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1 ÚVOD 

 

Mnoho zemí Evropské unie se potýká s regionálními disparitami. Disparita 

představuje rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či procesů, jejichţ identifikace a srovnání 

má nějaký racionální smysl. Disparity se dají vyjádřit různými ukazateli, jako jsou například 

ukazatele ekonomického vývoje, ukazatele trhu práce, demografie a další. Redukce těchto 

disparit je úkolem politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. V rámci jednotlivých zemí EU 

se daří postupně regionální disparity sniţovat, ovšem v některých případech se mezi 

jednotlivými regiony tyto rozdíly nadále prohlubují. 

Cílem bakalářské práce je charakterizovat politiku hospodářské a sociální 

soudrţnosti se zaměřením na problematiku regionálních disparit a především analyzovat  

a zhodnotit regionální disparity v zemích Visegrádské čtyřky (dále jen V4). 

Bakalářská práce čerpá především ze zdrojů a informací Evropského statistického 

úřadu a projektu Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace  

a eliminace, který byl realizován Ekonomickou fakultou VŠB – TU Ostrava v roce 2008. 

První kapitola se zabývá politikou hospodářské a sociální soudrţnosti (dále jen 

HSS). V úvodní části vymezuje pojem regionální a strukturální politika a podrobně popisuje 

jednotlivé etapy vývoje, neboť právě ony jsou základem fungování celé politiky HSS. Druhá 

podkapitola představuje charakteristiku politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v období 

2000 – 2006. Popisuje prioritní cíle daného období a příslušnost strukturálních fondů 

k jednotlivým cílům. Rozpracovává nástroje HSS, kterými nejsou jen zmíněné strukturální 

fondy, ale také Fond soudrţnosti, iniciativy Společenství a inovační akce. Poslední část první 

kapitoly vystihuje politiku hospodářské a sociální soudrţnosti v dalším programovacím 

období, a to v období 2007 – 2013. Stejně jako u období předešlého, i zde jsou popsány 

prioritní cíle a příslušné strukturální fondy. Programovací období 2007 – 2010 přináší mnoho 

změn nejen v prioritních cílích, ale také v nástrojích HSS. Dochází ke sníţení počtu 

strukturálních fondů ze čtyř na dva, ke sníţení iniciativ z šesti na tři a ke změně působnosti 

Fondu soudrţnosti. 

Regionální disparity a jejich hodnocení jsou tématem druhé kapitoly. První 

podkapitola uvádí typy regionálních disparit a jejich rozdělení na ekonomické, sociální  

a územní. Abychom jednotlivé regiony mohli rozdělit do příslušných úrovní NUTS podle 

počtu obyvatel, je nutné vymezení samotného pojmu region. Takovéto vymezení je součástí 

další části nazvané Klasifikace regionů v EU pro sledování disparit. Jak jsem jiţ uvedla  
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na samotném začátku tohoto úvodu, regionální disparity se dají vymezit určitými ukazateli. 

Bliţší popis ukazatelů je součástí čtvrté podkapitoly. Poslední úsek této kapitoly  

je věnován hodnocení regionální politiky. Jsou zde popsány kohezní zprávy, které se dělí  

do dvou kategorií, a to na Zprávy o ekonomické a sociální soudrţnosti a na Zprávy o pokroku 

v oblasti ekonomické a sociální soudrţnosti. 

Poslední kapitola je věnována analýze regionálních disparit v zemích V4. Kaţdá 

z podkapitol se zabývá rozborem jedné ze čtyř zemí. V rámci dané země je představena 

regionální struktura, která blíţe specifikuje administrativně-správní členění a rozdělení země 

na územní statistické jednotky NUTS. Další úsek popisuje vznik a vývoj regionální politiky 

v daném státě a přístup k regionálním disparitám. Nejdůleţitější částí této kapitoly  

je jednoznačně samotná analýza regionálních disparit. Z důvodu omezeného rozsahu práce 

jsem byla nucena vybrat čtyři strukturální ukazatele, na nichţ je analýza zaloţena. 

Zhodnocení regionálních disparit zemí V4 je doprovázeno řadou tabulek a grafů, které 

znázorňují vývoj nejen HDP na obyvatele, ale také výdajů na vědu a výzkum či dlouhodobé 

nezaměstnanosti v jednotlivých regionech. V závěrečné podkapitole je provedena komparace 

regionálních disparit všech zemí V4. Opět jsou zde uvedeny tabulky a grafy regionů, kde jsou 

regionální rozdíly nejvyšší a kde naopak nejniţší. 
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2 POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 

 

Politika hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS; pouţívá se také název regionální 

a strukturální politika) se řadí mezi nejvýznamnější koordinované politiky EU a je nástrojem 

k naplnění třech základních cílů (Euroskop, 2009): 

 odstranění hospodářských a sociálních rozdílů mezi členskými zeměmi a jejich 

regiony, 

 naplnění solidarity a zachování konkurenceschopnosti (cílem je ulehčit regionům plnit 

svou úlohu v oblasti růstu a konkurenceschopnosti), 

 reakce na výzvy 21. století
1
. 

