. Pro ostatní platily přísné podmínky: minimálně dvouletý 

pobyt, kontinuální pobyt v zemi po další 1 rok od podání žádosti, ověřená 

znalost estonštiny, přísaha věrnosti estonské ústavě. Kvůli přísným 

lhůtám a nemožnosti podat žádost retrospektivně byl prvním možným 

termínem, kdy se dalo estonské občanství získat, 1. duben 1993. Po dobu 

dvou let tak bylo 40 % populace vyloučeno z voleb a občanské 

participace [Estonia 2013]. Vzhledem k tomu, že právě během těchto let 

docházelo k formování institucí a systému státní správy po přechodu z 

nedemokratického režimu, hrálo vyloučení menšin z rozhodování 

důležitou roli. [Crols 2005: 192] 

 Estonská politika občanství vzbudila pozornost i v rámci procesu 

sbližování s EU. V tomto případě však dostala přednost geopolitická 

situace. Bylo prioritou včlenit Baltské země do evropských struktur, a to 

co nejdříve. Otázka občanství tak přišla na řadu až koncem 90. let, kdy 

došlo k uvolnění podmínek získání občanství – mohly jej např. získat děti 

narozené rodičům bez občanství, kteří však žili na území Estonska. 

[Crols 2005: 192 – 199] Mezi oběma hlavními etniky přitom dodnes 

vládne napětí, a v rámci politického systému existuje štěpná linie na 

                                                 
23

 Ve verzi z 16. června 1940 [Crols 2005: 192] 
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základě národnosti. Strany reprezentující ruskou menšinu získávají 

pravidelně křesla v estonském parlamentu. 

 Při zkoumání estonské politiky a politiky EU vůči Estonsku se 

nelze nezaobírat geografickou situací. Poloha na periferii, role prvního 

ochranného valu a neustálé obavy z rozpínavosti Ruska – tyto faktory 

měli vždy na paměti jak představitelé Estonska, tak zastupitelé 

mezinárodních organizací, do kterých Estonsko po roce 1991 vstoupilo. 

Z touhy získat tuto bývalou sovětskou republiku na svou stranu 

pramenila jistá shovívavost při posuzování připravenosti země na vstup 

do EU. Cílem unie bylo mít na svých hranicích silný a suverénní stát, 

který by byl schopný odolávat politickým i ekonomickým tlakům svého 

mocného souseda. „… ve svém vztahu k Baltským států EU pomocí 

různých předvstupních a pohotovostních politik vědomě tolerovala a 

podporovala moderní, národní a teritoriální strukturu Baltských států, na 

úkor jejich regionální složky.“ [Jakobson-Obolevski 2005: 122 - 123] 

  

Průběh decentralizace 

 Estonsko má jednotnost území zakotvenu v ústavě: §2 Článek 1 

„Estonsko je politicky unitární stát, kdy další administrativní dělení 

upravují příslušné zákony.“ [Estonsko 1992] 
 
Až do roku 1993 existovaly 

dvě úrovně státní správy: municipality a rurální municipality jako první 

úroveň, a kraje jako úroveň druhá (15 krajů a 6 nezávislých měst
24

). 

Kraje však měly pouze přechodnou roli, kdy pomáhaly obcím a rurálním 

obcím se stabilizací v době po tranzici – po utvoření municipální 

struktury byl přijat Zákon o teritoriálním a administrativním dělení, který 

sice uznává existenci krajů, ale odebral jim roli nižší úrovně státní 

správy. [Estonica 2013] 

  

 V estonské Ústavě se v rámci dělení státní správy a samosprávy 

zmiňují pouze rurální municipality a města. Článek 14, § 155 stanovuje: 

„Místní samosprávu tvoří rurální municipality a města.“ Dnešní podoba 

krajského uspořádání odráží historické kraje – jejich velikost i osídlení je 

                                                 
24

 Viz Příloha č. 2.: Krajské uspořádání Estonska mezi léty 1880 – 1950 a po 1. lednu 
1990. 
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tedy velmi různorodá. Co se faktické role týče, je kraj (maakond) spíše 

statistickou jednotkou. Neexistují přímo volené krajské instituce, 

guvernéři jednotlivých krajů jsou jmenováni centrální vládou. [Švec 

2009: 277 – 306] 

 Estonská decentralizovaná státní správa je tak charakterizována 

důrazem na místní samosprávu v podobě municipalit a rurálních 

municipalit, kterých je v současné době 227 [Estonia 2013a, EED 2013]. 

Celkově však převažuje centralizace. 

 

Evropa regionů  

 Jak je to tedy s Evropou regionů v Estonsku? Z výše zmíněného 

vyplývá, že kraje nehrají v domácí politice žádnou výraznou roli. Dle 

principů subsidiarity, ke kterým se Estonsko stejně jako všechny členské 

státy EU zavázalo, ovšem platí, že by se měla vláda a politika vykonávat 

na co nejnižší úrovni státní moci. Municipality a rurální municipality tuto 

roli v Estonsku plní jen zčásti.  

 Během přístupových rozhovorů, mezi roky 2001 – 2003 došlo k 

zavedení teritoriálních a administrativních jednotek NUTS. Pokud se 

ovšem podíváme na jejich strukturu
25

, zjistíme, že úroveň NUTS II - 

jednotky určené ke správě strukturálních fondů, v případě Estonka 

zahrnuje celou zemi.  Drtivá většina strukturálních fondů je tak 

spravována přímo estonským ministerstvem financí [Europa 2014a], část 

poté dalšími ministerstvy. Existuje i další možnost čerpání fondů, ta se 

ovšem vztahuje pouze na specifické projekty (např. Letiště Talin). 

Estonské kraje tedy nehrají v čerpání fondů žádnou roli. 

 Centrální distribuce fondů byla patrná i před vstupem Estonska do 

EU – programy na přiblížení PHARE, ISPA a SAPARD byly také 

čerpány a rozdělovány centrální vládou. Vzhledem k tomu, že Estonsko 

bylo velmi úspěšné v čerpání těchto dotací, utvrdilo to jeho představitele 

o efektivnosti centrálního rozdělování, jak to dokládá výrok poradce 

ministra pro regionální záležitosti v letech 1997 – 1999, ředitele odboru 

regionálního rozvoje ministerstva vnitra a vedoucího pracovní skupiny 
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 Viz Příloha č. 3: Estonsko – NUTS II. 
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ohledně regionální politiky a strukturálních instrumentů v rámci 

vyjednávacího týmu, Priida Ristkoka: „… ve srovnání s většinou 

ostatních členských zemí byly instrumenty finanční podpory přidělované 

v rámci kohezní politiky využity rychleji. To je pravděpodobně hlavně 

díky centralizované struktuře /zvýrazněno autorkou/ implementačních 

mechanismů a také zvláštní pozornosti vlády vůči využití strukturálních 

instrumentů.“ [ESTONIA'S WAY INTO THE EUROPEAN UNION 

2009: 116] 

  

3.4 Slovinsko 

Východiska decentralizace 

 Slovinsko je čtvrtou nejmenší zemí Evropské unie (v rámci 

kontinentu dokonce druhou) a s rozlohou 20 273 km
2
 je také nejmenší 

v rámci zemí střední a východní Evropy. Jeho teritorium obývá 2,1 

milionu obyvatel [Europa 2014]. Co se etnického složení týče, dá se 

Slovinsko v současnosti označit za spíše homogenní stát – v roce 2002 

tvořili Slovinci přes 83 % obyvatel
26

. Důležité je podotknout, že žádné 

z jiných etnik nepředstavuje více jak 2 % obyvatel, jejich přítomnost tedy 

neohrožuje územní celistvost státu. Tento stav vychází z historického 

vývoje, kdy Slovinsko ztratilo právě ty části území, na kterých se 

výraznější menšiny vyskytovaly. Na politické úrovni je maďarské a 

italské menšině garantováno křeslo pro jejich zástupce. [Slovinský 

statistický úřad 2014] 

 

Průběh decentralizace 

 Regionální úroveň má ve Slovinsku silnou tradici. V období 

Rakouska-Uherska byly kraje hlavní správní jednotkou a v 19. století 

byly regiony hlavním zdrojem identity. Ovšem jednalo se většinou o 

národnostně a jazykově smíšené oblasti.
27

 Během bouřlivého 20. století 

se tyto rozdíly naplno projevily a daly vzniknout národnostním sporům a 

                                                 
26

 Novější data o národnostním složení bohužel nejsou k dispozici.  
27

 Jednalo se o Kraňsko, Štýrsko, Maribor, Kortuany, Beljak, Gorešnko, Doleňsko, 
Gorišku, Videm, Přímoří, Istrii, Reku a Zámuří [Cabada 2005: 213] 
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separatistickým tendencím v jednotlivých regionech. Ty se snažily 

připojit části území k jiným státním jednotkám odpovídající národnostní 

menšině (Itálie, Rakousko). Teritoriální a etnické spory byly vyřešeny až 

po 2. světové válce, ovšem v drtivé většině v neprospěch Slovinska, které 

tak vedle území přišlo i o přirozená centra jednotlivých regionů (Terst, 

Štýrský Hradec).  

 V druhé polovině 20. století, kdy Slovinsko patřilo k Jugoslávii, 

pak došlo k přesunu státní správy a samosprávy na nižší úroveň – tzv. 

místní okrsky (občina). Občiny měly na poměry ostatních 

komunistických zemí poměrně velkou míru samostatnosti, ovšem o 

decentralizaci jako takové se nedá mluvit, především kvůli tomu, že 

Jugoslávie uplatňovala zásady demokratického centralismu. Na počátku 

90. let, kdy docházelo k demokratizaci a ke snahám o osamostatnění, 

řešili slovinští představitelé i podobu úrovní státní správy. Již od počátku 

se diskutovalo o zavedení vyšších pod-státních jednotek, ovšem v ústavě 

z roku 1991 [Slovinsko 1991] se jako jediný orgán místní samosprávy 

nadále zmiňuje pouze občina. Je důležité ovšem zmínit, že se občiny 

mohly dle Článku 143 Ústavy samostatně rozhodnout pro spojení do 

větších samosprávných celků, tedy krajů (pokrajina). Dalším motivem 

pro tvorbu krajů bylo uspořádání druhé komory slovinského parlamentu 

(Státní rady). Ta je utvořena na základě korporativního principu a 

zástupci místních samospráv v ní mají 22 křesel. Vzhledem k velkému 

počtu občin tak dochází ke spojování jejich zástupců. Plán slovinských 

přestavitelů byl následující: vzhledem k tradici centralismu v posledním 

půl století uznali za vhodnější zavést občiny jako základní úroveň místní 

samosprávy. Po stabilizaci systému občin
28

 mělo dojít k zavedení 

krajského zřízení. [Cabada 2005: 212 – 225] 

 Za hlavní motiv změny uspořádání státní správy jsou samotnými 

slovinskými představiteli označovány požadavky Evropské unie na 

decentralizaci spolu s podmínkami čerpání evropských fondů. „Ostatní 

relevantní politické strany – tj. strany zastoupené ve Státním sboru 

(slovinský parlament, s výjimkou Slovinské národní strany pozn. aut.) – 
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 Mělo jít o období po druhých volbách do orgánů občin po roce 1998 [Cabada 2005: 
224]. 
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se shodují, že Slovinsko by mělo zavést model krajského zřízení, současně 

však každá ze stran velmi razantně upozorňuje občany, že Slovinsko se 

musí rozdělit do krajů především kvůli požadavkům Evropské unie.“ 

[Cabada 2005: 224] Za snahou o vytvoření krajů tak nestojí občiny, tak 

jak to předpokládá slovinská ústava, ale jedná se o iniciativu centrální 

vlády. Ve hře bylo několik návrhů na krajské uspořádání, od 6 až po 25 

krajů. Ke klíčovému posunu došlo v roce 2006, kdy byla přijata změna 

ústavy a to včetně Článku 143. V něm byla nově zakotvena existence 

krajů jako orgánů místní samosprávy.  

