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Abstrakt 

Doktorská dizertační práce nabízí pohled na problematiku rozvoje měst a obcí ve 

vztahu k veřejným investicím, respektive pojednává o tom, jaké faktory ovlivňují výši 
veřejných investic v rámci měst a obcí České republiky. Rozvoj území je vždy výsledkem 
společné činnosti veřejné správy, obyvatel, místních institucí, podnikatelů a dalších subjektů 
činných v daném místě. Pro efektivní realizaci aktivit v území a jeho řízení nebo regulaci je 
nezbytné prostorové plánování. Cílem prostorového plánování je zvážit vhodnost zvolených 
aktivit nebo investic pro vybrané území v souvislosti s jeho sociodemografickými, 
ekonomickými a přírodními podmínkami. Současné změny ve struktuře osídlení a změny v 
socioekonomické oblasti vyžadují pozornost zabývající se řešením problémů v zacílení 
investic a financování rozvojových aktivit z veřejných zdrojů. Cílem práce je zjistit, co 
ovlivňuje výši veřejných investic v jednotlivých městech a obcích. Jestli se jedná o faktory 
velikosti města nebo obce či jejich institucionální kapacity a najít příklady dobré i špatné 
praxe v jednotlivých velikostních kategoriích obcí. 

V rámci práce je provedena analýza vývoje kapitálových investic na území ČR v 
letech 2000 – 2012, jejíž výsledky sloužily jako podklad pro nastavení a zpracování dalších 
analýz a statistik v průběhu této práce. Dalšími analýzami jsou např. prokázány závislosti 
mezi vybranými socioekonomickými faktory a výší investic v obcích. V této práci je 

provedena analýza zabývající se rozborem investic ve vztahu k rozvoji 20 vybraných měst ve 
čtyřech velikostních kategoriích. Jedním z výsledků je zjištění investičních oblastí, které jsou 
shodné pro všechny velikostní kategorie obcí, jedná se o oblast Dopravy, Bydlení, 
komunální služby a územní rozvoj a Vodní hospodářství. 
Cílovou skupinou řešení předložené práce je veřejná správa. Výsledky mohou poskytnout 
nové náměty, které povedou města a obce k přehodnocení přístupu k plánování svého rozvoje. 
 

 

Klíčová slova:  
rozvoj měst a obcí, veřejné investice, prostorové plánování, strategické plánování 
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Abstract 

This doctoral thesis is dealing with development of cities issue in the frame of public 

investments respectively witch factors influences the height of public investments in the 

frame of the Czech Republic. Development of area is always result of common activities of 

public services, people, local institutions, enterprisers and other subjects active in local 

territory. Spatial planning is necessary for efficient realization of activities in territory, its 

management or regulation. The goal of spatial planning is to consider eligibility of chosen 

activities or investments for chosen territory in the context of its sociodemographic, economic 

and natural specifications. Current changes in structure of settlements and in socioeconomic 

area require awareness to solving problems of focusing investments and financing 

development activities from public resources. The goal of this thesis is to discover the 

factors influence the height of public investments in particular cities and municipalities. 

The thesis finds out if the largeness or institutional capacities of cities and municipalities is 

the matter and find examples of good and inferior practices in particular size categories of 

municipalities. 

The analysis of development of capital investments in the Czech Republic in years 

2000 – 2012 is made within this thesis. Its results served as basis for setting and processing 

of following analysis and statistics within the thesis. Following analysis approved 

consequences between chosen socioeconomic factors and highness of investments 

in municipalities. The analysis of investments in the relation to development of 20 chosen 

cities in 4 size categories is made within this thesis. One of the results is a discovery of 

investment areas, identical for all size categories of municipalities: transport, habitation, 

communal services and regional development and water management. 

The target group of the solutions of this thesis is public service. Results may provide 

new subjects of matter that could lead cities and municipalities to revaluation of approach 

to planning of its development. 

 

Key words: 

development of cities and municipalities, public investments, spatial planning, strategic 

planning 
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1 Úvod 

Žijeme v době transformačních procesů, které se promítají do plánování v území. Rozvoj 

území je vždy výsledkem společné činnosti veřejné správy, obyvatel, místních institucí, 

podnikatelů, škol a dalších subjektů činných v daném místě. Společnost přestala hledat, 

definovat a poté uskutečňovat veřejné zájmy státu jako celku a s příchodem 

decentralizovaného řízení státu dochází k naplňování soukromých zájmů jednotlivců či 

skupinek a zaměstnanci veřejné správy nemají možnost svou činnost v jednotlivých regionech 

porovnat a zároveň nasměrovat ke společným cílům. Chybí společná diskuze napříč státem, 

společné centrální plány, společná kontrola pro společné prostorové plánování, společné 

pojmenování a řešení skutečně existujících společenských rizik ohrožujících každého z nás. 

Současné změny ve struktuře osídlení a změny v socioekonomické oblasti vyžadují 

pozornost zabývající se řešením problémů v zacílení investic a financování rozvojových 

aktivit z veřejných zdrojů. Kraje a města procházejí transformací hospodářských odvětví 

především průmyslových odvětví na společnost služeb, která je ovlivněna procesy 

globalizace, suburbanizace, úbytku obyvatelstva a změnami jeho demografické struktury, 

ekonomické polarizace obyvatelstva a nárůstu obyvatelstva v okolí velkých měst.  

Prostorové plánování implementované do rozhodovacích procesů na všech úrovních 

řízení státu je základem pro kvalitní řízení investičních procesů v území (tj. vynakládání 

veřejných prostředků pro naplňování veřejného zájmu). Soubor takto vydefinovaných postupů 

umožní nastínit relevantní cesty, které by se měly stát oporou pro rozhodování odborníků a 

politických leaderů při řízení rozvoje území/státu (řízením je zde míněna i příprava, plánování 

a udržitelnost). 

 

1.1 Výzkumné projekty zabývající se rozvojem měst na základě 
plánování investičních procesů 

V České republice bylo zpracováno několik publikací, které se věnují tématu rozvoje obcí 

nebo tématu investic. V současné době není dostupná literatura, která by ukazovala výsledky 

plánování ve městech a regionech, a to dopad investic na sociodemografické a ekonomické 

podmínky v daném území, tzn., jakým způsobem investice ovlivnila dané území. 
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Výzkum v oblasti integrovaného plánování a udržitelného rozvoje zastupují nejvíce 

projekty financované Technologickou agenturou ČR, která podporuje projekty v oblasti 

aplikovaného výzkumu. 