Účelem HSS je tedy dosaţení harmonického, vyváţeného a udrţitelného rozvoje,  

a proto je HSS výchozím předpokladem existence ES. Z realistického hlediska je podstatná 

především strukturální politika, jejímţ cílem je vyváţený rozvoj evropských regionů, 

odstraňování rozdílů jejich sociální a hospodářské úrovně (Královehradecký kraj, 2009). 

Hlavním nástrojem HSS jsou strukturální fondy a Fond soudrţnosti, které poskytují 

finanční prostředky hospodářsky slabším zemím EU. Největšího významu tato politika začala 

dosahovat v osmdesátých letech, kdy se stala jedním z podstatných cílů jednotného trhu. 

Politika HSS se v současné době díky své finanční náročnosti řadí na první místo a platí,  

ţe celkové roční příjmy členských států ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti  

by neměly překročit 4 % jeho HDP (Business Info, 2002). 

 

2.1 Strukturální a regionální politika EU 

Pojem strukturální politika byl vymezen v roce 1988
2
 na základě rozhodnutí spojit 

regionální politiku s částí sociální a zemědělské politiky v jedinou jako reakce na kritiku 

nízké míry koordinace mezi nimi. Strukturální politika je koncipována jako tzv. komunitární 

(koordinovaná) politika. Její realizace je prováděna členskými státy na národní a regionální 

úrovni, zatímco koordinace a harmonizace spadá do nadnárodní působnosti, popřípadě  

do působnosti orgánů Evropské unie (Boháčková a kol., 2009). 

Regionální politika představuje soubor opatření, kterými realizuje vláda vyváţený 

rozvoj státu nebo územního obvodu kraje v rámci přijatelných opatření, včetně státní podpory 

                                                             
1
 Podpora vědy a výzkumu, sociální zabezpečení, zaměstnanost, ekologie, evropské hodnoty, rovnost šancí. 

2
 na základě Jednotného evropského aktu (1986) 
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regionálního rozvoje. Regionální politika vytváří podmínky, kterými koordinuje a realizuje 

hospodářskou a sociální soudrţnost. Politika podpory regionálního rozvoje, jeţ se zaměřuje  

na regiony se soustředěnou podporou státu a na ostatní regiony, je nedílnou součástí veřejné 

podpory v rámci regionální politiky. V České republice je regionální politika zakotvena 

v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (Fondy Evropské unie, 2003). 

Hlavní úsilí je zaměřeno především na sniţování rozdílů mezi jednotlivými regiony EU,  

tzn. největší podpora směřuje do nejvíce strukturálně postiţených regionů, ostrovů  

a venkovských oblastí členských zemí. 

 

2.1.1 Vývoj regionální a strukturální politiky 

Společenství prochází rok od roku určitými změnami ve formě přijetí nových států 

či revolucí. Stejně je tomu i v případě politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Jednotlivé 

etapy vychází z hlavních událostí vývoje Evropské unie s ohledem na postavení a rozvoj 

regionální politiky (Skokan, 2003). 

1. etapa 1958 – 1973    4. etapa 1994 – 1999 

2. etapa  1974 – 1985    5. etapa 2000 – 2006 

3. etapa  1986 – 1993    6. etapa 2007 – 2013 

 

1. období: 1958 – 1973 

I přesto, ţe Římská smlouva z roku 1957 řešila regionální rozdíly, nebyla v té době 

zřízena ţádná konkrétní politika zaměřená na regionální rozvoj. V preambuli Římské smlouvy 

je uvedeno, ţe je potřeba posílit jednotu svých ekonomik a zajistit harmonický rozvoj 

sniţováním rozdílů, které existují mezi různými regiony, a dále sniţovat zaostalost méně 

rozvinutých regionů. 

V roce 1958 byl zaloţen Evropský sociální fond (ESF) a v roce 1962 Evropský 

zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF). Tyto fondy odráţejí priority zakládajících 

států a slouţí na podporu rozvoje (zemědělství pro Francii, průmyslové obnovení  

pro Německo). 

 

2. období: 1974 – 1985 

V 70. letech 20. století dochází k celosvětově významným ekonomickým 

problémům, které vedou ke zvolnění celkové hospodářské dynamiky jednotlivých členských 
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zemí ES. Zejména tlakem ze strany Velké Británie, nastala výrazná podpora regionální 

dimenze kompletního spektra politik realizovaných v rámci integračního procesu. 

Roku 1975 je zaloţen Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), jenţ slouţí 

k přerozdělování části rozpočtových příspěvků členských zemí na rozvoj nejchudších regionů. 

V roce 1986 se objevují první dva společné programy regionální politiky, STAR pro rozvoj 

moderních telekomunikací a VALOREN pro zhodnocení vnitřního energetického potenciálu 

(Skokan, 2003). 