 „Kraj je orgán místní samosprávy, který spravuje místní 

záležitosti širšího zájmu a zákonné záležitosti regionálního významu. 

Regiony jsou stanoveny zákonem, který také určuje jejich územní 

vymezení, pravomoci a název. Zákon musí být přijat ve Státním sboru 

dvoutřetinovou většinou přítomných členů. V procesu přijímání právních 

předpisů musí být zajištěna účast obcí. Stát podle zákona převede do 

kompetence krajů jednotlivé pravomoci v rámci národní jurisdikce, ale 

musí jim k tomu poskytnout nezbytné prostředky k zajištění.“[Slovinsko 

2006] 

 Dne 10. července 2008 schválila vláda návrh zákona o zřízení 

krajů [Slovinsko 2007], text návrhu zákona o převodu pravomocí na 

kraje a znění návrhu zákona o financování krajů, a předložila jej 

Státnímu sboru k projednání. V návrhu se vyskytovala varianta 12+1 kraj 

(město Lublaň by dostalo krajský status)
29

. Tentýž měsíc také proběhlo 

referendum o zavedení krajů, které ovšem bylo pouze konzultativní a 

bylo zneváženo minimální volební účastí – 10,98 % [DVK 2014], 

převažoval však souhlasný postoj. K hlasování o návrhu zákona došlo až 

8. března 2010, ale zákon nebyl přijat v poměru 25:45 hlasů [DS 2014] a 

byl vrácen k dalšímu projednávání. Během rozpravy před schvalováním 

zákona zazněl znovu argument, že přijetí krajské struktury by umožnilo 

lepší čerpání evropských dotací. Ovšem je třeba mít na paměti, že na 

ustavení krajů nemají zájem ani občiny, které mají výsadní postavení 

v rámci samosprávy. „Všichni aktéři tak chápou decentralizaci, resp. 
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 Viz Příloha č. 5: Krajské uspořádání navrhované vládou. 
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zřizování krajů jako vynucené zlo, kterým budou primárně uspokojeny 

požadavky Evropské unie.“ [Cabada 2005: 234] Není jistě bez 

zajímavosti, že poslední (neschválený) návrh krajského uspořádání do 

jisté míry kopíroval mapu statistických jednotek NUTS III
30

, ovšem 

převahu měla role tradičních regionů. 

  

Evropa regionů 

 Vzhledem k tomu, že Slovinsko tedy dosud nemá zavedenou 

regionální úroveň požadovanou EU, jsou doposud Evropské strukturální 

a kohezní fondy rozdělovány centrálně – Vládním úřadem Slovinska pro 

místní rozvoj a regionální politiku (Služba Vlade Republike Slovenije za 

lokalno samoupravo in regionalno politiko), a Slovinsko bylo až do roku 

2013 bráno jako jeden region úrovně NUTS II. [Slovinsko 2014] V roce 

2012 pak přebralo odpovědnost za rozdělování strukturálních fondů 

Ministerstvo hospodářského rozvoje a technologií. Za pomoci 

Regionálního rozvojového fondu (který patří přímo pod ministerstvo) 

poskytuje podporu ve  12 regionálních agenturách. Ty mají sídla 

v územích, které odpovídají úrovni NUTS III. Regionální rozvojové 

agentury, které Michael Keating považuje za instituce regionální 

reprezentace [Keating 1997: 22], jsou ve Slovinsku jsou přímo podřízeny 

vládě, která tak udržuje vůči regionům centralistický přístup. Pro další 

rozpočtové období 2014 – 2020 je už Slovinsko rozděleno na dva regiony 

dle NUTS II
31

. K přehodnocení došlo proto, že země jako jediný region 

by už přesáhla hranici 75 % HDP členských států a ztratilo možnost 

čerpat strukturální fondy spadající pod Cíl Konvergence, které tvoří 

největší část objemu dostupných prostředků. [Kozlová et al. 2006: 121 – 

149] 
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 Viz Příloha č. 6: Slovinsko – NUTS III. 
31

 Viz Příloha č. 7: Slovinsko – NUTS II. 
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3.5 Polsko 

Východiska decentralizace 

 Ze zemí střední a východní Evropy, které přistoupily k Evropské 

unii v roce 2004, je Polsko státem s největším územím a nejvyšším 

počtem obyvatel – rozloha činí 322 575 km² a Polsko má 38,5 milionu 

obyvatel [Europa 2014]. Struktura obyvatelstva prošla ve 20, století 

výraznou homogenizací. Tak jako mnoho státu střední a východní 

Evropy, i Polsko bylo před druhou světovou válkou zemí s mnoha 

národnostními menšinami – především Ukrajinci a Němci. V poválečném 

období však vlivem změny hranic a následného přesidlování došlo 

k výraznému zjednodušení národnostní struktury země. Dle sčítání 

obyvatel z roku 2001
32

 tvořili Poláci téměř 97 % obyvatel. Z menšin je 

nejvíce koncentrovaná menšina německá, která se soustředí v Opolském 

a Slezském vojvodství. Zde má v několika obcích němčina status 

pomocného úředního jazyka. Německá menšina má také garanci 

politického zastoupení v polském parlamentu. [MZV 2014] 

 

Průběh decentralizace 

 Polsko je zemí se silnou centralistickou tradicí. Ta vychází 

zejména z historické zkušenosti – hranice Polska se během posledních 

staletí mnohokrát měnily a země čelila nepřátelské okupaci, což posílilo 

touhu po silném, unitárním a centralistickém státě.  

 Poválečná struktura státní správy Polska byla navrhnuta po vzoru 

Sovětského svazu. Během let 1950 – 1973 ji tvořily tři stupně: 17 

vojvodství (wojewodztwa), přes 300 okresů (powiaty) a komuny 

(gromady) – jejich počet se pohyboval od 4 000 do 8000. Je důležité 

zmínit, že powiaty představovaly nejstabilnější regionální jednotku, 

protože měly na polském území tradici přesahující 400 let (a to i za 

nadvlády či okupace). Mezi léty 1972 – 1975 proběhla první reforma, 

která ovšem nebyla zaměřena na decentralizaci, ale spíše jí oslabovala. 

Powiaty byly zrušeny a jejich funkci přebraly obce (nyní nazývané 

gminy) a nově přeskupená vojvodství – nyní v počtu 49. Vládnoucí 
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 Další sčítání obyvatel proběhlo v roce 2011, data ale dosud nejsou k dispozici. 
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Strana pracujících si uchovala kontrolu nad správou vojvodství – jejich 

velký počet a nerespektování hranic tradičních historických regionů 

zaručil centrální vládě, že se nestanou relevantní politickou složkou, a že 

dojde k oslabení místních elit. [Yoder: 2003: 266 – 270; O’Dwyer 2006: 

217 – 241] 

 Požadavek na decentralizaci pak v Polsku tvořil integrální součást 

vyjednávání o přechodu k demokracii. Tak jako v jiných 

postkomunistických zemích se i Poláci nejdříve zajímali o co nejrychlejší 

zavedení místní samosprávy – a to především na úrovni obcí. V roce 

1990 byl přijat zákon o místní správě, který definoval dvě úrovně správní 

struktury: obce a vojvodství. Zatímco obcím byl přiřknut plnoprávný 

samosprávný status díky přímo voleným zastupitelstvům a přiděleným 

pravomocím, pozice vojvodství se příliš nezměnila. Územně stále platilo 

rozdělení na 49 jednotek a neexistovaly přímo volené orgány. Vojvodské 

parlamenty byly složeny ze zástupců místních samospráv a měly pouze 

omezenou funkci. V čele stál vojvoda, který byl jmenován předsedou 

polské vlády a měl veškeré exekutivní pravomoci. [Kubát 2006: 5 - 6] 

 I přes to, že se o znovuzavedení střední úrovně státní správy 

uvažovalo již od počátku 90. let, reforma byla realizována až v roce 

1998
33

. Příčinou zdržení byla především obava zástupců centrální vlády 

z toho, že zavedení nových subjektů oslabí jejich pozici. Reforma, která 

byla odborníky připravena už okolo roku 1993, mohla být realizována až 

se změnou vlády, kdy se k moci dostala koalice Volební akce Solidarita 

(Akcja Wyborcza Solidarność, AWS) a Unie svobody (Unie Wolności, 

UW). Byly obnoveny powiaty a vojvodství dostaly nový status. Jejich 

počet byl snížen na 16 a získaly přímo volené orgány – radu vojvodství 

(sejmik). V čele této rady stojí předseda, který odpovídá za rozvoj 

vojvodství. Je důležité zmínit, že si centrální vláda ponechala kontrolu 

nad vojvodstvími ve formě vojvody, který je jmenován předsedou vlády 

a je odpovědný za výkon státní správy na nižší úrovni. Do kompetence 

vojvodství bylo svěřeno vyšší školství, specializované zdravotnictví, 

kulturní a osvětová politika, a především správa evropských 
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 A to zákonem o zřízení vojvodství z 5. června 1998 – citováno jako Zákon 91/1998. 
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strukturálních fondů. Vojvodství mají také nezávislý rozpočet (získávají 

podíl z daní z příjmu fyzických osob), nemohou ovšem zavádět vlastní 

daně – na rozdíl od obcí. [Kubát 2005: 9, Yoder 2003: 273 – 274] 

 Decentralizace v Polsku byla tedy vedena představiteli centrální 

vlády. Na místní úrovni byla reforma uvítána, protože byla vnímána jako 

oslabení státní moci. Je ovšem zapotřebí zmínit, že jedním z hlavních 

motivů polských představitelů byla snaha splnit požadavky EU a zajistit 

platformu pro spravování evropských dotací – samotná decentralizace 

státní moci byla druhotná. To je vidět jak na tom, že vymezení vojvodství 

se shoduje s klasifikací regionů NUTS II
34

, tak i na dvoukolejném 

systému vojvoda – předseda vojvodkého parlamentu. [O’Dwyer 2006: 

242] 

 Z finančního hlediska jsou vojvodství závislá na dotacích a 

subvencí od centrální vlády. I přes to, že objem vlastních zdroje nyní 

tvoří téměř polovinu příjmu vojvodství, nemají jejich zástupci žádnou 

možnost, jak tyto zdroje navýšit. Fiskální politika a rozpočtové určení 

daní je plně v pravomoci centrální vlády. Nezávislost komplikuje i dvojí 

role vojvodství – jako samosprávy i státní správy. „Dochází k prolínání 

těchto rolí a to posiluje jejich finanční nesamostatnost, protože jsou 

jednak silně omezovány pokud jde o vlastní zdroje příjmů, ale také pokud 

se jedná o výdaje, ty totiž zhusta podléhají úkolování a kontrole ze strany 

vlády.“ [Kubát 2006: 15] 

 I vliv na podobu politického systému je spíše omezený. Volby do 

parlamentu vojvodství proběhly do této doby třikrát – v roce 2002, 2006 

a 2010. Současně se volila i místní zastupitelstva a to se pozitivně 

odrazilo na volební účasti. Ta je dlouhodobě stabilní, v roce 2002 byla 

44,23 %, v roce 2006 45,99 % a v roce 2010 47,32 %, což je na úrovni 

voleb do parlamentu [PKW 2002, PKW 2006, PKW 2010]. Co se 

stranického systému, ve volbách do sněmů vojvodství dominují stejné 

strany, které ovládají i centrální politickou scénu. Výraznější výjimku 

tvoří dvě strany Německá menšina (Mniejszość Niemiecka, MN), a 

Volební výbor Rafala Dutkiewicze (Komitet wyborczy wyborców Rafała 
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 Mapy viz Přílohy. 
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Dutkiewicza, KWW Dutk.). MN získává pravidelně křesla (7 v letech 

2002 a 2006, 6 v roce 2010) ve sněmu Vojvodství opolského a v roce 

1993 se jí podařilo získat křeslo senátora. Vedle toho má jako 

reprezentant německé menšiny garantované křeslo v Sejmu. KWW Dutk. 

má základnu ve městě Wroclaw a zaměřuje se hlavně na rozvoj města – 

ve volbách do sejmiku Dolnoslezského vojvodství v roce 2002 získala 

tato strana pouze 2 křesla, v roce 2010 už to bylo 9 křesel [PKW 2002, 

PKW 2010]. Vedle toho se jí podařilo získat v roce 2011 křeslo senátora. 