V rámci programu Omega Technologické agentury ČR je řešen výzkumný projekt 

č. TD020202 „Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, 

efektivnost a hospodárnost“. Hlavním cílem projektu je nalézt a definovat nástroje pro 

zefektivnění posuzování potřebnosti investic v územích, zmapovat jejich dopad do území a 

jejich vliv na socio-ekonomické ukazatele v území na principech prostorového plánování. 

Doba realizace projektu je období let 2014 - 2015. 

V rámci programu Omega Technologické agentury ČR je řešen výzkumný projekt 

č. TD020018 „Mechanismy spolupráce měst a obcí ve vztahu k novým integrovaným 

přístupům EU„. Projekt reaguje na nově stanovené integrované přístupy nesoucí s sebou 

nové nástroje regionálního rozvoje (např. integrované územní investice – ITI, integrovaný 

plán rozvoje území – IPRÚ nebo místní rozvoj vedený komunitami – CLLD), které kladou 

výrazně vyšší nároky na schopnost konstruktivní spolupráce obcí, měst a jejich dalších 

partnerů. Doba realizace projektu je období let 2014 - 2015. 

Výzkumný projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-05-07-3 "Regionální 

disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na 

snížení regionálních disparit“, jehož hlavním předmětem zkoumání je dostupnost bydlení, 

snížení regionálních disparit v dostupnosti bydlení a tím i snížení negativních 

socioekonomických důsledků nízké dostupnosti bydlení a/nebo vysokých regionálních 

disparit v dostupnosti bydlení. Doba realizace projektu je období let 2007 - 2011. 

2 Cíle 

Dizertační práce je koncipována tak, aby přispěla do diskuze o realizaci veřejných 

investic v území, které by nezbytně měl předcházet integrovaný přístup, jenž znamená nejen 

propojení regionálního a územního plánování, ale zároveň z pohledu EU představuje silně 

prosazovaný způsob implementace fondů Společného strategického rámce v rozvoji regionů 

a obcí. Pro město je velmi důležité plánování jeho rozvoje investičními procesy, které podpoří 

synergii v území a tím výrazným způsobem mohou přispět k udržitelnému rozvoji územních 
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celků a jejich hospodářskému růstu. V rámci dizertační práce bude ukázán dopad plánování v 

území na investicích. 

Cílem práce je zjistit, co ovlivňuje výši veřejných investic v jednotlivých městech 

a obcích. Jestli se jedná o faktory velikosti města nebo obce či jejich institucionální 

kapacity a najít příklady dobré i špatné praxe v jednotlivých velikostních kategoriích 

obcí. 

Investice jsou zde chápány jako vývojový iniciátor způsobující změny v území. V rámci 

této práce bude nastíněn pohled na vyhodnocování rozvoje území s ohledem na udržitelný 

rozvoj s využitím nové disciplíny prostorové sociologie, která pro současný rozvoj měst 

a regionů má velkou využitelnost. 

O tom, jestli se bude investice na území města realizovat, příp. který typ investice bude na 

území města realizován, rozhoduje jeho vedení, které by v rámci svého rozhodnutí mělo 

zvážit institucionální kapacitu města, dopad investice do území, tzn. pozitiva, příp. negativa, 

která s ní do území přijdou. V rámci této práce bude hledáno potvrzení nebo vyvrácení níže 

uvedených hypotéz.  

Dílčí hypotézy:  

1. existuje vztah mezi socioekonomickými faktory v území a výší investic. 

2. institucionální kapacita měst a obcí ovlivňuje výši investic na jejich území“. 

2.1 Cílová skupina 

Cílovou skupinou využití výsledků předložené práce je veřejná správa. Výsledky 

poskytují sumarizaci dopadů veřejných investic včetně odlišností v rámci vybraných měst 

a obcí. Výstupy mohou iniciovat k lepšímu a efektivnějšímu plánování před jejich realizací, 

včetně zvážení jejich dopadu na dané území s přesahem širších vazeb. Současně mohou 

výsledky sloužit jako informační zdroje v prostorovém plánování měst a obcí, jako podklad 

pro vedení měst a obcí, která rozhodují o uskutečňování investic na jejich území. 

Výsledky předložené práce jsou také částečně využity v rámci aktuálně řešeného projektu 

pro Technologickou agenturu ČR č. TD020202 „Stanovení potřebnosti veřejných investic 

v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost“, konkrétně v analytické části 

projektu, která se zabývá analýzou investic na území ČR v období 2000 – 2012. 
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3 Metodický přístup 

V rámci této kapitoly jsou zpracovány zdroje dat a jejich popis, dále je zde provedena 

analýza vývoje kapitálových investic v letech 2000 – 2012 na území ČR. Pro homogenizaci 

různorodých investičních výdajů obcí je pro další analýzy vybrána kategorie investic do 

budov, hal a staveb. V rámci těchto analýz jsou zkoumány sociodemografické souvislosti 

investic v letech 2007-2012, dále pak prostorová lokalizace extrémních investic v území 

v letech 2007-2012 a porovnání velikosti investic dle typu obce (obec I. typu, II. typu, III. 

typu). 

V další části této kapitoly je zpracována analýza vybraných měst a obcí v letech 2007 - 

2012. V rámci této podkapitoly je provedena analýza 20 měst a obcí, které jsou rozděleny do 

čtyř velikostních kategorií podle jejich počtu obyvatel. U jednotlivých měst a obcí je popsána 

jejich geografická poloha, základní charakteristika obce (počet obyvatel, počet obsazených 

pracovních míst, nezaměstnanost apod.), dlouhodobé trendy v oblasti rozvoje obce včetně 

popisu výše a typu investic v obci. U sledovaných měst a obcí je posouzena jejich 

institucionální kapacita, klíčovým parametrem pro porovnání všech vybraných obcí je 

přepočet investic za sledované období na 1 obyvatele. 