 

3. období: 1986 – 1993 

Právní základ zaveden Jednotným evropským aktem (1986) otevřel moţnost 

vytvoření skutečné politiky soudrţnosti, která má zemím jiţní Evropy a dalším méně 

rozvinutým regionům pomoci vyrovnat se s nároky jednotného trhu. 

V červnu 1988 přijala v Bruselu Evropská rada první regulace zahrnující 

strukturální fondy pod politiku soudrţnosti a zdvojnásobila rozpočet strukturálních fondů. 

Cílem této reformy bylo zavedení základních principů jako zaměření se na nejchudší regiony, 

strategickou orientaci programování a zapojení regionálních a lokálních partnerů. 

Důleţitým mezníkem této etapy vývoje je 1. listopad 1993, kdy vstupuje v platnost 

Smlouva o evropském společenství. Na základě této smlouvy dochází k zavedení nového 

nástroje – Fondu soudrţnosti, nové instituce – Výboru regionů a zahrnutí principu 

subsidiarity. 

 

4. období: 1994 – 1999 

Evropská rada v Edinburgu (1993) přijala rozhodnutí o přidělení 168 miliard ECU, 

třetiny rozpočtu Společenství, na politiku soudrţnosti pro období 1994 – 1999. Strukturální 

fondy jsou doplněny o Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FIFG). Klíčové politické 

principy – koncentrace, programování, adicionalita a partnerství – byly potvrzeny a některá 

ustanovení byla posílena jako zapojení dalších institucí EU, zejména Evropského parlamentu. 

Po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska v roce 1995 byl nový cíl definován  

ve prospěch extrémně nízké obydlenosti oblastí Finska a Švédska. 

V roce 1997 Amsterdamská smlouva potvrdila důleţitost politiky soudrţnosti  

a zahrnovala hlavu o zaměstnanosti, která zdůrazňovala, ţe je třeba spolupracovat na sníţení 
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nezaměstnanosti. V prosinci 1997 přijala Evropská komise Agendu 2000 s cílem řešit tři 

výzvy, kterým EU čelí: 

 posílení a reforma politik EU s cílem umoţnit jim vypořádat se s rozšířením  

a zajištění udrţitelného růstu; více pracovních míst a zlepšení ţivotních podmínek 

občanů Evropy,  

 jednání o rozšíření, především o kompletní přípravě kandidátských zemí na den 

přistoupení, 

 financování rozšíření, přípravy a rozvoje vnitřních politik. 

 

5. období: 2000 – 2006 

V březnu 1999 Evropská rada na svém zasedání v Berlíně provedla novou reformu 

strukturálních fondů a upravila fungování Fondu soudrţnosti. Tyto fondy obdrţely částku  

213 miliard EUR na období sedmi let (přiděleno v EU15). Po revizi finančních perspektiv EU 

bylo kromě toho vydáno asi 22 miliard EUR na předvstupní pomoc a dalších 22 miliard EUR 

na strukturální zásahy ve prospěch nových členských států v období 2004 – 2006. Program 

PHARE, jenţ slouţí na podporu hospodářského a sociálního rozvoje v kandidátských zemích 

střední a východní Evropy, doplňuje Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA)  

a Zvláštní předvstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova (SAPARD). 

Evropská rada v Lisabonu (březen 2000) přijala strategii zaměřenou  

na zaměstnanost a byla navrţena tak, aby z EU udělala „do roku 2010 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku zaloţenou na znalostech.“ Summit 

v Göteborgu (červen 2001) pak tuto strategii doplnil o formulaci trvale udrţitelného rozvoje.  

V únoru 2004 představila Komise svou Třetí zprávu o hospodářské a sociální 

soudrţnosti, která představila svou vizi v nových partnerstvích pro soudrţnost, konvergenci, 

konkurenceschopnost a spolupráci. Dne 1. května 2004 dochází k největšímu rozšíření,  

kdy do EU vstupují Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 

Polsko, Slovinsko a Slovensko. 

 

6. období: 2007 - 2013 

V prosinci 2005 Evropská rada navrhla příděl ve výši 347 miliard EUR do Fondu 

pro regionální rozvoj a Fondu soudrţnosti pro období 2007 – 2013, coţ představuje 35,7 % 

z celkového rozpočtu EU. Dne 17. května 2006 Parlament, Rada a Komise podepsaly dohodu 
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o rozpočtu pro období 2007 – 2013, včetně finančního rámce. Dne 1. srpna vstupují v platnost 

nařízení o strukturálních fondech na období 2007 – 2013. 

Nová politika soudrţnosti se zaměřila na strategické priority, zejména na růst  

a zaměstnanost. Období je charakterizováno součinností mezi regionální politikou EU  

a podporou dalších nástrojů EU a institucí. Čtvrtletní zdroje jsou nyní určeny na výzkum  

a inovace a asi jedna třetina na infrastrukturu ţivotního prostředí a opatření k boji proti změně 

klimatu. 