Jiné regionální strany se objevují pouze v jižních příhraničních 

vojvodstvích, jde o Společenství Malopolska (Wspólnota Małopolska), 

Podkarpacie celá (Podkarpacie Razem), jejich volební zisky byly největší 

v prvních volbách roku 2002 a od té doby trvale klesají. Ve Slezském 

vojvodství pak v roce 2010 uspělo Slezské autonomní hnutí (Ruch 

Autonomii Ślaska). Tato strana ovšem získává pouze malé množství 

mandátů – 3 [PKW 2010]. Vojvodství tak zůstávají doménou 

celonárodních stran.  

 

Evropa regionů 

 Ačkoliv jedním z hlavních motivů reformy státní správy a 

zavedení vojvodství byla snaha splnit požadavky EU na regionalizaci a 

naplnění principu subsidiarity, v Polsku se v rámci správy strukturálních 

fondů přes přítomnost regionální úrovně držel centrální princip. V letech 

2004 – 2006 měla jejich plánování i implementaci na starost polská 

vláda. Zdůvodněním byla nedostatečná kapacita pro kontrolu a zavádění 

fondů. Další oslabení role vojvodství přišlo v podobě Integrálního 

regionálního operačního programu [IROP 2014], který stanovil jednotný 

plán pro všechny vojvodství, bez ohledu na jejich specifika. Vojvodstvím 

tak zbyla pouze pravomoc vybírat jednotlivé projekty. [Dabrowski 2008: 

233 – 234] 

 Pro rozpočtové období 2007 – 2013 však došlo k jistému 

pokroku. Šestnáct regionálních operačních programů bylo sice stále 
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organizováno ministerstvem regionálního rozvoje
35

, vojvodství ovšem 

měla na starost implementaci. Vláda tak rozhodla o podobě ROP, na 

maršálcích a vojvodstvích zbylo jenom následovat instrukce a převést 

plán do praxe. Pozitivním krokem ovšem byla diverzifikace a 

přizpůsobení jednotlivých operačních programů potřebám vojvodství. 

[SFP 2014a; MIR 2014] Pro léta 2014 – 2020, kdy je další rozpočtové 

období EU, je naplánována změna: hlavním správcem fondů už by měly 

být jednotlivá vojvodství, která by rozhodla o podobě regionálních 

operačních programů. 

 V Polsku tedy postupně dochází k posílení pravomocí vojvodství 

v oblasti evropských fondů, centrální vláda si ovšem doposud 

ponechávala rozhodující sílu a moc a využívala vojvodství pouze jako 

nástroje implementace.  

  

3.6 Maďarsko 

Východiska decentralizace 

 Maďarsko je v evropských poměrech středně velkým státem, jeho 

rozloha činí 93 023 km
2
, na které žije 9,9 milionu [Europa 2014]. Tak 

jako ostatní státy střední a východní Evropy si i Maďarsko prošlo během 

20. století změnou etnického složení obyvatel. Dnes tak dominuje 

maďarské etnikum, které představuje 94 % (Viz Tabulka 6), a jednotlivé 

menšiny nejsou regionálně koncentrované, pouze lokálně. [Fowler 2002: 

15] 

 

Průběh decentralizace 

 Maďarsko má, podobně jako jiné státy střední a východní Evropy, 

silnou centralistickou tendenci. Ta vydržela až do konce 80. let. 

Vzhledem k povaze přechodu k demokracii, který se dá považovat za 

sjednaný, byly změny politického systému postupné. První snahy o 

decentralizaci se tak objevili již v roce 1987, provedeny byly ovšem až 

                                                 
35

 To bylo v roce 2013 sloučeno s ministerstvem dopravy, stavebnictví a námořního 
hospodářství. Nyní fungují pod ministerstvem infrastruktury a rozvoje. [Transportet.eu 
2014] 
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v roce 1990.  Jako první na řadě byla opět lokální úroveň, kdy došlo 

k opuštění systému místních výborů, které byly spjaty s komunistickou 

vládou. Reformou státní správy byly určeny široké pravomoci pro 

municipality, došlo také k téměř dvojnásobnému navýšení počtu obcí (na 

více než 3000). [Illner 1997: 22 – 23] 

 Třetí úroveň v Maďarsku představují župy (magyék), které mají 

historickou tradici sahající do 12. století, a představují úroveň NUTS III. 

Roli pod-státní jednotky plnily i v dobách komunistického režimu, což je 

částečně zdiskreditovalo. Na počátku 90. let tak neměly župy přímo 

volené zástupce – do 19 župních zastupitelstev nominovali zástupce 

představitelé místních samospráv. Zároveň centrální vláda vykonávala 

dohled skrz úřad Komisaře republiky. V roce 1994 došlo k reformě, která 

zavedla přímé volby do župních zastupitelstev, a rozšířila záběr politik, 

které měly župy v pravomoci. Mezi nimi byla hlavně sociální politika, 

školství, kultura a politika životního prostředí. Maďarským specifikem 

je, že posilování třetí úrovně – žup, vyvolává negativní reakce. Je viděno 

jako návrat ke komunistickému způsobu státní správy, kdy hrály župy 

hlavní roli. [Fowler 2002: 17 – 26; Hooghe et al. 2010: 194] 

 Když přišla EU s požadavkem na vytvoření regionální úrovně, 

maďarská vláda namísto posílení role žup, či jejich spojení reagovala 

projektem vyšší regionální úrovně. První změny v decentralizaci přišly 

v roce 1996, kdy byl přijat zákon o regionálním rozvoji. Ten umožnil 

místním samosprávám, aby se spojili v regionální rozvojové rady. Pod 

tlakem postupující integračního procesu pak byl tento zákon v roce 1999 

novelizován a došlo k vytvoření sedmi samostatných regionálních 

rozvojových rad a plánovacích regionů, které kopírovaly sedm 

statistických jednotek NUTS II
36

 . Orgány regionální úrovně ovšem 

nebyly volené a byly tvořeny zástupci místní samosprávy. Zajímavé je, 

že regionální rozvojové rady nezapojily přímo volené zástupce žup. 

[Ilona et al. 2004: 436 – 437] 

                                                 
36

 Viz Příloha č. 12: Maďarsko – NUTS II. 
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 Maďarsko se tedy až do roku 2013 dělilo na tři úrovně pod-státní 

správy: municipality, župy a regiony. Pouze regiony nemají žádné přímo 

volené zástupce a jedná se o článek moc s mizivými pravomocemi. 

 Od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost reforma územního 

uspořádání, která se však regionální úrovně netýká. Jejím hlavním bodem 

je zavedení okresů jako nižších úrovní státní správy. [MZV 2014a] Pod-

státní úroveň je tak v Maďarsku značně rozdrobená. Momentálně existují 

čtyři pod-státní jednotky: municipality, okresy, župy a regiony, a v rámci 

třetí úrovně jsou funkce v oblastech politiky sociálního státu odděleny od 

ekonomického rozvoje. Toto drolení pravomocí nahrává zvýšení role 

centrálního státu v oblasti regionální politiky. 

 

Evropa regionů 

 Maďarské regionální rozvojové rady nemají ani pravomoci 

v oblasti Evropských strukturálních a kohezních fondů, plní pouze 

poradní roli. Jejich čerpání, plánování a implementaci má plně 

v kompetenci centrální Agentura národního rozvoje (NFU), pod níž 

spadají i jednotlivé regionální operační programy [PALYZAT 2014]. 

V posledních letech se Maďarsko dostalo do mnoha sporů s EU, která 

kritizovala především diskutabilní reformy premiéra Viktora Orbána. 

Došlo i k pozastavení čerpání fondů z důvodu podezření z korupce a 

porušení pravidel soutěže o veřejné zakázky [Reuters 2013]. Vzhledem 

k celkovým tendencím vývoje politické scény Maďarska se 

decentralizace nedá očekávat ani v dalších letech. 

 

3.7 Česká republika 

Východiska decentralizace 

 Česká republika je již od svého obnovení v roce 1993 

národnostně homogenní zemí. Z celkového počtu 10,5 milionu obyvatel, 

kteří obývají území o rozloze 78 865 km
2
, se 90 % hlásí k české 

národnosti. Po poválečném odsunu Němců a oddělením Slovenska 

nezbylo na územní ČR mnoho občanů jiných etnik. Nejvýraznější 

menšinou i po rozdělení Československa zůstávají Slováci, kteří ovšem 



  

41 

 

 

nejsou územně koncentrovaní. Nejvíce koncentrovanou menšinou je ta 

Polská, která se vyskytuje téměř výhradně na území Těšínského Slezska. 

Zajímavým fenoménem na počátku 90. let bylo hlášení se k zemské 

příslušnosti – tedy zejména moravské. Tyto tendence však ustaly po 

rozpadu Československa. [Český statistický úřad] 

 

Průběh decentralizace 

 Česká republika má největší historickou zkušenost s územním 

uspořádáním ve formě zemí, ovšem i s regionálním uspořádáním – kraji. 