3.1 Zdroje dat a jejich popis 

Tato kapitola obsahuje stručnou analýzu realizovaných investic v České republice v letech 

2000 až 2012, která je provedena z veřejně dostupných informací a dat o rozpočtech obcí. 

V rámci analýz bylo využito dat z nekonsolidovaných rozpočtů obcí v detailním členění 

rozpočtů dle odvětvového a druhového členění dle opatření Ministerstva financí ČR. 

Pro analýzu obecních investic bylo využito dat z nekonsolidovaných rozpočtů obcí 

v detailním členění rozpočtů dle odvětvového a druhového členění dle opatření Ministerstva 

financí ČR. Data jsou zveřejňována Ministerstvem financí prostřednictvím systémů ARIS a 

ÚFIS. Data jsou dostupná na stránkách http://rozpocetobce.cz V oblasti třídy 6 Kapitálových 

výdajů od roku 2000 do roku 2012 byly analyzovány níže uvedené položky rozpočtu obcí.  

Investice jsou ve vyhlášce č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě obcí v aktuálním znění, 

respektive v její příloze, zařazeny do položky Kapitálové výdaje (61). Tato položka je v této 

vyhlášce definována jako: 
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Kapitálové výdaje (6)- Investiční nákupy a související výdaje (61) - Kategorie 

Investiční nákupy a související výdaje se dále děli na podpoložky Pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku (612), Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (611) a další 

podpoložky související s kapitálovými transfery. Zahrnuji se skutečné platby za pořízem 

dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které 

podle účtové osnovy vstupují do pořizovací ceny investice. Zahrnují se i částky, které 

dodavatelé dlouhodobého majetku platí jako daň z přidané hodnoty, tj. zahrnuje se celá cena 

placená dodavateli (tzv. cena včetně daně z přidané hodnoty) a nikoliv pouze tzv. cena bez 

daně z přidané hodnoty, i když ji dodavatel ve faktuře nebo jiném dokladu, na jehož základě 

mu organizace za dodávku platí, uvádí. V případě aktivace vlastního majetku se zahrnují jen 

prostředky, které byly na aktivaci vynaloženy.  

Největší část kapitálových výdajů tvoří investice do pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku, které jsou definovány v rozpočtové skladbě následovně: 

 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (612) - podkategorie: 

Součásti výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jak je definuje § 55 

vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zatřiďují podle jejich charakteru pod jednotlivé položky 

podseskupení 612 (v současné době pořizovací cena 40 tis. Kč a doba použitelnosti 

jeden rok), včetně projektové dokumentace zpracované pro účely návrhu na vydání 

územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení a skutečného povolení stavby. 

 Budovy, haly a stavby (6121) – položka: Výdaje na pořízení budov, jiných 

staveb a dalších věcí a hodnot majících povahu dlouhodobého hmotného majetku, které 

mezi stavby zařazují účetní předpisy (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky). Na tuto položku patří i výdaje 

odpovídající nákladům, které účetní předpisy vyjmenovávají jakožto součást ocenění 

dlouhodobého majetku (§ 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.), a další obdobné výdaje, které s 

pořízením souvisejí. Mezi tyto výdaje patří zejména daň z přidané hodnoty placená 

organizacemi z přenesené povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb.) za stavební práce (§ 92e téhož zákona) k 

pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot podle věty první. Na položku 

6121 patří i výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž 
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stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí 

pozemku), nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit. 

Právě investice do budov, hal a staveb mají největší zásah a dopad do území. Vzhledem 

k jejich důležitosti a faktu, že z hlediska finančních prostředků tvoří většinu kapitálových 

výdajů (tedy investic), budou v rámci dalších analýz brány v potaz pouze investice 

do Budov, hal a staveb. Eliminací pořízení nehmotného majetku budou analýzy zbaveny 

položek, které představují zanedbatelnou finanční část investic a zároveň v území nezpůsobují 

tak výrazné změny. 

3.2 Vývoj kapitálových investic obcí v období let 2000 až 2012 

Při analýze investic je vhodnější použít delší období, jelikož u menších obcí dochází k 

nižší frekvenci investic, např. 139 obcí nerealizovalo žádnou investici 2007 až 2012, ale 

pokud zkoumáme období 2000 - 2012, tak se jedná pouze o 41 obcí. Z analýzy jsou 

vyloučeny vojenské újezdy. 

Vývoj investic dle výše uvedených položek v období let 2000 až 2012 je uveden v grafu 

níže. Z grafu je patrné, že k největším investicím dochází v druhém a třetím roce 

programovacích období (2004 - 2006 a 2007 - 2013). Trendy postupného vývoje investic 

do jednotlivých výše uvedených položek rozpočtu se v celém období vzájemně kopírují.  

Graf 3.1: Vývoj investic obcí v České republice v období let 2000 - 2012 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2000 -2012. 
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3.3 Analýza investic do budov, hal a staveb 

Pro homogenizaci různorodých investičních výdajů obcí byla pro účely této analýzy 

vybrána kategorie investic do budov, hal a staveb. Graf 3.2 zobrazuje vývoj investic 

v jednotlivých skupinách v období 2000 až 2012. V oblasti bydlení, komunálních služeb a 

územního rozvoje je sledován od roku 2004 pokles ve výši finančních prostředků 

vynaložených na investice, zatímco v ostatních skupinách dochází s drobnými výjimkami 

k nárůstu až do roku 2010. Poté je sledován pokles ve všech odvětvích, který je způsobený 

koncem programovacího období 2007 - 2013. 

Graf 3.2: Vývoj investic do budov, staveb a hal v jednotlivých odvětvích v letech 2000 až 2012 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2000 -2012. 

 

Z hlediska odvětvové struktury investic do budov, hal a staveb i přes výše identifikovaný 

pokles je nejvyšší podíl investic, tj., 27 %, do Bydlení, komunálních služeb a územního 

rozvoje, poté následuje Doprava, Vodní hospodářství a Vzdělání. 
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Graf 3.3: Odvětvové rozložení investice do budov, hal a staveb v období 2000-2012 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2000 -2012. 