Pro toto období existují tři cíle, které vycházejí z výše uvedených priorit. Jedná  

se o Konvergenci, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropskou územní 

spolupráci. 

 

2.1.2 Budoucí regionální a strukturální politika 

V současnosti se politika soudrţnosti opírá o programovací období 2007 – 2013,  

ale diskuse o politice po roce 2013 jsou jiţ v plném proudu. Této diskuse se mohou zúčastnit 

jak zástupci členských zemí, regionů a měst, poslanci Evropského parlamentu, Výborů 

regionů Evropské unie a Evropského hospodářského a sociálního výboru, tak i další 

zainteresované osoby. Účast na této diskusi je velice důleţitá, neboť je součástí širší debaty  

o evropském rozpočtu a budoucích prioritách EU. Hlavními tématy diskuse je především 

přehodnocení cílů, reforma rozpočtu a pomoc regionům vypořádat se s budoucími výzvami 

(boj s klimatickými změnami, migrace, globalizace světové ekonomiky). Pro představu 

uvádím několik významných mezníků ve formování politiky soudrţnosti po roce 2014 

(Inforegio, 2010). 

 Konzultace byla zahájena roku 2007, po zveřejnění Čtvrté zprávy o hospodářské  

a sociální soudrţnosti. Výsledky byly shrnuty v Páté zprávě o pokroku v oblasti 

hospodářské a sociální soudrţnosti v roce 2008. 

 V prosinci 2008 zveřejnila Komise zprávu „Regiony 2020“, která dospěla k závěru,  

ţe rámec politiky je třeba přizpůsobit tak, aby pomohl regionům lépe se vypořádat 

s globalizací, stárnutím obyvatelstva a změnami klimatu. 

 23. – 24. dubna 2009 nastínila tehdejší komisařka Danuta Hübnerová knihu  

o budoucnosti politiky soudrţnosti na neformálním setkání evropských ministrů 

odpovědných za regionální rozvoj v Mariánských Lázních. Při této příleţitosti 
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oznámila vytvoření Skupiny na vysoké úrovni, jejímţ cílem je formování budoucnosti 

politiky soudrţnosti. 

 29. března 2010 se uskutečnil v prostorách Senátu Parlamentu České republiky 

expertní seminář „Reforma kohezní politiky – aktuální vývoj a důsledky pro ČR.  

Na tomto semináři vystoupil také profesor Fabrizio Barca se svou „Agendou  

pro reformovanou politiku soudrţnosti“. 

 

2.1.3 Principy regionální a strukturální politiky 

Pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů jsou v rámci EU vyuţívány základní 

principy, které se odráţejí v programové i právní úpravě celého procesu. Ty se většinou 

rozdělují na čtyři základní principy (koncentrace, adicionalita, partnerství a programování)  

a na principy doplňkové (Skokan, 2003). 

 Princip koncentrace – prostředky fondů slouţí pouze k realizaci předem stanovených 

cílů. Pouţity by měly být co nejúčelněji na projekty přinášející maximální uţitek,  

a to zejména v problémových regionech.  

 Princip partnerství – na tento princip lze nahlíţet ze dvou rovin; vertikálně představuje 

úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí, členským státem a regionem v oblasti 

implementace a horizontálně pak představuje spolupráci mezi partnery na úrovni 

členského státu nebo regionu. 

 Princip programování – k problémovým regionům je přistupováno na základě 

programů předkládaných vládou členské země. Na schválené programy jsou přiděleny 

prostředky ze strukturálních fondů, jejichţ realizace následuje na základě konkrétních 

projektů. 

 Princip adicionality – účelem je, aby dotace ze strukturálních fondů doplňovaly výdaje 

ze státního rozpočtu a nebyly pouţity jako náhrada národních strukturálních subvencí. 

Tyto veřejné výdaje by neměly, aţ na některé výjimky, klesnout pod úroveň minulého 

finančního období. 

 Princip monitorování a vyhodnocování – představuje průběţné sledování realizace 

projektů na základě dodrţovaných procedur. Zde lze uvést například hodnocení 

dopadů projektu (ex-ante), monitorování průběhu jeho implementace a následné 

hodnocení přínosů projektu (ex-post). 
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 Princip subsidiarity – podstatou je uspokojivé plnění jednotlivých cílů na základě  

co nejniţší moţné úrovně rozhodování, pokud je moţné toto plnění na dané úrovni 

uspokojivě zajistit. Projekty k financování mohou být vybírány a jejich realizace pak 

následně kontrolována příslušnými národními orgány, coţ je jeden z hlavních 

důsledků tohoto principu. 

 Princip solidarity – hospodářsky vyspělejší státy svými příspěvky do společného 

rozpočtu financují rozvoj méně rozvinutých zemí. 