Ty byly zavedeny j reformami v době osvícenství a fungovali v období 

1751 – 1868. Bylo to ale právě zemské uspořádání, které bylo zvoleno po 

získání samostatnosti v roce 1918. Teritoriální dělení na Čechy, Moravu 

a Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus respektovalo historickou, 

etnickou a kulturní tradici. Toto uspořádání vydrželo do počátku tzv. 

druhé republiky. Po konci druhé světové války bylo na pár let obnoveno, 

ale již se chystala reforma. Od roku 1949 byla zavedena 

v Československu krajská správa
37

, která sice respektovala tradiční 

geografické dělení, ovšem byla řízena centrálně a neměla žádnou 

autonomii. V roce 1960 pak došlo k reformě státní správy, která vedla ke 

snížení počtu krajů ze 13 na 7
38

. Cílem bylo přizpůsobit územní 

uspořádání potřebám státem plánovaného hospodářství a sovětskému 

modelu. Vznikly tak umělé jednotky, které byly nesourodé a 

nerespektovaly hranice tradičních regionů. Ovšem tak jako v jiných 

komunistických zemích byl hlavním nástrojem místní správy okresy a 

národní výbory, které byly obsazovány centrálně. [Yoder 2003: 275 - 

276] 

 Po revoluci došlo v roce 1990 k zásadní změna v podobě 

územního uspořádání. Kraje byly zrušeny, pravomoci okresů byly 

výrazně omezeny a pozornost se soustředila na posílení nezávislosti 

místních samospráv. - lokální úroveň opět dostala přednost před střední 

úrovní státní správy. V krátkém období před rozpadem Československa 

se uvažovalo o různých variantách regionálního uspořádání, včetně 

                                                 
37

 Viz Příloha č. 15: Územněsprávní členění ČR 1949 – 1960. 
38

 Viz Příloha č. 16: Územněsprávní členění ČR 1960 – 1990. 
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možnosti obnovení zemského principu.  To se však neprosadilo. [Yoder 

2003: 276] 

 Rozdělení Československa znamenalo výrazné oslabení 

decentralizačních snah. Dřívější návrhy na respektování etnických a 

kulturních hranic byly po oddělení Slovenska považovány za nebezpečné 

pro státní integritu nově vzniklé České republiky. Hlavním motivem pro 

další decentralizaci se tak místo tradičních kulturních nároků staly 

funkčnost jednotek a politické zájmy. [LaPlant 2004: 39] 

 Decentralizace si uchovávala mezi veřejností širokou podporu. 

Ovšem vzhledem k tomu, že byla prováděna formou regionalizace (top-

down), záleželo spíše na postoji politických elit. Dominantní stranou 90. 

let byla v České republice Občanská demokratická strana (ODS), která se 

ovšem stavěla značně rezervovaně jak k možnosti zavedení krajů, tak 

k evropské integraci. Decentralizace (a také EU) měla podle ODS omezit 

efektivitu řízení a měla zvýšit byrokratickou zátěž. Tehdejší koaliční 

partneři ODS, Občanská demokratická aliance (ODA) a Křesťanská 

demokratická unie – Česká strana lidová (KDU-ČSL) byly naproti tomu 

decentralizaci nakloněné. Zavedení regionů bylo těmito stranami viděno 

jako nástroj další demokratizace společnosti a v neposlední řadě také 

jako možnost získání pozic na alternativní úrovni státní správy. 

Především KDU-ČSL byla (a dosud je) stranou závislou na regionech. 

Opoziční Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) byla také 

zastánkyní decentralizace. Jedinými odpůrci tak vedle ODS byly 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) a krajně pravicová strana 

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa (SPR-

RSČ). Debaty o zavedení regionální samosprávy se vedly již od roku 

1994, ovšem žádný z návrhů jak vlády, tak opozice, nebyl přijat. [LaPlant 

2004: 39 – 40] 

 Zásadním impulsem pro decentralizaci se stal Hodnocení komise 

na přihlášku České republiky na členství v EU z června roku 1997 

(Commission opinion on the Czech republic’s application for 

Membership of the European Union). [EU 1997: 83 – 84] V něm byla 

kritizována neexistence regionů a volených zastupitelstev a také 
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nemožnost odhadnout schopnost ČR v oblasti spolufinancování projektů 

čerpajících evropské fondy.  

 Těsně před vydání hodnotící zprávy, v roce 1996, bylo vytvořeno 

Ministerstvo místního rozvoje, které mělo mít v kompetenci spravování 

evropských strukturálních fondů. Zásadním průlomem bylo přijetí 

Ústavního zákona ze dne 3. prosince 1997 o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky [Zákon ĆR 347/1997 Sb.].  

V Článku 99 Ústavy ČR tak bylo nově stanoveno: „Česká republika se 

člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a 

kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.“ [Ústava ČR] 

Bylo zřízeno 14 krajů, jejichž hranice byly určeny hranicemi okresů
39

. 

Zejména na rozmezí Čech a Moravy tyto hranice nerespektovaly tradiční 

zemské dělení. Počet krajů a jejich teritoriální vymezení určili, že nově 

zavedené regionální jednotky neodpovídaly úrovni NUTS II
40

, ale přesně 

kopírovaly úroveň NUTS III. Vzhledem k nedořešené podobě krajského 

uspořádání měl tento zákon nabýt platnosti až 1. ledna 2000. 

 Zákon o krajích, který určoval pravomoci a podobu krajského 

uspořádání, byl ovšem přijat až v dubnu roku 2000 [Zákon ĆR 129/2000 

Sb.]. Je důležité zmínit, že zákon o krajích se dle článku § 95 nevztahuje 

na Prahu. Ta má sice status kraje, ale její fungování upravuje speciální 

zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. 

 Byly zřízeny orgány krajů: přímo volené zastupitelstvo, úřad 

hejtmana, rada kraje a krajský úřad. Dále pak zákon určil jejich 

pravomoci a oblasti přenesené a samostatné působnosti. Nejsilnějším 

článkem se stalo krajské zastupitelstvo, které je vrcholným orgánem 

krajské samosprávy. Mezi jeho nejdůležitější pravomoci patří: 

1. právo volit a odvolávat hejtmana a jeho náměstky; 

2. rozhodování ve věcech samostatné působnosti a ve věcech svěření 

působnosti, tak jak určí zákon; 

3. pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky; 

4. předkládání návrhu zákonů Poslanecké sněmovně; 
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 Viz Příloha č. 17: Vyšší územně správní celky ČR, kraje 1997 – nyní. 
40

 Viz Příloha č. 18: Česká republika – NUTS II. 
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5. předkládání návrhu na zrušení zákona Ústavnímu soudu, pokud 

má za to, že je protizákonný; 

6. volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti 

 Kraje mají samostatnou a přenesenou působnost. Článek § 14 

stanovuje: „Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v 

zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje.“ 

Jedná se zejména o dopravní obslužnost a regionální rozvoj. V oblasti 

samostatné působnost mají kraje autonomii – věcně příslušné 

ministerstva mohou rušit obecně závazné vyhlášky kraje, pouze pokud 

jsou v rozporu se zákonem či listinou základních práv a svobod. 

Přenesená působnost je upravována v jednotlivých zákonech. Pro kraje 

zahrnuje důležité pravomoci v oblasti vzdělávání (kraje zřizují a dozorují 

nejenom školky a denní centra, ale i jednotky základního a středního 

vzdělávání), kultury, regionálního rozvoje, dopravy, životního prostředí a 

zdravotní a sociální péče. Článek § 92 bod (1) stanovuje, že „Při výkonu 

přenesené působnosti jsou orgány územní samosprávy podřízeny 

příslušnému ministerstvu.“ Vzhledem k tomu, že kraje přebraly 

dosavadní pravomoci okresů, byly okresy v roce 2002 zrušeny. 

[O’Dwyer 2006: 251] 

 S přesunem zásadního množství pravomocí v rámci přenesené 

působnosti souvisí otázka financování. Až do roku 2005 byly kraje 

závislé na dotacích – ty byly většinou účelové a neposkytovaly krajům 

mnoho prostoru pro manévrování. Změna přišla s novelizací 

rozpočtového určení daní (Zákon č. 243/2000 Sb.), která zvýšila daňové 

příjmy na téměř 50 % a zvýšila tak finanční autonomii krajů (Viz 

Tabulka 8.). Zdrojem je daň z přidané hodnoty a daň z příjmů 

právnických a fyzických osob. Kraje zároveň nemají pravomoc zavádět 

vlastní daně ani měnit sazbu daní stávajících. [Zákon 243/2000 Sb.] 

Hlavním příjmem ale dosud zůstávají transfery, které tvoří více jak 

polovinu obdržených financí
41

. [Ministerstvo financí 2012]  

 I přes snahy některých politických stran (zejména ODS) zdržet 

zavádění krajské struktury se první volby do krajských zastupitelstev 

                                                 
41

 Avšak drtivá většina (přes 90 %) těchto peněz je určena na pokrytí výdajů školství. 
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konaly v říjnu 2000. Do této doby se konaly celkem čtvery volby, jejichž 

výsledky
42

 naznačily zajímavé trendy v oblasti emancipace regionů. Jde 

především o posilování role a volebních zisků regionálních stran. Ty 

v posledních volbách v roce 2012 získaly 12,6 % mandátů a jejich 

výsledky trvale posilují. Úspěch regionálních stran v krajských volbách 

se také stává odrazovým můstkem pro volby do celostátních orgánů, 

především Senátu PČR
43

. Volbám ovšem doposud dominují národní 

témata a úspěch regionálních stran lze do velké míry připsat deziluzi 

voličů ze zavedených celostátních stran. 

 

Evropa regionů 

 Jistá deziluze vládne v České republice i ohledně evropských 

fondů. Ta je zapříčiněna dosavadním způsobem čerpání a s tím 

spojenými problémy.  

 V prvním rozpočtovém obdobní 2004 – 2006 bylo čerpání fondů 

řízeno centrálně. ESKF spadaly pod Ministerstvo místního rozvoje, které 

pro čerpání vytvořilo společný regionální program (SROP). Ten 

podporoval především ty projekty, „…jejichž realizace z hlediska platné 

české legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů.“[MMR 2014] 

V letech 2007 – 2013 došlo ke změně. Plánování a čerpání strukturálních 

fondů dostaly plně do pravomoci regionální rozvojové rady regionů 

soudržnost. Regiony soudržnosti představovaly jednotky NUTS II a do 

nich pro tento účel spojené kraje. Vzniklo tak 7 regionálních operačních 

programů (ROP – Viz Mapa 12), jež zaštiťoval národní orgán pro 

koordinaci [MMR 2014a]. Členové rozvojových rad byli dle zákona o 

krajích voleni z členů zastupitelstev dotčených krajů. Toto naplnění 

principu subsidiarity se ovšem v realitě stalo velmi problematické. 

Evropské fondy byly lákavým terčem pro regionální mocenské kliky a 

špatná kontrola umožnila machinaci s dotacemi. Výsledkem bylo 

pozastavení čerpání fondů ze strany EU a zatčení a následné obžalování 

některých představitelů regionálních rad [iHned.cz 2014; Houska 2012]. 

                                                 
42

 Konkrétní výsledky viz Přílohy. 
43

 Velkou roli v tom jistě hraje použití většinového volebního systému pro volby do 
Senátu, kde malé jednomandátové volební obvody dávají větší šanci místním 
politikům. 
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Problematická zkušenost s ROP vedla k opětné re-centralizaci čerpání 

ESKF. Pro rozpočtové období 2014 – 2020 je naplánován Integrovaný 

regionální operační program (IROP), který bude opět v kompetenci 

Ministerstva pro místní rozvoj – tedy centrální vlády. [MMR 2014b] 
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4. Komparace výsledků decentralizace 

 Po výčtu a charakterizaci průběhu decentralizace ve vybraných 

zemích je nyní na místě provést její srovnání, zhodnotit existenci a 

postavení regionů, a v neposlední řadě posoudit úspěšnost projektu 

Evropy regionů v zemích střední a východní Evropy.  