 

Pro další homogenizaci investičních výdajů obcí je zkráceno analyzované období, a to na 

druhé programovací období EU, jelikož operační programy mají jednoznačně definované 

investiční priority. Dále jsou analyzována dostupná data za období 2007 – 2012.  

Největší množství/velikost investic je v největších městech, které disponují i největšími 

rozpočty, největší institucionální kapacitou pro čerpání investic a v území plní roli centra 

poskytujícího služby pro celou spádovou oblast. Přepočtením investic na obyvatele v rámci 

jednotlivých měst a obcí jsou zvýhodněny malé obce, které mohly získat jednu velkou 

investici. Níže je uvedena základní popisná statistika celkových investic (absolutní velikost) 

a přepočtené hodnoty na obyvatele (relativní velikost). Data týkající se celkových investic 

jsou výrazně heterogenní, což potvrzují velmi vysoké hodnoty u směrodatné odchylky a 

mezikvartilového rozpětí (robustní ukazatel variability). O několik řádů nižší je heterogenita u 

přepočtených dat na obyvatele, ale i zde je prokázána velká různorodost data. Data vykazují 

silnou asymetrii směrem k vyšším hodnotám, která je identifikovaná vysokými kladnými 

hodnotami koeficientu šikmosti. Rovněž je v datech identifikována vysoká špičatost. 
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Tabulka 3.1: Základní popisná statistika 

  
Investice do budov, hal  

a staveb za roky 2007-2012 

Podíl investic do budov, hal  
a staveb na obyvatele 

Průměr 59 070 045 30 985 

5% oříznutý průměr 20 322 680 25 657 

Medián 8 853 110 19 611 

Směr. odchylka 1 083 078 446 43 637 

Minimum 0 0 

Maximum 82 759 106 540 1 403 030 

Rozpětí 82 759 106 540 1 403 030 

Mezikvartilové rozpětí 26 303 033 29 089 

Šikmost 72 10 

Špičatost 5 451 240 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012, vlastní zpracování 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že data nemají normální rozložení, jsou extrémně 

asymetrická, s extrémními hodnotami, proto je nutné pro analýzu zvolit neparametrické testy 

a metody: Zipfova křivka, Spearmanův koeficient pořadové korelace. Dále metody 

využívající lokální přístup, tj. klasifikační stromy založené na teorii informace, kdy rozdělení 

analyzovaného souboru na podskupiny má přinést „informační zisk“, snížit entropii v datech, 

na rozdíl od globálního přístupu využitého při regresní analýze, která je citlivá ne extrémní 

hodnoty. Výše zmíněné aplikované metody jsou blíže rozebrány v příslušných 

podkapitolách. 

Pro hierarchizaci měst se velice často využívá tzv. Zipfova křivka (anglicky Rank-Size-

Rule). Používá se pro země s jedním dominantním centrem, což je případ i České republiky, 

jejímž centrem je Praha. Princip a konstrukce Zipfovy křivky je následující. Nejprve je nutno 

seřadit města dle počtu obyvatel od největšího po nejmenší. Dále platí, že součin pořadí města 

a počtu jeho obyvatel se rovná počtu obyvatel dominantního města. Matematicky to lze 

vyjádřit takto: 

Pi = P1 / ik , 

kde P1 je počet obyvatel dominantního centra, Pi je počet obyvatel i-města v pořadí a ik je 

pořadí určitého města. Tato křivka sloužila jako vzor pro aplikaci stejné metody na stanovení 

výše investic v rámci obcí ČR. (Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A.,1986). 
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Z důvodu velkého počtu obcí v rámci ČR byla analýza aplikována pouze na 

250 největších obcí dle počtu obyvatel, jelikož graf s vyšším počtem obcí je nepřehledný. 

Pro Hlučín nejsou dostupná data.  

Nejprve je uvedena Zipfova křivka pro hierarchizaci obcí dle počtu obyvatel na území 

ČR. Na ose y je použito logaritmické měřítko pro lepší přehlednost. Graf vychází z počtu 

obyvatel v Praze získaný jako průměr za roky 2007-2012 (konkrétně hodnota 1 233 601 

obyvatel). 

Graf 3.4: Zipfova křivka pro 250 největších obcí v ČR dle počtu obyvatel 

 

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel 2007-2012 

Z grafu lze vyčíst, že průběh obou křivek je velice podobný. Výjimku tvoří přibližně 20 

největších obcí, které mají nižší počet obyvatel ve srovnání se Zipfovou křivkou. Naopak 

mírná změna průběhu nastává okolo 50. místa v pořadí, od této pozice je naopak počet 

obyvatel v obcích vyšší než v ideální křivce. Obecně lze však říci, že trend obou křivek je 

prakticky totožný. 

Na grafu níže je ukázána aplikace stejné metody na výši investic v letech 2007-2012. 

Pořadí měst zůstalo zachováno dle počtu obyvatel. Graf vychází z výše investic v Kč za 

období 2007-2012 v Praze (82 759 106 540 Kč). Opět je použito na ose y logaritmické 

měřítko. 
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Graf 3.5: Zipfova křivka pro 250 největších obcí v ČR dle výše investic v Kč 

 

Zdroj dat: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 

Z grafu je patrné, že výše investic v obcích značně kolísá. Znamená to tedy, že pořadí 

měst podle velikosti populace se liší s pořadím měst dle výše investic v území. Pouze několik 

obcí se přibližuje ideálnímu průběhu Zipfovy křivky. Mezi tyto obce patří Strakonice, Jičín, 

Vrchlabí, Čáslav, Benátky nad Jizerou či Kunovice. Naopak nejvíce vychýlené obce jsou 

Krupka, Ivančice, Nýřany či Vratimov. Souhrnně lze konstatovat, že pouze několik obcí se 

nachází nad průběhem Zipfovy křivky (tj. investují více, než by mělo být v rámci jejich pořadí 

dle velikosti obce). Většina obcí se nachází pod křivkou, a to ještě se znatelnými odchylkami 

v pořadí. Je nutné však vždy zohlednit, že graf vychází z úvodní hodnoty pro Prahu, v níž je 

počet investic výrazně nejvyšší z celé ČR. Soustředí se zde valná většina všech investic v ČR 