 

2.2 Politika hospodářské a sociální soudržnosti v období  

 2000 – 2006 

Na zasedání Rady v Berlíně v březnu 1999 došlo ke schválení balíčku Agenda 

2000, který přinesl reformu regionální a strukturální politiky EU. Oblast reformy byla 

zaměřena na zlepšení efektivnosti strukturálních nástrojů posílením koncentrace jejich 

působení, zachování rozpočtu pro ekonomickou soudrţnost a rozšíření zaměření regionální 

soudrţnosti na budoucí členské státy EU (Skokan, 2003). 

Na období 2000 – 2006 byla strukturální nástrojům vyčleněna částka 213 mld. 

EUR, která byla následně navýšena o dalších 44 mil. EUR. 

 

2.2.1 Cíle strukturální a regionální politiky pro období 2000 – 2006 

V rámci reformy regionální a strukturální politiky EU došlo také ke změně 

prioritních cílů. Tyto změny reagovaly na Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných 

ustanoveních o strukturálních fondech a samozřejmě na reformní dokument Agenda 2000. 

V minulosti bylo uváděno celkem 6 cílů, které byly později zredukovány na konečný počet  

3 nových cílů. Kaţdý z těchto cílů představoval jinou úroveň pomoci. Pro kaţdý cíl byly 

stanoveny podmínky, které musel region splnit, aby byl pod tento cíl zařazen (Boháčková  

a kol., 2009). 

Kaţdá oblast mohla spadat buď pod Cíl 1, nebo Cíl 2. Oba tyto cíle měly regionální 

charakter a byly označovány jako „regionální cíle“. Cíl 3 se vztahoval na území celé EU  

a byl označován za „cíl horizontální“ (Business Info, 2004). 
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Cíl 1 – Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostalých regionů 

Tento Cíl byl určen především pro regiony na úrovni NUTS II, jejichţ HDP bylo 

niţší neţ 75 % průměru EU. Rovněţ se vztahoval na odlehlé regiony (francouzská zámořská 

území, některé ostrovy) a řídce zalidněné regiony (Švédsko, Finsko). 

Ze zdrojů pro Cíl 1 byly financovány také dva programy. Tím prvním byl Program 

PEACE jako pomoc mírovému procesu v severním Irsku a hraničních regionů Irské 

republiky. Druhý speciální program přinášel pomoc pro některé NUTS II regiony  

ve Švédsku, které splňovaly kritéria nízké hustoty obyvatel. Tento Cíl byl financován 

prostřednictvím následujících strukturálních fondů: ERDF, ESF, EAGGF a FIFG. Projekty 

v těchto oblastech mohly být aţ ze 75 % celkových nákladů financovány ze SF. 

 

Cíl 2 – Podpora hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním 

obtíţím 

Do tohoto Cíle spadaly oblasti, kde docházelo k hospodářským a sociálním změnám 

v sektoru průmyslu a sluţeb. Byly jimi venkovské oblasti upadající pro nedostatek 

ekonomické diverzifikace a dále městské oblasti, které se dostaly do potíţí v důsledku ztráty 

ekonomických aktivit. Také se zde řadily oblasti, které procházely depresí a byly závislé  

na rybolovu. Podmínkou bylo, ţe obyvatelstvo podporovaných regionů nesmělo překročit  

18 % celkového počtu obyvatel EU, přičemţ kaţdý členský stát měl stanoven svůj strop. 

O zařazení regionu pod tento Cíl rozhodovala po konzultaci s jednotlivými 

členskými státy Evropská komise. Do oblastí, které spadaly pod Cíl 2, plynuly finanční 

prostředky z ERDF a ESF. SF mohly financovat celkové náklady aţ z 50 %. 

 

Cíl 3 – Podpora adaptace a modernizace strategie a systémů vzdělávání, školení  

a zaměstnanosti 

Pomoc v rámci tohoto Cíle byla aplikována na všechny regiony, které nespadaly 

pod předchozí dva Cíle, a jejím cílem byla podpora zaměstnanosti, pomoc sociálně 

znevýhodněným skupinám obyvatel s nerovným přístupem k pracovnímu trhu, rovné 

příleţitosti pro muţe a ţeny. Projekty realizované v rámci Cíle 3 byly financovány ESF, který 

mohl celkové náklady financovat aţ z 50 % (Skokan, 2003). 
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Tabulka 2.1: Příslušnost strukturálních fondů k jednotlivým Cílům (2000 - 2006) 

Cíl 1 ERDF ESF FIFG EAGGF - podpůrná sekce 

Cíl 2 ERDF ESF     

Cíl 3   ESF     

Zdroj: Skokan, 2003 

 

2.2.2 Nástroje hospodářské a sociální soudržnosti 

Cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, které jsem výše uvedla, byly  

a některé stále jsou naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti, 

inovačních akcí a dalších nástrojů tzv. iniciativ Společenství. Do skupiny strukturálních fondů 

EU jsme pak řadili Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond 

(ESF), Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) – jeho podpůrná část  

a Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) (MMR, 2004). 