 V první části této kapitoly vysvětlím metodologická východiska, 

stanovím závislé a nezávislé proměnné a operacionalizuji jednotlivé 

ukazatele. Druhá část pak bude věnována komparaci průběhu a 

výsledkům decentralizace v jednotlivých zemích. 

4.1 Metodologie a operacionalizace proměnných 

 Za metodu srovnání decentralizace ve vybraných zemích střední a 

východní Evropy jsem zvolila komparaci, konkrétně metodu nejvíce 

rozdílných systémů (most different system design, MDSD). Zkoumané 

země sice mají společné charakteristiky – komunistickou minulost a 

evropskou integraci, ale v dalších zásadních ohledech se liší. V rámci 

teritoriálního a časového vymezení výzkumu byl výběr zemí podřízen 

logice komparativní metodě nejvíce rozdílných systémů. V rámci deseti 

nových členských zemí EU jsem se zaměřila na ty, které se liší 

v klíčových statistikách: rozloze, počtu obyvatel, etnickém složení, a 

mají rozdílnou historickou zkušenost s regionálním uspořádáním. Tyto 

faktory také sehrají roli nezávislých proměnných. 

4.1.1 Nezávislé proměnné 

 Jako nezávislé proměnné jsem si definovala faktory, které mají 

zpravidla zásadní vliv na podobu uspořádání státní správy v jednotlivých 

zemích. Základem jsou údaje o rozloze a počtu obyvatel. Dalším 

důležitým faktorem je etnické složení daného státu, které může v případě 

existence menšin vést ke vzniku regionálních hnutí, nebo naopak 

vytvářet tlak na zachování územní celistvosti. Při analýze současné 

podoby regionů se také nelze nezaobírat historickou zkušeností 

v jednotlivých zemích. Ta byla do jisté míry společná v podobě 

zkušenosti s komunistickým režimem, který ovšem utvořil pouhý 
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výchozí bod. Po přechodu k demokracii převzala klíčovou roli EU a 

evropská integrace. 

4.1.2 Závislá proměnná 

 Závislou proměnou je decentralizace. Při srovnávání výsledné 

podoby a úspěšnosti decentralizace budu primárně vycházet 

z metodologie, kterou použili Liesbeth Hooghe, Gary Marks a Arjan H. 

Schakel ve své studii The rise of regional authority: a comparitive study 

of 42 democracies z roku 2010 [Hooghe, Schakel, Marks, 2010]. V ní 

zhodnotili míru decentralizace ve 42 zemích vyspělých zemích světa a 

Evropy v období 1950 – 2006 a vytvořili Index regionální autority 

(Regional Authority Index, RAI). Mezi nimi byly i země, o nichž se 

pojednává v této práci. Jejich metodologie je tak účinným výchozím 

bodem pro další zkoumání, a i když bude základním bodem komparace, 

dovolím si jejich analýzu rozšířit. 

 Index regionální autority je výsledkem měření jak samostatné, tak 

sdílené autority. Autorita je přitom chápána jako formální – tedy že je 

vykonávána v souvislosti s jasně danými pravidly, která jsou většinou, 

ale ne vždy, právně ukotvená v ústavě či dalších zákonech. Určují ji tři 

faktory: 

1. teritoriální rozdělení na sdílenou či samostatnou autoritu, tedy 

jestli je vykonávána nad celým územím či nad regionem; 

2. hloubka autority, která určuju hloubku nezávislosti; 

3. a sféry konání – politiky, do kterých může zasahovat. 

 Po zohlednění těchto faktorů přicházejí s metodologií měření 

Indexu regionální autority. Ten je součtem formální autority ve dvou 

částech – samosprávě a sdílené správě. Samospráva je autorita, která je 

vykonávána regionální vládou nad populací určitého území. Sdílená 

správa je pak autorita vykonávaná regionální vládou nebo jejími 

reprezentanty v zemi jako celku. 

 V rámci samosprávy i sdílené správy pak autoři zkoumají několik 

klíčových ukazatelů. Pro samosprávu je asi nejzásadnější institucionální 
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hloubka decentralizace, tedy míra autonomie institucí, která se pohybuje 

na škále dekoncentrace až autonomie. Dalšími faktory jsou šíře politik, 

za které je regionální vláda odpovědná, míra fiskální autonomie a 

v neposlední řadě nezávislá politická reprezentace (legislativa a 

exekutiva). V rámci sdílené samosprávy je posuzována možnost 

ovlivňovat národní legislativu, vládní politiku, daňový systém a podílet 

se na schvalování ústavních změn. 

 Index regionální autority rozšířím o dvě hlediska – přítomnost 

regionálních stran a regionální autonomii v rámci evropských 

strukturálních fondů.  

 Při hodnocení přítomnosti regionálních stran jsem se rozhodla 

vycházet z teorie teritoriálního-politického pluralismu tak, jak o něm 

mluví Maxmilián Strmiska [Strmiska et al. 2005: 236 – 238]. Ten 

rozlišuje jedno- a víceúrovňové strany, podle toho, na kolika úrovních 

státní správy jsou přítomné. Z toho vyvozuje čtyři modely stranického 

systému: 

1. v celostátním stranickém systému i v regionálních stranických 

soustavách působí současně víceúrovňové celostátní a regionální strany 

či jejich odnože; 

2. v celostátním stranickém systému i v regionálních stranických 

systémech působí pouze regionální strany či jejich aliance (popřípadě 

jiné stranickopolitické formace substátního charakteru), z nichž alespoň 

některé mají víceúrovňové pole působnosti; 

3. v celostátním stranickém systému i v regionálních stranických 

soustavách působí pouze jednoúrovňové strany (celostátní strany 

v celostátním systému, regionální strany v regionálních systémech); 

4. v celostátním stranickém systému působí pouze celostátní, 

v regionálních stranických soustavách jak jednoúrovňové regionální 

strany, tak filiálky celostátních (supraregionálních) stran. 

 Další možností klasifikace stranických systémů je pozorovat 

konfiguraci teritoriální podpory, tak jak to učinil Camarani [Strmiska et 

al. 2005: 32 – 33], který rozdělil stranické systémy následovně: 
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1. nacionalizované stranické systémy, kde je pouze slabá přítomnost 

regionálních stran; 

2. teritorializované – hlavní strany mají heterogenní teritoriální 

podporu a regionální strany jsou přítomny pouze slabě; 

3. segmentované stranické systémy – teritoriální podpora hlavních 

stran je homogenní, ale existuje zde silný regionální subjekt; 

4. regionalizované – hlavní strany mají heterogenní teritoriální 

podporu a jsou zde přítomné regionální strany. 

Camaraniho klasifikace stranických systémů  

 Heterogenní volební 

podpora pro hlavní 

strany 

Homogenní volební 

podpora pro hlavní 

strany 

Alespoň jedna velká 

regionální strana 

Regionalizované 

stranické systémy 

Segmentované 

stranické systémy 

Více malých nebo 

žádné regionální 

strany 

Teritorializované 

stranické systémy 

Nacionalizované 

stranické systémy 

 

 Já budu při hodnocení regionálních stran zohledňovat primárně 

schopnost získat mandáty na regionální úrovni, a následně také schopnost 

proniknout na celostátní úroveň – tedy použiju logiku M. Strmisky. 

Camaraniho typologie je užitečná z hlediska hodnocení národních 

stranických systémů, pro hodnocení síly regionálních stran nemá 

přílišnou vypovídající hodnotu.  

 Základním rozlišením je, zda regionální strany uspěly pouze na 

regionální úrovni, nebo i v parlamentu (ať již v poslanecké sněmovně či 

senátu), nebo dokonce v obou případech. V případě parlamentu ještě 

budu hodnotit, zda se jedná o křesla garantovaná statusem menšiny, či 

získaná regulérně v rámci volebního systému. 
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 Co se pravomocí v oblasti evropských strukturálních fondů týče, 

budu hodnotit, zda jsou v kompetenci centrální vlády, regionálních 

rozvojových agentur
44

 zřizovaných centrální vládou, či pravomoci náleží 

regionálním vládám. 

Nezávislé proměnné Závislá proměnná 

Evropská integrace 

 

Decentralizace 

Institucionální 

hloubka 

 Šíře politik 

Komunistická 

minulost 

Fiskální autonomie 

 Reprezentace 

Rozloha Tvorba zákonů 

 Kontrola exekutivy 

Počet obyvatel Fiskální kontrola 

 Ústavní změny 

Etnické složení Regionální politické 

strany 

Historická tradice Evropské fondy 

 

4.1.3 Operacionalizace proměnných 

 Operacionalizace v oblasti samosprávy a sdílené správy přesně 

následuje Index regionální autority [Hooghe, Schakel, Marks, 2010: 123 

– 142], v případě přidaných faktorů – regionálních stran a správy 

evropských fondů, pak následuje jejich logiku. Nabízí přehledný nástroj 

srovnání výsledků decentralizace ve vybraných zemích. Vzhledem 

k tomu, že jsou jednotlivé kategorie definovány obecně, je možné stejnou 

metodologii použít i pro další zkoumání. 

 

Samospráva  

Institucionální hloubka Rozmezí na škále 0 – 3 

                                                 
44

 Regionální rozvojové agentury považuje M. Keating za formu instucionalizace 
regionalismu [Keating 1997: 22]. 
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dekoncentrace – 

autonomie 

Šíře politik Škála politik, za které je 

odpovědná regionální 

vláda 

0 – 4 

Fiskální autonomie Míra, do které může 

regionální vláda 

nezávisle určovat daně 

na populaci daného 

území 

0 – 4 

Reprezentace Míra, do které je 

regionální vláda 

obdařena nezávislou 

legislativou a 

exekutivou  

0 – 4 

  

Institucionální hloubka 

0: žádná fungující všeobecná administrativa na regionální úrovni (s 

všeobecným účelem
45

) – toto odpovídá NUTS jako statistickým 

jednotkám 

1: dekoncentrovaná všeobecná administrativa – má sice výbavu jako 

samospráva (budovy, personál, rozpočet), ale je pouhou pobočkou 

centrální vlády 

2: nedekoncentrovaná všeobecná administrativa, která však podléhá vetu 

centrální vlády 

3: nedekoncentrovaná, všeobecná administrativa, která nepodléhá vetu ze 

strany centrální vlády 

Šíře politik
46

 

                                                 
45

 Regionální vlády, které jsou zodpovědné jen za specifickou politiku – např. správa 
vodních cest, tak jsou hodnoceny 0. 
46

 Pouze nezávislá rozhodnutí regionální vlády. 
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0: regionální vláda nemá autoritu nad ekonomickou politikou, kulturou, 

vzděláním či sociálního státu 

1: regionální vláda má autoritu v jedné z oblastí politik: ekonomika, 

kultura, vzdělání a sociální stát 

2: : regionální vláda má autoritu v nejméně dvou  oblastech politik: 

ekonomika, kultura, vzdělání a sociální stát 

3: : regionální vláda splňuje kritéria pro 2 a zároveň má pravomoci 

minimálně ve dvou z následujícího: 

- podmínky trvalého pobytu (residual powers) 

- regionální policie 

- pravomoci ustavit své vlastní instituce 

- autorita nad lokální vládou 

4: regionální vláda splňuje kritéria pro 3 a má pravomoci v oblasti 

imigrace a občanství 

Fiskální autonomie
47

 