(téměř 23% všech investic v daném období na území ČR bylo zaměřeno na území Prahy). 
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Graf 3.6: Vztah mezi sociodemografickými faktory a výší investic do budov, hal a staveb  

 

Pozn.: Hodnoty jsou testovány na hladině významnosti 0,05. Červeně jsou statisticky významné 
pozitivní faktory. Šedě jsou statisticky nevýznamné faktory. Modře jsou statisticky významné 
negativní faktory. 
Zdroj dat: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012, obsazená pracovní místa; 
ČSÚ, SLDB a Běžná evidence obyvatelstva 

 

Z výše uvedené analýzy investic do Budov, hal a staveb plyne, že: 

1. S nárůstem residenční kapacity obce měřené změnou bytů roste výše investic. 

2. Výše investic je vyšší u obcí s větší velikosti domácností, lepší vzdělanostní 

strukturou (tj. obyvatelé s VŠ), větším počtem obyvatel v produktivním věku, 

zejména ve věku 25 až 34 let (u této kategorie je vyšší podíl dětské složky). 
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a s vyšším podílem seniorů. 
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3.4 Analýza vybraných měst a obcí ČR 

Výběr měst byl proveden expertním (záměrným) výběrem tak, aby byla vybrána města 

z různých regionů, s různou prostorovou vzdáleností k centrům regionu, s různou 

institucionální kapacitou, s ohledem na zastoupení všech typů obcí (I. až III. typu).  

Pro porovnání byly zvoleny čtyři následující velikostní kategorie: 

 70 000 až 170 000 obyvatel – tzn. velká města s profesionálním 

managementem realizující větší množství investičních projektů 

 20 000 až 30 000 obyvatel – tzn. střední města realizující středně velké 

investiční s rozdílnou institucionální kapacitou 

 4 000 až 7 500 obyvatel – tzn. menší města a obce s projevy urbanizace, 

s výrazně rozdílným počtem pracovníků úřadu, který je ovlivněn typem obce 

z hlediska přenesené působnosti státní správy 

 600 až 900 obyvatel – tzn. malé obce v různých vzdálenostech k centrům 

regionu s rozdílným přístupem k investiční politice 

3.4.1 Komparace investic ve vybraných městech a obcích ČR 

V této části jsou ze strany výše investic porovnány jednotlivé kategorie měst a jsou 

zjištěny nejčastější oblasti investic podporované z veřejných zdrojů v rámci měst a obcí. 

V rámci analýzy bylo zjištěno, že města s nejvyšším počtem obyvatel mají i nejvyšší 

investice. S ubývajícím počtem obyvatel se snižuje výše celkových investic. V tabulce níže je 

vidět, že u města Liberec jsou i přes vyšší počet obyvatel nižší investice za sledované období 

než u města Olomouc. 

Srovnání počtu zaměstnanců úřadů zkoumaných měst a obcí s výší veřejných investic 

obce na jednoho obyvatele naznačuje určitou závislost mezi institucionální kapacitou 

vyjádřenou ve formě počtu pracovníků úřadu a výší investic, tato závislost se však vyskytuje 

pouze v největší velikostní kategorii 70 až 170 tisíc obyvatel.  

Nižší investice v Liberci mohou vyplývat z nižšího počtu zaměstnanců úřadu a tím z jeho 

menší institucionální kapacity. Město Olomouc má téměř dvojnásobný počet zaměstnanců 

úřadu než Liberec a v rámci odboru investic je mnohonásobný rozdíl v počtu zaměstnanců 

(Olomouc 39, Liberec 2). Na druhou stranu může město Liberec využívat zaměstnance jiných 

odborů, příp. využívat outsourcingu v oblasti investic.  
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Tabulka 3.2: Přehled výše investic vybraných obcí v letech 2007 až 2012 

Kategorie Obec Kraj Typ obce 
Počet 

obyvatel 

Počet 
zaměstnanců 
příslušného 

úřadu 

Počet 
zaměstnanců 

odboru 
investic 

Investice 2007 - 
2012 (Kč) 

Investice na 
obyvatele (Kč) 

70 000-170 000 Plzeň Plzeňský ORP 167 472 558 20 8 304 054 060 49 561 

70 000-170 000 Liberec Liberecký ORP 102 113 358 2 3 489 352 460 34 526 

70 000-170 000 Olomouc Olomoucký ORP 99 471 691 39 3 996 377 900 39 939 

70 000-170 000 
České 
Budějovice Jihočeský 

ORP 93 467 
470 15 2 992 869 010 31 749 

70 000-170 000 Havířov Moravskoslezský ORP 77 371 298 13 2 305 996 970 28 167 

20 000-30 000 Vsetín Zlínský ORP 26 817 193 5 460 590 480 16 744 

20 000-30 000 Sokolov Karlovarský ORP 23 981 189 15 508 015 450 20 870 

20 000-30 000 Nový Jičín Moravskoslezský ORP 23 731 178 5 483 472 320 19 138 

20 000-30 000 Strakonice Jihočeský ORP 22 961 159 7 1 577 183 730 68 144 

20 000-30 000 Blansko Jihomoravský ORP 20 841 150 9 379 297 980 18 119 

4 000-7 500 Jesenice Středočeský  POÚ 7 516 9 0 291 686 300 47 300 

4 000-7 500 
Hradec n. 
Moravicí Moravskoslezský 

Obec I. typu 5 459 
19 2 99 010 900 18 326 

4 000-7 500 Trhové Sviny Jihočeský ORP 4 982 50 1 210 551 490 42 772 

4 000-7 500 Králíky Pardubický ORP 4 444 46 2 102 674 820 22 509 

4 000-7 500 Bystřice Středočeský  Obec I. typu 4 338 20 1 97 664 390 23 173 

600-900 Rebešovice Jihomoravský Obec I. typu 867 3 0 48 535 500 61 237 

600-900 Vysoké Pole Zlínský Obec I. typu 830 6 0 64 224 640 78 868 

600-900 Horní Lhota Moravskoslezský Obec I. typu 788 2 0 8 674 880 12 131 

600-900 Řepín Středočeský Obec I. typu 656 2 0 12 108 060 19 453 

600-900 Borotín Jihočeský Obec I. typu 649 4 0 43 970 360 74 918 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Celková výše investic v Olomouci je za sledované období o cca 0,5 miliard Kč vyšší než 

v Liberci, také na 1 obyvatele vychází o cca 5 tis. Kč vyšší investice v Olomouci než 

v Liberci, což ukazuje, že Liberec má rezervy v institucionální kapacitě veřejné správy, které 

by se měl snažit odstranit. 