 

Strukturální fondy 

Jádro regionální a strukturální politiky EU tvoří strukturální fondy. Jejich cílem  

je sniţování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů členských států a sniţování zaostalosti 

nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí (MMR, 2004). 

 

 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Z hlediska objemu finančních prostředků největší strukturální fond byl zaloţen 

v roce 1975. Cílem tohoto fondu bylo posilovat hospodářskou a sociální soudrţnost v rámci 

EU vyrovnáním rozdílů mezi regiony. Ze zdrojů ERDF byly alokovány finanční prostředky 

především na plnění Cílů 1 a 2 a dále z něho byly poskytovány finanční prostředky  

na iniciativy Společenství INTERREG a URBAN, včetně inovačních opatření. 

Hlavními oblastmi ERDF byly investice na rozvoj infrastruktury, vytváření 

pracovních míst, podpora malého a středního podnikání, investice do ţivotního prostředí, 

výchovy, zdraví, výzkumu a vývoje atd. (Wokoun, 2006) 

 

 Evropský sociální fond (ESF) 

Fond funguje od roku 1960 a svým objemem finančních prostředků se řadí na druhé 

místo. V souladu se strategií EU podporoval aktivity a politiky v oblastech zaměstnanosti  
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a rozvoje lidských zdrojů. Prostředky ESF bylo moţno financovat všechny tři Cíle politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti. 

Hlavním cílem tohoto fondu byla prevence a boj s nezaměstnaností. Konkrétně byla 

podpora z ESF zaměřena na integraci dlouhodobě nezaměstnaných a mladých lidí  

do pracovního procesu, a také osob vyloučených z pracovního procesu. Usiloval o stabilizaci 

a růst zaměstnanosti, podporoval stejné příleţitosti na trhu práce a adaptaci pracovníků  

na průmyslové změny. Nezanedbatelným cílem bylo rovněţ posílení lidského potenciálu  

ve výzkumu, vědě a technologii a posílení systému vzdělávání a další kvalifikace (Wokoun, 

2006). 

 

 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (podpůrná část) – EAGGF 

Fond, který se skládal ze záruční a podpůrné části, vznikl v roce 1962. Záruční 

sekce představovala 95 % všech výdajů fondu a slouţil v naprosté většině případů 

k financování Společné zemědělské politiky. Do skupiny strukturálních fondů však spadala 

pouze jeho podpůrná část. Ta podporovala rozvoj venkova v souladu s Cílem 1 a 2,  

coţ se odráţelo na modernizaci a racionalizaci zemědělské výroby. 

Podpůrná sekce EAGGF v rámci strukturální regionální politiky financovala 

podporu začínajících mladých farmářů a ustavení producentských asociací. Poskytovala 

finanční prostředky na podporu farmaření a zachování ţivotaschopných farmářských komunit 

v horských nebo méně příznivých oblastech. Zajišťovala rozvoj venkovské infrastruktury, 

podporu investic do cestovního ruchu a ostatní opatření, např. obnova vesnic, ochrana 

kulturního dědictví či rozvoj a vyuţití lesů. 

Pro získání prostředků z EAGGF předkládaly státy plány rozvoje venkova, které 

obsahovaly popis situace, navrţenou strategii a kvantifikované cíle, opatření, zhodnocení 

očekávaných dopadů a předpokládaný finanční rozpočet. Z podpůrné části byla financována  

i jedna z iniciativ Společenství – LEADER+ - na rozvoj venkova (Skokan, 2003). 

 

 Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) 

FIFG byl zaloţen roku 1993, ale mezi strukturální fondy byl zařazen aţ v roce 

2000. Tento finanční nástroj, který nebyl klasickým fondem, se zaměřoval na podporu 

rybolovu a modernizaci rybářského průmyslu. 
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Cílem byla snaha o dosaţení trvalé rovnováhy mezi zdroji rybolovu a jejich 

vyuţitím, zvyšování konkurenceschopnosti struktur a rozvoj rybářských podniků schopných 

růstu. Prostředky z tohoto nástroje bylo moţno pouţít na podporu Cílů 1 a 2 (MMR, 2004). 

 

Tabulka 2.2: Zdroje financování strukturálních operací 

  Cíl 1 
Regiony 

mimo Cíl 1 
Cíl 2 Cíl 3 

INTERREG 

III 

URBAN 

II 

LEADER 

+ 
EQUAL 

ERDF x   x   x x     

ESF x   x x       x 

EAGGF x x         x   

FIFG x x             

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009 

 

Fond soudržnosti 

Vedle strukturálních fondů existuje Fond soudrţnosti, jehoţ hlavním cílem bylo 

posílení hospodářské a sociální soudrţnosti Společenství. Fond vznikl v roce 1994  

jako zvláštní fond solidarity na pomoc nejméně rozvinutým státům EU v souvislosti 

s přípravou na vytvoření Evropské měnové unie. 