0: centrální vláda určuje základ a míru zdanění u všech regionálních daní 

1: regionální vláda určuje míru zdanění u méně důležitých daní 

2: regionální vláda určuje základ a míru zdanění u méně důležitých daní 

3: regionální vláda určuje míru zdanění u nejméně jedné z důležitých 

daní: osobní příjem, podniková, daň z přidané hodnoty, nebo u daně 

z obratu 

4: regionální vláda určuje základ a míru zdanění u nejméně jedné 

z důležitých daní: osobní příjem, podniková, daň z přidané hodnoty, nebo 

u daně z obratu 

Reprezentace - zastupitelstvo 

0: region nemá žádné regionální zastupitelstvo 

1: region má nepřímo volené regionální zastupitelstvo 

2: region má přímo volené zastupitelstvo 

Reprezentace – exekutiva 

0: regionální vláda je jmenována centrální vládou 

1: existence dvojí vlády – jmenované centrální vládou a regionálním 

zastupitelstvem 

                                                 
47

 Fiskální autonomie se vztahuje pouze k možnosti danit – nezahrnuje autoritu 
v oblasti regionálních poplatků za specifické služby. 
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2: regionální vláda je jmenována regionální zastupitelstvem nebo přímo 

volená 

Sdílená vláda 

Tvorba zákonů Míra, do které 

regionální reprezentanti 

spoluurčují národní 

legislativu 

0 – 2 

Kontrola exekutivy Míra, do které 

regionální vláda 

spoluurčuje národní 

politiku na 

mezivládních setkáních  

0 – 2 

 

Fiskální kontrola Míra, do které 

regionální zastupitelé 

spoluurčují rozdělení 

výnosů z daní na 

národní úrovni 

0 – 2 

Ústavní reformy Míra, do které 

regionální zastupitelé 

spoluurčují ústavní 

změny 

0 – 3 

 

Tvorba zákonů: 

Celkové skóre je součtem následujících charakteristik, z nichž každá má 

hodnotu 0,5. Finální skóre tedy může nabývat hodnoty mezi 0 až 2. 

- regiony jsou jednotkou reprezentace – celkové rozdělení moci 

v legislativě je určeno na základě regionálního principu, a ne rovného 

jeden občan, jeden hlas 

- regionální vlády jmenují zastupitele do zákonodárných sborů 

- regiony splňující alespoň jednu z předchozích podmínek mají na dané 

úrovni většinové zastoupení v zákonodárném sboru 
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- zákonodárce reprezentující regionální legislativu, která splňuje alespoň 

jednu z prvních dvou podmínek, má široké legislativní pravomoci, jako 

např. právo vetovat běžnou legislativu, která může být přehlasována 

pouze super-majority 

Sdílení exekutivních pravomocí 

0: žádné pravidelné schůzky zástupců centrální a regionální vlády 

ohledně tvorby politik 

1: pravidelné schůzky zástupců centrální a regionální vlády, ovšem bez 

legální závaznosti 

2. pravidelné schůzky zástupců centrální a regionální vlády s možností 

dosáhnout právně závazných rozhodnutí 

Fiskální kontrola 

0: regionální vláda nebo její zástupci v zákonodárném sboru nejsou 

konzultováni ohledně distribuce příjmů z daní 

1: regionální vláda nebo její zástupci v zákonodárném sboru jsou 

konzultováni ohledně distribuce příjmů z daní, ale nemají právo veta 

2: regionální vláda nebo její zástupci v zákonodárném sboru jsou 

konzultováni ohledně distribuce příjmů z daní a mají právo veta. 

Ústavní změny 

0: centrální vláda a/nebo občané mohou jednostranně změnit ústavu 

1: zákonodárný sbor na principu regionální reprezentace musí schválit 

ústavní změny; nebo ústavní změny vyžadují schválení v referendu, které 

je organizováno na principu rovné regionální reprezentace (schválení 

většinou regionů) 

2: regionální vlády tvoří v zákonodárném sboru většinu a mohou udělat 

jedno nebo více z následujícího: 

- odložit ústavní změnu 

- připojit dodatky 

- zvednout kvorum pro schválení v ostatních komorách 

- požadovat opětovné schválení v jiných komorách 

- požadovat obecné referendum 

4: většina regionálních vlád může vetovat ústavní změnu 
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Regionální strany 

0: na regionální ani v parlamentu nejsou zastoupeny regionální strany
48

 

1: na regionální úrovni jsou zastoupeny regionální strany 

2: na regionální úrovni i v parlamentu jsou zastoupeny regionální strany, 

jejich mandáty v parlamentu jsou ale garantovány právy menšin 

3: na regionální úrovni i v parlamentu jsou přítomny malé regionální 

strany
49

  

4: na regionální úrovni i v parlamentu je přítomna alespoň jedna velká 

regionální strana 

Evropské fondy 

0: evropské fondy jsou plně v kompetenci centrální vlády 

1: plánování evropských fondů je v kompetenci centrální vlády, jejich 

implementace je v kompetenci regionálních rozvojových agentur 

2: plánování evropských fondů je v kompetenci centrální vlády, jejich 

implementace je v kompetenci regionální úrovně 

3: evropské fondy jsou v kompetenci zástupců regionů 

 

  

                                                 
48

 Za regionální strany nepovažuji strany reprezentující etnické menšiny, které ovšem 
nemají vazbu na konkrétní region. 
  
49

 Malá strana je strana, která ve volbách získá 1 – 15 % hlasů.[Novák 1999: 45] 
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4.2 Komparace výsledků decentralizace 

 Výslednou podobu decentralizace v pěti vybraných zemích 

střední a východní Evropy shrnuje Příloha č. 26: Výsledky decentralizace 

– stav k roku 2013.  

 Z pěti zkoumaných zemí dosáhla nejvyššího skóre Česká 

republika (12), jen těsně následovaná Polskem (11), Slovinsko  získalo 

skóre 1 a předstihlo tak Estonsko, které zůstalo na výsledku 0. 

Problematickým případem bylo Maďarsko, které mohlo být hodnoceno 

skórem 1 či 10. 

 Polsko a Česká republika mají regiony, které disponují jistou 

mírou autonomie, podléhají však vetu centrální vlády. Jejich pravomoci 

jsou rozsáhlé pouze v oblasti samosprávy. Co se sdílené správy týče, tedy 

možnosti ovlivňovat dění v celostátním měřítku, jsou možnosti krajů i 

vojvodství omezené. Oba státy mají na regionální úrovni volené 

zastupitelstvo a z něho odvozenou exekutivu. V případě Polska jsou pak 

exekutivní pravomoci sdílené s centrální vládou v podobě úřadu vojvody. 

V České republice je hejtman nezávislý na centrální vládě a je politicky 

odpovědný zastupitelstvu kraje. Šíře politik, které mají kraje a vojvodství 

v pravomoci, se postupně zvětšuje. Velkým problémem ale zůstává 

otázka financování, kdy jsou regionální složky v obou státech plně 

závislé na rozhodnutí centra. Kraje i vojvodství se tak potýkají 

s nedostatečnými finančními kapacitami na plnění role poskytovatele 

služeb.  

 V průběhu patnácti (v případě Polska) a čtrnácti let (Česká 

republika) od zavedení regionální úrovně byl vliv na stranický systém 

omezený. V Polsku vojvodství nadále zůstávají doménou celostátních 

politických stran. Existují pouze dvě malé strany, kterým se daří získávat 

mandáty do zastupitelstev vojvodství. Vzhledem k tomu, že MN 

reprezentuje německou menšinu, získává pravidelně 1 – 2 mandáty 

v polském parlamentu. KWW se podařilo získat senátní mandát. Vliv na 

celostátní stranický systém je však mizivý. V České republice byl 

vzestup regionálních stran zaznamenán ve volbách do regionálních 

zastupitelstev v roce 2008. Hnutí Severočeši.cz se podařilo získat 7 
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mandátů pro svou kandidátní listinu
50

, což představuje necelých 13 % 

mandátů zastupitelstva. V následujících senátních volbách roku 2010 se 

jim také podařilo získat 2 křesla.  Ovšem v ostatních 13 krajích nadále 

krajská politika zůstává v rukách celostátních stran. 

 V letech 2009 – 2013 tedy v České republice kraje převzaly 

odpovědnost za kohezní politiku. V Polsku si centrální vláda ponechala 

pravomoci v oblasti plánování a tvorby jednotlivých regionálních 

programů, vojvodství měla na starost jejich implementaci. Zatímco 

v Polsku se změna osvědčila, a pro období 2014 – 2020 již má být 

čerpání fondů plně v pravomoci vojvodství, výkon krajů byl více než 

neuspokojivý. Nepodařilo se vyčerpat přidělené prostředky a celé 

rozpočtové období bylo provázáno korupčními skandály, což vedlo 

dokonce k pozastavení čerpání pomoc pro některé regionální operační 

problémy. Pro následující rozpočtové období se tak správa evropských 

fondů vrací pod centrální dohled Ministerstva pro místní rozvoj. 

Negativní zkušenost s regionálními operačními programy zpochybnila 

schopnosti krajů plnit princip subsidiarity, stejně tak jako schopnosti 

státu fungování krajů kontrolovat. Regionální struktury, které byly 

primárně vytvořeny jako prostředek čerpání evropských fondů, tak 

v České republice po deseti letech fungování tuto pravomoc ztratily. 

 Slovinsko a Estonsko jsou země, kde decentralizace na regionální 

úrovni neproběhla. Slovinsku se ovšem podařilo získat nenulové skóre 

(1) zásluhou zapojení regionálních rozvojových agentur do čerpání 

evropských fondů. 

 Obtížný případ pro hodnocení představuje Maďarsko. Vzhledem 

k tomu, že je jeho třetí úroveň rozdělená na župy a plánovací regiony, 

nabývá v hodnocení buď skóre 9 v případě žup, nebo 1 pro plánovací 

regiony. Toto odráží problematickou implementaci Evropy regionů do 

maďarských struktur. Pokud bychom měli posuzovat decentralizace bez 

ohledu na požadavky EU, má Maďarko autonomní pod-státní jednotky, 

které mají široké samosprávné pravomoci v oblasti sociální politiky a 

                                                 
50

 Ze sedmi zvolených zastupitelů byly dva členy této strany, zbylí za ně pouze 
kandidovali a měli jinou politickou příslušnost. 
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školství. Disponují také volenými zastupitelstvy a z nich odvozenou 

exekutivou.  

 Pokud bychom ale měly následovat logiku decentralizace jako 

průvodního jevu evropské integrace, župy přestávají být vhodnou 

jednotkou.  Vzhledem k tomu, že velikostí spadají pod úroveň NUTS III, 

jsou pro potřeby čerpání evropských fondů moc malé. To by mohlo být 

tak jako v případě České republiky vyřešeno jejich spojením, ale 

problémem je, že existence žup dlouhodobě polarizuje maďarskou 

politickou scénu. Hranice žup, pocházející z dob komunistického režimu, 

také nekorespondují s hranicemi regionů. Institucionalizovaná pod-státní 

úroveň státní správy tak sice v Maďarsku existuje, ovšem nenaplňuje 

principy Evropy regionů. Není partnerem pro kohezní politiku, ani 

nehraje roli v plánování regionálního rozvoje. 