V rámci menších velikostních kategorií výše uvedena závislost mezi počtem zaměstnanců 

úřadů a výší investic zaniká. Důvodem jsou především menší rozdíly v počtu zaměstnanců 

mezi jednotlivými obcemi, schopnost získat finanční prostředky na investice v podobě dotací 

a připravit účelné projekty tak spíše závisí na rozdílných schopnostech přibližně stejného 

počtu zaměstnanců na příslušných odborech. 

Speciální případ poté tvoří kategorie nejmenších obcí (600 - 900 obyvatel), kde jsou 

zaměstnávány v průměru 2 osoby, které řeší celou agendu úřadu bez dělení na jednotlivé 

odbory. V tabulce 3.2 je vidět, že obce s vyššími investicemi mají počet zaměstnanců 

dvojnásobný až trojnásobný. V obcích této velikostní kategorie dochází k získání vyšších 

investic v případě zapojení aktivní zkušené osoby do vedení obce. Zapojení aktivních 

jednotlivců do plánování a realizace veřejných investic má tudíž největší vliv na rozvoj obcí 

I. typu, a také zde je nejvíce se projevující v rámci investic na 1 obyvatele. 

V rámci měst nestačí pouze zapojení jedné aktivní osoby do rozvoje města, zde je nutné 

aktivní zapojení úředníků i volených zástupců, kteří na základě kvalitně připravených 

podkladů, k čemuž patří i tvorba koncepčních a strategických dokumentů, mohou efektivně a 

cíleně prostorově plánovat a tím přispívat k rozvoji území. 

Zastoupení jednotlivých typů investic v obcích, jak vyplývá z provedených analýz (viz 

příslušné tabulky), je závislé na velikosti obce vyjádřené prostřednictvím počtu obyvatel. 

Jednotlivé typy investic, které obce realizují z veřejných prostředků lze na základě výsledků 

analýzy rozdělit do následujících 3 skupin dle toho, které velikostní kategorie obcí tyto 

investice realizují: 

1. Skupina investic, které realizují obce všech velikostních kategorií 

2. Skupina investic, které realizují pouze města ve dvou největších velikostních 

kategoriích (70 000 – 170 000 obyvatel a 20 000 - 30 000 obyvatel) 

3. Skupina investic, které jsou realizovány ve všech velikostních kategoriích 

okrajově 
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4 Závěr 

V rámci předkládané práce byla provedena analýza vývoje kapitálových investic na 

území ČR v letech 2000 – 2012. Z analýzy vyplynulo, že k největším investicím ve městech 

a obcích dochází v druhém a třetím roce programovacích období (2004 - 2006 a 2007 - 2013).  

Kapitálové výdaje (investice) jsou soustředěny do velkých měst (především Praha, Brno, 

Ostrava a Plzeň) a do silně urbanizovaných oblasti v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. 

Z analýzy kategorie investic do budov, hal a staveb vyplynulo, že dle odvětvové 

struktury je v letech 2000 – 2012 nejvyšší podíl investic (27 %) do Bydlení, komunálních 

služeb a územního rozvoje, poté následují oblasti Doprava, Vodní hospodářství a Vzdělání. 

V období 2007 – 2012 má největší podíl položka Doprava (26 %), významnou složkou nadále 

zůstává i položka Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (tj. rozvoj bydlení a bytového 

hospodářství, osvětlení, pohřebnictví, lokální zásobování teplem a další) a také Vodní 

hospodářství (obě položky mají shodně 19 %).  

V rámci analýzy této kategorie jsou zkoumány i sociodemografické souvislosti investic 

do Budov, hal a staveb v letech 2007-2012 a byly prokázány závislosti mezi vybranými 

socioekonomickými faktory a výší investic do Budov, hal a staveb. Tímto byla potvrzena 

první dílčí hypotéza, a to že „existuje vztah mezi socioekonomickými faktory v území a výší 

investic“. Konkrétně bylo prokázáno, že ze 13 sociodemografických faktorů 9 faktorů 

ovlivňuje výši investic (z toho 6 kladně a 3 záporně), 4 faktory neovlivňují výši investic: 

1. S nárůstem residenční kapacity obce měřené změnou bytů roste výše investic. 

2. Výše investic je vyšší u obcí s větší velikosti domácností, lepší vzdělanostní 

strukturou (tj. obyvatelé s VŠ), větším počtem obyvatel v produktivním věku, 

zejména ve věku 25 až 34 let (u této kategorie je vyšší podíl dětské složky). 

3. Výše investic klesá s nárůstem osob se základním a středním vzděláním a s vyšším 

podílem seniorů. 

Cílem práce bylo zjistit, co ovlivňuje výši veřejných investic v jednotlivých městech 

či obcích. Jestli se jedná o faktory velikosti města nebo obce či jejich institucionální 

kapacity a najít příklady dobré i špatné praxe v jednotlivých velikostních kategoriích 

obcí. 

Výše investic je ovlivněná velikostí obce. Města s vyšším počtem obyvatel získávají 

celkově vyšší investice. Velká města mají profesionální management a jsou schopná 
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zrealizovat velké investiční projekty. Toto však neznamená, že realizace jen velkých projektů 

(u některých může být přeceněn jejich význam pro dané území) má tak zásadní význam 

v rozvoji území. 

U velkých měst by se mělo jednat o integrovaný přístup, tzn. nejen o provázání nástrojů 

územního a strategického plánování, ale o integraci ve smyslu provázání investic pro 

komplexní řešení potřeb celého území dle stanovených priorit. Je nezbytné, aby investice 

v území na sebe navazovaly, čímž se znásobí efekt jejich dopadu do území (synergie 

investičních dopadů). V rámci jednotlivých investic je nutné zajistit, aby byl naplněn princip 

3E. 