Moţnost čerpat z tohoto fondu mají státy, jejichţ HNP na obyvatele je niţší neţ  

90 % průměru Společenství. Ustanovení o podmíněnosti při poskytování finanční pomoci  

by mělo být uplatňováno ve spojení s dodrţováním podmínek hospodářské konvergence  

a s ohledem na potřebu zdravých veřejných financí. 

Fond soudrţnosti poskytoval finanční prostředky na významné projekty z oblasti 

ţivotního prostředí a transevropských dopravních sítí s minimálním rozpočtem 10 mil. EUR 

(MMR, 2004). 

 

Iniciativy politiky soudržnosti 

Iniciativy Společenství představovaly čtyři speciální programy, které měly 

napomáhat nalézt společná řešení problémů ovlivňujících celou EU. Na tyto čtyři iniciativy 

bylo vynaloţeno celkem 5,35 % (tj. 10,422 mld. EUR) rozpočtu strukturálních fondů. Kaţdou 

z iniciativ mohl financovat jen jeden fond (viz tabulka 2.3) (Skokan, 2003). 

 

 

 



16 
 

Tabulka 2.3: Financování iniciativ Společenství v období 2000 - 2006 (ceny roku 1999) 

Iniciativa Prostředky v mld. EUR Fond pro financování 

INTERREG III 4,875 ERDF 

EQUAL 2,847 ESF 

LEADER + 2,020 EAGGF - podpůrná sekce 

URBAN 0,700 ERDF 

Celkem 10,442   

Zdroj: Skokan, 2003 

 

 Iniciativa INTERREG III (A, B, C) 

Iniciativa INTERREG se zaměřovala na přeshraniční (A), nadnárodní (B)  

a meziregionální (C) spolupráci s cílem hospodářské integrace vnitřních hraničních regionů 

EU. Hlavním smyslem iniciativy bylo zajistit, aby se hranice států nestaly překáţkou  

pro vyváţený rozvoj a integraci evropského území. Z celkových prostředků EU pro toto 

období bylo na tuto iniciativu předěleno 2,5 % (tj. polovina všech prostředků vyčleněných  

na iniciativy) financovaných prostřednictvím ERDF. 

 

 Iniciativa URBAN II 

Iniciativa napomáhala hospodářské a sociální obnově města a městských oblastí, 

které byly zasáhnuty krizí s úmyslem podpořit jejich udrţitelný rozvoj. URBAN II slouţil  

pro malá a střední města, která splnila podmínku minimálně 20 000 obyvatel. Mezi hlavní cíle 

patřila třeba podpora podnikání a zaměstnanosti, fyzická obnova pouţitých průmyslových 

území či řešení otázky zpracování odpadů a čištění odpadních vod. 

Pro období 2000 – 2006 bylo na iniciativu vyčleněno 0,7 mld. EUR (financovaných 

prostřednictvím ERDF). Financování představovalo příspěvky aţ do 75 % z celkových 

nákladů v regionech Cíle 1, v ostatních regionech pak nejvýše 50 %. Pro výběr městských 

oblastí bylo pouţito devíti kritérií, jako například vysoké úrovně chudoby, vysoké dlouhodobé 

nezaměstnanosti a nízké úrovně ekonomických aktivit. 

 

 Iniciativa EQUAL 

 Tato iniciativa, jeţ byla součástí politiky zaměstnanosti EU, usilovala o zvýšení  

a zkvalitnění zaměstnanosti. Jejím hlavním cílem bylo posílit rovnocenný přístup 

k zaměstnání a vytvářet a testovat nové nástroje potlačující diskriminaci a nerovnosti na trhu 

práce. Speciální pozornost byla věnována na pomoc v oblasti sociální profesní integrace 
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ţadatelů o azyl. EQUAL byl financován z ESF a v období 2000 – 2006 na něj bylo vyhrazeno 

2,847 mil. EUR. 

 

 Iniciativa LEADER + 

LEADER + si kladl za úkol poskytovat podporu projektům na rozvoj venkova.  

Jeho cílem bylo podporovat spolupráci aktivních činitelů, kteří působili ve venkovských 

společenstvích a ekonomikách za účelem trvale udrţitelného rozvoje venkova. Celkem bylo 

na tuto iniciativu vyčleněno 2,02 mil. EUR a byla financována prostřednictvím EAGGF 

(Skokan, 2003). 

 

Inovační akce 

Inovační akce byly svou povahou výjimečné, neboť byly výlučně v pravomoci 

Komise (nezakládaly se na dohodě mezi Evropskou komisí a členským státem). Na toto 

opatření se vztahoval jen zlomek celkových prostředků strukturálních fondů (0,5 %). Byly 

přínosem něčeho nového, jelikoţ uváděly prvotní projekty a studie pro nové politiky, 

vylepšovaly finanční hospodaření a odhalování nových moţností (Fondy Evropské unie, 

2004). 