 Tuto roli v Maďarsku plní rady regionálního rozvoje, které 

odpovídají úrovni NUTS II. Tyto rady ovšem nemají žádné autonomní 

pravomoci ani instituce, a jsou plně podřízeny centrální vládě. Zástupci 

pod-státní úrovně (zejména municipalit) jsou sice do rad jmenováni, 

jejich funkce je ale pouze poradní. Při hodnocení decentralizace v 

souvislosti Evropou regionů tak Maďarsko dosahuje skóre 1, a řadí se 

k centrálně řízenému Estonsku a Slovinsku. 

 Vzhledem k tomu, jak se výsledná podoba decentralizace 

v jednotlivých zemích liší, můžeme zkonstatovat, že vidina čerpání 

evropských kohezních a strukturální fondů byla důležitým, avšak 

nedostačujícím motivem pro zavedení regionálních struktur. V některých 

případech by se dokonce dalo mluvit o posílení role centrálního státu, 

který jako jediný měl kapacity fondy čerpat anebo se odmítal této 

pravomoci vzdát. Jedinou společnou charakteristikou decentralizace 

v zemích střední a východním Evropy jsou mizivé pravomoci regionální 

úrovně v rámci sdílené správy. Třetí úroveň se tak etabluje pouze jako 

aktér regionální politiky. Výjimku by v budoucnosti mohly tvořit 

regionální politické strany, jimž se již dnes daří získávat mandáty 

v celostátních institucích.  
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Závěr 

 Tato diplomová práce se zabývala decentralizací ve vybraných 

zemích střední a východní Evropy: Estonsku, Slovinsku, Polsku, 

Maďarsku a České republice. Výsledná podoba decentralizace pak byla 

zhodnocena a porovnána za použití stanovených kritérií. Hodnocení bylo 

založeno na analýze institucionálního uspořádání státní moci, vedle toho 

ovšem byl brán ohled na proměnu politické reprezentace.  

 Prvotním krokem byla definice pojmů a stanovení rámce 

výzkumu. Následoval kvalitativní a analytický rozbor vzniku projektu 

Evropy regionů v kontextu decentralizačních tendencí. Zvláštní důraz byl 

kladen na nástroje a instituce evropské regionální politiky – strukturální 

fondy a Výbor regionů. To mělo za cíl připravit pozadí, ve kterém do 

evropské integrace vstoupily země střední a východní Evropy a byly 

postaveny před výzvu decentralizace. Následná analýza průběhu a 

výsledku decentralizace v pěti vybraných zemích se zaměřila na to, zda 

v nich byly vytvořené politické regiony, a zda tyto regiony mají 

pravomoci v oblasti čerpání fondů kohezní politiky. Výsledky 

decentralizace poté byly zhodnoceny a srovnání za pomoci kritérií 

Regionální indexu autonomie. Ten byl vedle formální distribuce moci 

rozšířen o politickou reprezentaci a postavení regionů jako součásti 

Evropy regionů. 

 Cílem bylo porovnat a zhodnotit výsledky decentralizace, a 

odpovědět na otázku, zda právě regionální politika EU představuje pro 

národní státy dostatečný motiv k decentralizaci a zavedení regionální 

úrovně státní správy ve formě nových politických entit, které jsou 

institucionalizované, mají vlastní poltickou reprezentaci a hrají klíčovou 

úlohu pro čerpání zdrojů ze strukturálních a kohezních fondů. 

 Pokud bychom měli odpovědět na tuto otázku jednoduše, bude 

znít ne. Vzhledem k tomu, že z pěti vybraných států decentralizovaly 

státní správu pouze tři, a z nich se ještě dá vyjmout případ Maďarska, 

můžeme usuzovat, že čerpání prostředků z evropských strukturálních a 

kohezních fondů je důležitým, ne však postačujícím motivem. Především 

pro malé státy jako Slovinsko a Estonsko, které mají silnou úroveň 
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municipalit, a které čerpají prostředky z EU centrálně, chybí 

k decentralizaci politická vůle. Není jistě bez zajímavosti, že státy, které 

zavedly orgány třetí úrovně, tak učinily ještě před tím, než se staly 

členskými zeměmi EU. Na příkladu Polska a Česká republiky se ovšem 

ukazuje, že i když je decentralizace provedena regionalizací, může vést 

ke vzniku nových politických entit a aktérů.  Dopad decentralizace je 

prozatím pozvolný, ale trendem je posilování regionální úrovně. 

V zemích, kde doposud regionální úroveň nebyla zavedena, se ovšem 

další decentralizace očekávat nedá. Chybí k tomu jak vůle ze strany 

národních států i Evropské unie, která po tom, co kandidátská země 

vstoupí do EU, ztrácí možnosti tlačit na regionální reformy. K 

pozastavení fondů, které je krajním řešením, sice došlo, ale z důvodů 

jejich zneužívání. Nerespektování principů Evropy regionů není 

dostatečným prohřeškem k jejich pozastavení. 

 Zkušenost ze zemí střední a východní Evropy také pomohla 

poukázat na některé problematické aspekty, které provázejí Evropu 

regionů. Prvním je problém odpovědnosti (accountability). Tím, jak jsou 

rozhodovací procesy přeneseny na několik úrovní státní správy, je určení 

odpovědných aktérů čím dál těžší. “Více-úrovňové vládnutí tak vede nebo 

alespoň podporuje problémy s odpovědností, které jsou spojené 

s dlouhými řetězy delegace pravomocí a přemírou specializovaných úhlů 

pohledu a zájmů, což znevýhodňuje představitele obecných zájmů.” 

[Conzelmann 2008: 17] Vzhledem k tomu, že se členským státům často 

nedařilo úspěšně čerpat prostředky evropských fondů, je nyní z úrovně 

EU kladen větší důraz na efektivitu a budování kapacit, než na 

decentralizaci pravomocí. Toto budování kapacit s sebou ale přináší 

problém „mnoho rukou“ (many hands), kdy právě navýšení kapacit vede 

ke snížení efektivity. 

 Ekonomická krize, která vypukla v roce 2008, a následná krize 

eurozóny, poukázala na další nedostatky evropské kohezní politiky. 

Teritoriální nerovnosti se daří vyrovnávat je velmi pomalu. S každým 

dalším rozšířením se zároveň objevuje požadavek na zvýšení objemu 

prostředků redistribuce. Regionální disparita v kombinaci s měnovou unií 

a nedostatečným mechanismem přerozdělení zdrojů tak vede k utváření 
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strukturálních nerovností (viz např. ekonomika Portugalska, Řecka). 

V rámci měnových unií je právě přítomnost vhodného mechanismu 

přerozdělení klíčovou pro ekonomickou stabilitu a rovnoměrný rozvoj. 

Pokud se ovšem podíváme na objem rozpočtu EU v porovnání 

s celkovým hrubým národním produktem členským zemí, zjistíme, že 

dosahuje pouhého jednoho procenta! [EUROPA] Otázka zvýšení objemu 

rozpočtu EU a větší federalizace v rámci monetární unie je vysoce 

politicky citlivá, ovšem dlouhodobě nevyhnutelná. 

 Jedním z průvodních jevů decentralizace je také změna role 

národních států. Očekávaný ústup se nekoná, i entusiasmus ohledně 

budování Evropy regionů byl v poslední době utlumen politickým a 

ekonomickým vývojem. „Národní státu zůstává dominantním a je 

pravděpodobné, že získá ještě na důležitosti, pokud se stane filtrem pro 

rostoucí regionální mobilizaci, nebo naopak instrumentem regionalizace 

a sociálního vyrovnání v rozšířené Evropské unii. Jednou z ironií historie 

je, že by to byli právě rozšířená nadnárodní strukturovaná organizace a 

aktéři vzrůstající regionální úrovně, kteří přispějí k obnovení 

reformovaného, decentralizovaného národního státu, který bude 

představovat jediný funkční nástroj reprezentace v multikulturní 

občanské společnosti.“ [Williams 1997: 137] 
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Summary 

This dissertation dealt with decentralization in selected countries 

of Central and Eastern Europe: Estonia, Slovenia, Poland, Hungary and 

the Czech Republic. The final form of decentralization was then 

evaluated and compared using specific criteria. The assessment was 

based on an analysis of institutional organization of political power, and 

the transformation of political representation was also taken into account. 

The first step was defining and setting the framework of research. 

This was followed by qualitative and analytical analysis origins of the 

project Europe regions in the context of decentralization tendencies. 

Special emphasis was placed on the instruments and institutions of 

European regional policy - Structural Funds and the Committee of the 

Regions. It was intended to describe the background, which played a key 

role in the European integration of the Central and Eastern European 

countries, whe they faced with the challenge of decentralization. 

Subsequent analysis of the progress and outcome of decentralization in 

five selected countries focused on whether they successfully managed to 

create political regions and whether these regions have competence in the 

sphere of European funds of the cohesion policy. The results of 

decentralization were then evaluated and compared while using the 

criteria of Regional autonomy index. In addition to formal power 

distribution extended the political representation and position of the 

regions as part of Europe's regions was considered. 

The aim was to compare and evaluate the results of 

decentralization, and answer the question whether, or when the EU 

regional policy is a nation-states a sufficient motive for decentralization 

and the establishment of regional levels of government in the form of 

new political entities that are institutionalized, have their own poltickou 

representation and play a key role for drawing resources from structural 

and cohesion funds. 

If we were to answer this question simply it will be no. Given that 

from the five selected countries only three have decentralized, and the 

case of Hungary is problematic, we can assume that resources from EU 
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structural and cohesion funds are an important, but not sufficient motive. 

Especially for small countries like Slovenia and Estonia, which have a 

strong level of municipalities lacks the political will to decentralize. It is 

certainly not without interest that the states which have introduced a 

third-level institutions did so before they become EU member states. The 

example of Poland and the Czech Republic, however, shows that 

although decentralization was implemented by regionalization, it may 

lead to the emergence of new political entities and actors. The impact of 

decentralization has so far been slow, but the trend is to strengthen the 

regional level. In countries where the regional level so far not been 

introduced, however further decentralization cannot be expected. 
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Přílohy 

Příloha č. 1.: Etnické složení Estonska 2013 

Etnické složení Estonska, 2013 [Estonsko 2013] 

Estonská 69,87 % 

Ruská 25,22 % 

Ukrajinská 1,74 % 

Běloruská 0,96 % 

Finská 0,57 % 

Jiná 0,83 % 

 

Příloha č. 2.: Krajské uspořádání Estonska mezi léty 1880 – 1950 a 

po 1. lednu 1990 [Estonica 2013a]
 

1880-1920 1920-1945  1949-1950  Od 1. ledna 1990  

Harjumaa Harjumaa Harjumaa Harjumaa 

  Hiiumaa Hiiumaa 

  Jõhvimaa Ida-Virumaa 

  Jõgevamaa Jõgevamaa 

Järvamaa  Järvamaa Järvamaa Järvamaa 

Läänemaa Läänemaa Läänemaa Läänemaa 

  Virumaa Virumaa Lääne – Virumaa 

 Petserimaa   

   Põlvamaa 

Pärnumaa Pärnumaa Pärnumaa Pärnumaa 

   Raplamaa 

Saaremaa Saaremaa Saaremaa Saaremaa 

Tartumaa Tartumaa Tartumaa Tartumaa 

 Valgamaa Valgamaa Valgamaa 
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Viljandimaa Viljandimaa Viljandimaa Viljandimaa 