V dizertační práci byla potvrzena i druhá dílčí hypotéza, a to že „institucionální kapacita 

měst a obcí ovlivňuje výši investic na jejich území“. Hypotéza byla potvrzena tím, že i malé 

obce získaly velké investiční projekty, což je měřeno výší investic na obyvatele. Malé obce 

dokonce získaly finanční prostředky na realizaci investičních záměrů, které přímo 

nezajišťovaly základní funkce obce, ale podporovaly jejich rozvoj. Zde je nutné zvážit, zda 

velké investice, i když jsou z dotací, nezatíží rozpočet města či obce v budoucnu (např. 

zadlužením). Již při plánování veřejných investic nesmí být opomenuty udržovací investice, 

které není možné pokrýt z dotací a mohou rozpočet měst a obcí výrazně zatížit. 

Veřejné investice je nutné posoudit individuálně a v širším kontextu, jelikož v některých 

oblastech jsou velké investice prováděny jednorázově (např. ČOV, kanalizace), a pak se již 

jen udržují. U některých zkoumaných měst docházelo k výrazným investicím v oblastech, 

které však jiná srovnávaná města měla uskutečněny v dřívějším období, a to se promítlo 

do jejich vysoké investice v přepočtu na obyvatele ve zkoumaném období. Investici je nutné 

posoudit také z úhlu pohledu, zda není obdobná investice v širším okolí (v dojezdové 

vzdálenosti). Pokud vezmeme např. investici do EnviCentra v obci Vysoké Pole, tak obdobná 

investice ve vedlejší obci by již nepřinesla stejný efekt do území, ba naopak by snížila dopad 

do území té předešlé. Obdobná je i situace v Havířově, kde je velkou investicí rekonstrukce 

kina Centrum. Otázkou zůstává efektivita této investice vzhledem k tomu, že 

z důvodu dobrého dojezdu do Ostravy obyvatelé Havířova stále využívají služby ostravských 

multikin. 

V rámci analýzy vybraných 20 měst je zjištěno, že investice do oblasti Dopravy, Bydlení, 

komunální služby a územní rozvoj a Vodní hospodářství jsou realizované ve všech 

velikostních kategoriích obcí. 
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Mezi investice realizované pouze ve dvou největších velikostních kategoriích obcí 

(70 000 – 170 000 obyvatel a 20 000 - 30 000 obyvatel) patří veřejné investice do oblastí, 

které nejsou nezbytné pro chod obce, pokud lze využít potřebnou obslužnost v rámci obcí 

v dojezdové vzdálenosti. Tyto veřejné investice jsou realizovány především ve větších 

městech, které představují centrum pro menší sídla ve svém zázemí a jsou v jejich dojezdové 

vzdálenosti. Jedná se investice do Vzdělávání nebo Tělovýchovy a zájmové činnosti. 

Ve všech kategoriích vybraných obcí jsou jen okrajově realizovány veřejné investice 

v oblastech Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice 

zaměstnanosti, Průmysl, stavebnictví, obchod a služby, Zdravotnictví, Zemědělství 

a lesní hospodářství a Bezpečnost a veřejný pořádek. 

Ve všech čtyřech velikostních kategoriích měst a obcí byly hledány příklady dobré 

i špatné praxe ze strany integrovaného přístupu k plánování rozvoje území. 

V rámci největší kategorie srovnávaných měst (70 000 – 170 000 obyvatel) 

představuje příklad dobré praxe v oblasti plánování veřejných investic statutární město 

Plzeň. Na území města je zpracována řada aktuálních koncepčních dokumentů v oblastech 

územního rozvoje, životního prostředí, odpadového hospodářství, cestovního ruchu, 

energetiky, kultury, městské správy a další. V oblasti investic je angažován kromě odborů 

magistrátu města (odbor investic, odbor rozvoje a plánování) také například Útvar pro 

koordinaci evropských projektů města Plzně nebo Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. 

V rámci této velikostní kategorie má statutární město Plzeň největší investice, které jsou navíc 

vzájemně integrovány a provazovány. 

Jako příklad špatné praxe v oblasti veřejných investic v rámci této kategorie vystupuje 

statutární město České Budějovice, které má v rámci této kategorie investice na 1 obyvatele 

skoro srovnatelné s městem Havířov. Na rozdíl od města Havířova umístěného v zázemí 

Ostravy však představuje centrum celého kraje. Na úrovni města je výrazná absence 

jakýchkoliv koncepčních nebo strategických dokumentů, aktuálně je zpracováván strategický 

plán na období 2014 - 2020. 

V rámci kategorie měst (20 000 –30 000 obyvatel) představuje příklad dobré praxe 

město Strakonice, které má nejvyšší investice ze všech srovnávaných měst v této kategorii. 

I přes vysokou investici do intenzifikace čistírny odpadních vod ve Strakonicích, tato obec 

výrazně investovala také do oblastí vzdělávání, nebo srovnatelně s ostatními obcemi 

do kultury. Fakt, že je obec schopná investovat i přes velkou a potřebnou investici také 
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do jiných oblastí a investice vzájemně integrovat a provazovat, dělá z obce Strakonice příklad 

dobré praxe v této velikostní skupině. 

V této kategorii vystupuje jako příklad špatné praxe město Blansko, které v rámci 

investic na obyvatele sice dosáhlo vyšší částky než město Vsetín, ale z pohledu získávání 

peněžních prostředků a dotací není aktivní a nevyužívá dostatečně dotačních možností 

k rozvoji města. Vzhledem k existenci odboru územního rozvoje a investic a zpracování 

koncepčních strategických dokumentů lze předpokládat určitá institucionální kapacita, která 

však není dostatečně využita. 

V rámci kategorie měst (4 000 –7 500 obyvatel) představují příklad dobré praxe dvě 

obce. Obec Jesenice je příkladem dobré praxe, jelikož vykazuje nejvyšší hodnotu 

investovaných prostředků, které jsou zaměřovány především do oblasti bydlení. Obec tak 

vytváří dostateční podmínky pro využití aktuálních suburbanizačních trendů stěhování 

obyvatel z hl. m. Prahy ke svému vlastnímu rozvoji z pohledu počtu obyvatel, přičemž většinu 

služeb využívá právě z hl. m. Prahy.  

Druhým příkladem dobré praxe ve veřejných investicích je také obec Králíky, která 

se vzhledem k úbytku obyvatelstva nezaměřuje na přísun nových obyvatel, ale zaměřuje se 

na přilákání turistů prostřednictvím investic do cestovního ruchu a do kultury. 

Jako příklad špatné praxe v oblasti veřejných investic v rámci této kategorie vystupuje 

obec Trhové Sviny, jelikož má srovnatelné investice s obcemi Bystřice nebo Hradec nad 

Moravicí, na rozdíl od nich však představuje centrum správního obvodu obce s rozšířenou 

působností, čímž jsou na ni kladeny požadavky na zajištění služeb i pro její okolí. 

V rámci kategorie obcí (600 – 900 obyvatel) představuje příklad dobré praxe obec 

Vysoké Pole, která kromě základní vybavenosti obce investuje také do řady dalších oblastí. 

Příkladem významné investice je výstavba EnviCentra pro krajinu. Vysoké Pole tak patří 

k obcím, které mají vysokou institucionální kapacitu a schopnost čerpat finance v netradičních 

oblastech a představuje tak příklad dobré praxe v oblasti investic. 

V rámci této kategorie lze obtížně vydefinovat příklady špatné praxe v oblasti veřejných 

investic. Ve skupině se nacházejí pouze dvě obce s nízkými investicemi proti obcím 

s vysokými investicemi, jedná se však o obce v blízkosti větších měst (Horní Lhota a Řepín), 

které investují do základní infrastruktury v podobě komunikací, bydlení a inženýrských sítí. 

Ostatní služby pak využívají právě z velkých blízkých měst. Nízké investice tak nelze označit 

jako špatnou praxi v investování a rozvoji obce, jelikož obě obce se snaží poskytnout svým 
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obyvatelům něco specifického. U Horní Lhoty rozvojem dopravy a bydlení došlo ke zvýšení 

počtu obyvatel, u obce Řepín lze označit za specifické provozování vlastního veřejného 

mapového portálu a dalších funkcí úřadu, které nebývají v této velikostní skupině obcí běžné.  

Z vybraných měst a obcí v současné době přistoupily k integrovanému přístupu 

k plánování rozvoje svého území města Plzeň, Olomouc, Liberec, která jsou centry 

metropolitních oblastí a mají zpracovaný nástroj integrované teritoriální investice (Plzeň, 

Olomouc) nebo integrovaný plán rozvoje území (Liberec) pro svou aglomerační oblast. 

I u měst Strakonice nebo Sokolov, které má zřízenu projektovou kancelář ke koordinaci všech 

projektů realizovaných městem, je snaha o integrovaný přístup k plánování a realizaci 

vzájemně provázaných a propojených aktivit v jejich území.  

5 Konkrétní závěry pro realizaci v praxi nebo pro další rozvoj 
vědního oboru 

Práce poukázala na skutečnost, že část měst a obcí rozvíjí své území bez strategického 

dokumentu, dokonce se jedná i o krajská města. Ze stavebního zákona je povinné pro města 

a obce mít schválený územní plán, který je však nástrojem územního plánování. V současné 

době je stále v mnoha městech a obcích podceňován význam zpracování koncepčních 

a strategických dokumentů, které zohledňují a reagují na socioekonomické trendy v území. 

V případě podání žádosti o dotace je zvýhodněno, jestliže žádané investice či aktivity jsou 

v souladu se strategickým dokumentem. V případě, že město či obec strategický dokument 

nemá, snižuje se pravděpodobnost získání dotační podpory a tím rozvoje daného území. 

Ke zlepšení institucionální kapacity měst a obcí by vedla legislativní úprava, na základě které 

by měla města a obce nad určenou hranici (např. 3 000 obyvatel) zákonnou povinnost vytvářet 

a aktualizovat strategický dokument pro své území. 

V rámci dizertační práce bylo zjištěno, že v kategorii nejmenších obcí (600 - 900 

obyvatel), obcí I. typu, kde jsou zaměstnány v průměru 2 osoby, které řeší celou agendu 

úřadu, dochází k získání vyšších investic a tím k rozvoji území v případě zapojení aktivní 

zkušené osoby do vedení obce.  

Provedenými analýzami byl také potvrzen výrazný rozdíl ve velikosti investic mezi typy 

obcí a bylo potvrzeno, že vybrané obce I. typu srovnatelné s obcemi III. typu (SO ORP) 

počtem obyvatel, mají výrazně nižší investice. Bylo by vhodné zaměření dalšího výzkumu 
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do této oblasti. Výzkum může přinést poznatky o tom, jak podpořit institucionální kapacitu 

obcí I. typu a tímto pomoci jejich rozvoji, např. vhodnými investicemi. 

5.1 Využití výsledků cílovými skupinami 

Důležitým záměrem této práce je přispět k diskuzi o možnostech rozvoje měst a obcí 

veřejnými investicemi. Práce poskytuje poznatky z dané problematiky zástupcům veřejné 

správy (státní správy a samosprávy) využitelné na ústřední a místní úrovni.  

Konkrétněji může práce svými poznatky, novými souvislostmi a závěry ohledně dopadu 

veřejných investic na rozvoje měst a obcí, pomoci veřejné správě při plánování rozvoje, např. 

tím, že obec, přesněji její volení zástupci: 

 zlepší přístup ke strategickému řízení, 

 zvolí integrovaný přístup k plánování veřejných investic, 

 zlepší přístup k prostorovému plánování 

Naplnění výše uvedených bodů může následně pomoci pro zajištění: 

 volby vhodného typu investice pro rozvoj obce 

 lepšího využití funkcí sídel 

 kvality života obyvatel 

 snížení počtu brownfieldů 

 efektivního vynakládání veřejných prostředků 

 

Výsledky předložené práce jsou také částečně využity v rámci aktuálně řešeného projektu 

pro Technologickou agenturu ČR č. TD020202 „Stanovení potřebnosti veřejných investic 

v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost“, konkrétně v analytické části 

projektu, která se zabývá analýzou investic na území ČR v období 2000 – 2012. 
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