Võrumaa Võrumaa Võrumaa Võrumaa 

 

Příloha č. 3.: Estonsko – NUTS II [Eurostat 2010] 

 

 

Příloha č. 4: Etnické složení Slovinska 1953 – 2002 

Etnická 

příslušnost 

1953 1961 1971 1981 1991 2002 

Slovinská 96,52 95,85 94,04 90,77 88,31 83,06 

Bosňácká - - - - - 1,1 

Chorvatská 1,23 1,97 2,47 2,93 2,76 1,81 

Muslimská 0.11 0.03 0,19 0,73 1,39 0,53 

Srbská 0,77 0,86 1,20 2,27 2,48 1,98 

Zdroj: Slovinský statistický úřad 2014, zpracováno autorkou 
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Příloha č. 5: Krajské uspořádání navrhované vládou [MNZ 2014] 

 

Příloha č. 6: Slovinsko - NUTS III [Slovinský statistický úřad, 2014a] 
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Příloha č. 7: Slovinsko - NUTS II [Slovinský statistický úřad, 2014a] 

 

 

Příloha č. 8: Etnická struktura Polska 2001 [GUS 2014] 

Poláci 96,7 % 

Slezané 0,4 % 

Němci 0,1 % 

Bělorusové 0,1 % 

Ukrajinci 0,1 % 
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Příloha č. 9: Polsko – vojvodství [GUS 2014] 

 

Příloha č. 10: Polsko – NUTS II [Eurostat 2010] 
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Příloha č. 11: Struktura příjmů vojvodství 2000 – 2013 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

vlastní 

zdroje 

16,0 13,4 15,7 15,9 59,1 64,9 68,3 58,5 32,3 40,4 44,3 43 41 

subvence 37,8 34,4 35,8 33,1 18,5 19,1 13,1 23,6 52,4 38,7 39,1 40,6 40,4 

dotace 46,2 52,2 48,5 51,0 22,4 16,0 18,6 17,9 14,3 20,9 16,6 16,4 18,6 

 

*údaje za 3. čtvrtletí 

[Zdroj: Ministerstvo financí Polska, MF 2014, Kubát 2006: 14] 

 

Příloha č. 12: Maďarsko – NUTS II [Eurostat 2010] 

 

 

Příloha č. 13: Etnické složení Maďarska 

Národnost Rok 2001 

Maďarská 94 % 

Romská (Romany, 

Bea) 

2 % 

Německá 1 % 

Jiná 1 % 

Zdroj: Maďarský statistický úřad 2014, zpracováno autorkou 
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Příloha č. 14: Etnické složení České republiky 

Národnost Rok 1991 Rok 2001 

Česká 81,2 % 90,4 % 

Moravská 13,2 % 2,7 % 

Slezská 0,4 % 0,1 % 

Slovenská 3,1 % 1,9 % 

Německá 0,5 % 0,4 % 

Polská 0,6 % 0,5 % 

Zdroj: [Český statistický úřad, ČSÚ 2014], zpracováno autorkou 

 

Příloha č. 15: Územněsprávní členění ČR 1949 – 1960 [Szczyrba 

2014] 
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Příloha č. 16: Územněsprávní členění ČR 1960 – 1990 [Szczyrba 

2014] 

 

 

Příloha č. 17: Vyšší územně správní celky ČR, kraje 1997 – nyní 

[Český statistický úřad] 
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Příloha č. 18: Česká republika – NUTS II [Eurostat 2010] 

 

 

Příloha č. 19: Vývoj daňových příjmů krajů ČR [Ministerstvo 

financí ČR 2012] 



  

 

 

 

Příloha č. 20: Volby do krajských zastupitelstev 2000, počty zastupitelů dle navrhující strany 

Strana/kraj ST BUD PL KV ÚL LB KH PB JH BR OL ZL OS ČR 

ODS 21 16 13 15 17 13 14 12 10 13 12 9 20 185 

Čtyřkoalice 16 13 8 10 9 8 14 15 13 23 15 15 12 171 

KSČM 16 12 11 12 18 9 10 9 10 15 13 8 18 161 

ČSSD 12 8 8 8 11 7 7 7 6 9 10 7 11 111 

Sdružení nezávislých kandidátů   6             6       4 16 

NEZÁVISLÍ     5   0 3   0     5   0 13 

Strana pro otevřenou společnost     0     5               5 

Nestraníci pro Moravu                   5       5 

Sdružení pro Pardubický kraj               2           2 

Zdroj: Volby.cz [ČSÚ 2014a], upraveno autorkou 
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Příloha č. 21: Volby do krajských zastupitelstev 2004, počty zastupitelů dle navrhující strany 

Strana/kraj  ST JČ PL KV ÚL LB KH PB VY JM OL ZL MS ČR 

ODS 32 27 22 21 28 22 21 18 15 19 21 16 29 291 

KSČM 14 12 10 12 17 10 8 9 11 14 15 8 17 157 

ČSSD 12 7 8 7 10 6 6 6 6 9 10 7 11 105 

KDU-ČSL - 6 3 - 0 0 5  - 10 20 9 11 8 72 

Koalice pro Pardubický kraj  -  -  -  -  -  -  - 12  -  -  -  -  - 12 

Sdružení nezávislých kandidátů  - 3 2 0 0 0 3 0 3  - 0  - 0 11 

Strana pro otevřenou společnost -   -  -  - -  7  -  -  -  - 0  - 0 7 

Koalice pro Středočeský kraj 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 

Sdružení nezávislých kandidátů – 

Evropští demokraté 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 

ZELENÁ pro MORAVU  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3  -  -  - 3 

Evropští demokraté  - 0 0 3 0 0  -  -  - 0 0  - 0 3 

Evropští demokraté a Nezávislí 

starostové pro kraj  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 -  3 

ED, VPM, SOS – Volba pro kraj  -  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  - 2 

Koalice pro Karlovarský kraj  -  -  - 2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 

Zdroj: Volby.cz [ČSÚ 2014a], upraveno autorkou 
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Příloha č. 22: Volby do krajských zastupitelstev 2008, počty zastupitelů dle navrhující strany 

Strana/kraj ST JČ PL KV ÚL LB KH PB VY JM OL ZL MS ČR 

ČSSD 26 22 19 16 22 15 18 19 21 26 27 18 31 280 

ODS 25 19 14 9 13 12 13 11 11 11 13 11 18 180 

KSČM 10 10 9 8 12 8 7 6 8 10 10 5 11 114 

KDU-ČSL - 4 - - - - - - 5 18 5 6 5 43 

Koalice pro pardubický kraj - - - - - - - 9 - - - - - 9 

Severočeši.cz - - - - 8 - - - - - - - - 8 

Starostové pro Liberecký kraj - - - - - 7 - - - - - - - 7 

ALTERNATIVA pro KRAJ - - - 5 - - - - - - - - - 5 

Starostové a nezávislí - - - - - - - - - - - 5 - 5 

Doktoři (za uzdravení společnosti - 0 - 4 - - - - - - - - - 4 

Koalice pro Královéhradecký 

kraj 

- - - - - - 4 - - - - - - 4 

Nezávislí starostové pro kraj 4 - - - - - - 0 - - 0 - - 4 

Koalice pro Karlovarský kraj - - - 3 - - - - - - - - - 3 

Koalice pro Plzeňský kraj - - 3 - - - - - - - - - - 3 

Sdružení nezávislých kandidátů – 

Evropští demokraté 

- 0 - - 0 - 3 - 0 0 - - - 3 

Strana pro otevřenou společnost - - 0 - - 3 - - - - - - - 3 

Zdroj: Volby.cz [ČSÚ 2014a], upraveno autorkou 

http://volby.cz/pls/kz2008/kz65?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xstrana=643&xt=3
http://volby.cz/pls/kz2008/kz65?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xstrana=647&xt=3
http://volby.cz/pls/kz2008/kz65?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xstrana=630&xt=3
http://volby.cz/pls/kz2008/kz65?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xstrana=646&xt=3
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Příloha č. 23: Volby do krajských zastupitelstev 2012, počty zastupitelů dle navrhující strany 

Strana/kraj ST JČ PL KV ÚL LB KH PB VY JM OL ZL MS ČR 

ČSSD 20 18 15 13 13 7 12 12 17 23 19 12 24 205 

KSČM 19 13 12 14 20 10 11 11 11 16 16 9 20 182 

ODS 16 8 15 5 7 5 6 6 5 7 8 5 9 102 

TOP 09 a Starostové a nezávislí
51

 10 3 3 4 0 0 5 3 2 5 4 5 0 44 

KDU-ČSL - 4 - - - - - - 7 14 - 10 7 42 

Starostové pro Liberecký kraj - - - - - 13 - - - - - - - 13 

Koalice pro Pardubický kraj - - - - - - - 10 - - - - - 10 

Strana zelených a Změna pro 

Liberecký kraj 

- - - - - 10 - - - - - - - 10 

JIHOČEŠI 2012 - 9 - - - - - - - - - - - 9 

Severočeši.cz - - - - 9 - - - - - - - - 9 

KDU-ČSL a Strana zelených - - - - - - - - - - 8 - - 8 

KDU-ČSL a Volba pro město - - - - - - 7 - - - - - - 7 

Strana práv občanů ZEMANOVCI - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 7 

Strana zelených a Hnutí za harmonický 

rozvoj obcí a měst 

- - - - 6 - - - - - - - - 6 

Hnutí za harmonický rozvoj obcí a 

měst 

- - - 5 - - - - - - - - - 5 

NEZÁVISLÍ - - - - - - - 0 - 0 0 0 5 5 

                                                 
51

 TOP 09 a Starostové a nezávislí sestavili pro každý kraj novou navrhující stranu – TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj, TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj etc. 

http://volby.cz/pls/kz2012/kz65?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xstrana=349&xt=3
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ALTERNATIVA - - - 4 - - - - - - - - - 4 

VÝCHODOČEŠI - - - - - - 4 - - - - - - 4 

Sdružení nezávislých kandidátů – 

Evropští demokraté a Nezávislí 

- - - - - - - - 3 - - - - 3 

 

Zdroj: Volby.cz [ČSÚ 2014a], upraveno autorkou



  

 

 

 

Příloha č. 24: Mandáty regionálních stran v krajských 

zastupitelstvech 

Volby Počet mandátů 

2000 12 

2004 33 

2008 46 

2012 85 

Zdroj: Volby.cz, zpracováno autorkou 

 

Příloha č. 25: Regionální operační programy 2007 – 2013 [MMR 

2014a] 



  

 

 

Příloha č. 26: Výsledky decentralizace – stav k roku 2013 
Země Institucionální 

hloubka 

Šíře 

politik 

Fiskální 

autonomie 

Reprezentace Tvorba 

zákonů 

Kontrola 

exekutivy 

Fiskální 

kontrola 

Ústavní 

reformy 

Regionální 

politické 

strany 

Evropské 

fondy  

 

Celkové 

skóre 

Estonsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovinsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Maďarsko 

 

župy/regiony 

 

 

2/1 

 

 

2/0 

 

 

1/0 

 

 

4/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

9/1 

Polsko 2 2 0 4 0 0 0 0 1 2 11 

ČR 2 1 0 4 0 0 0 0 2 3 12 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