 

2.3 Politika hospodářské a sociální soudržnosti v období  

 2007 - 2013 

Jedním z hlavních důvodů další reformy politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 

bylo rozšíření EU o deset nových členských států. Toto rozšíření vedlo k prohloubení 

regionálních rozdílů v EU a ke znatelnému zpomalení hospodářského růstu členských zemí. 

Cílem této reformy je soustředit strukturální pomoc v letech 2007 – 2013 ve větší míře  

na strategické cíle EU, které byly dány Lisabonskou strategií (Boháčková a kol., 2009). 

 

2.3.1 Cíle strukturální a regionální politiky pro období 2007 – 2013 

Cíle, které EU stanovila v zájmu svého rozvoje na období 2007 – 2013, reagují 

především na strategii přijatou na zasedání Evropské rady v Lisabonu a v Göteborgu. Tyto 

cíle jsou obsaţeny v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních  

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti. 
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Celkem byla na toto období poskytnuta částka ve výši 308 mld. EUR, která je doposud 

nejvyšší investicí v historii EU (Boháčková a kol., 2009). 

 

Cíl 1 – Konvergence 

Cílem je stimulovat růst a zaměstnanost v nejméně rozvinutých regionech 

členských zemí. Týká se regionů úrovně NUTS II, jejichţ HDP na obyvatele je niţší neţ 75 % 

průměru Společenství, regionů ve „phasing out“
3
 a států, které čerpají pomoc z Fondu 

soudrţnosti. Částka určená pro tento cíl je 282,2 mld. EUR, coţ představuje 81,5 % celkové 

sumy. Cíl je moţno čerpat z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 

Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudrţnosti. 

Prostřednictvím ERDF je pomoc zaměřena především na modernizaci  

a diverzifikaci ekonomické struktury členských států a regionů, dále na rozšíření a zlepšení 

základní infrastruktury a samozřejmě na ochranu ţivotního prostředí. 

ESF svou pomoc soustřeďuje na zlepšení kvality a schopností trhu práce, 

vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských sluţeb. Snaţí se o zvýšení investic  

do lidského kapitálu, adaptaci veřejné správy a o posílení administrativní kapacity národních  

a regionálních správ. 

 

Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cílem je posílit konkurenceschopnost a atraktivnost regionů, předvídat hospodářské 

a sociální změny a podporovat investice. A také podporovat vznik většího počtu kvalitnějších 

pracovních míst přizpůsobováním pracovní síly a investicemi do lidských zdrojů. Týká  

se regionů NUTS II, na které se vztahoval původní Cíl 1 a regionů ve „phasing in“
4
. Částka  

pro tento Cíl představuje 55 mld. EUR, coţ představuje téměř 16 % celkové sumy, které  

je moţno čerpat prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)  

a Evropského sociálního fondu (ESF). 

 

Cíl 3 – Evropská územní spolupráce 

Vychází z dosavadních zkušeností bývalé iniciativy Společenství INTERREG. 

Cílem je posílení přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních 

iniciativ, nadnárodní spolupráce, jejímţ cílem je integrovaný územní rozvoj, a meziregionální 

                                                             
3
 Regiony, kde by HDP na obyvatele zůstalo pod 75 % průměru EU15, kdyby nedošlo k rozšíření EU. 

4
 Regiony, na které se vztahuje Cíl 1, ale jejichţ HDP na obyvatele je niţší neţ 75 % průměru EU15. 
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spolupráce a výměny zkušeností. Pro tento Cíl je vymezeno 8,7 mld. EUR (2,5 % celkového 

rozpočtu) čerpaných pomocí evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

Mezi prioritní oblasti pomoci spadá podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační 

společnosti, ţivotní prostředí a předcházení rizikům nebo řízení vodních zdrojů (Euroskop, 

2005). 

 

Tabulka 2.4: Příslušnost strukturálních fondů k jednotlivým Cílům (2007 - 2013) 

Cíl 1 ERDF ESF Fond soudrţnosti 

Cíl 2 ERDF ESF   

Cíl 3 ERDF     

Zdroj: vlastní zpracování, 2009 

 

2.3.2 Nástroje hospodářské a sociální soudržnosti 

Jak jsem jiţ uváděla výše, současné programovací období přineslo zásadní reformu 

politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Tato reforma ale nepřinesla jen změny v cílích 

politiky soudrţnosti. Změnily se také nástroje, jejichţ prostřednictvím jsou tyto cíle 

naplňovány. Došlo ke sníţení počtu strukturálních fondů ze čtyř na dva, ke sníţení iniciativ 

z šesti na tři a také ke změně působnosti Fondu soudrţnosti. V následující části bych se ráda 

těmito změnami podrobněji zabývala. 

 

Strukturální fondy 

Programovací období 2007 – 2013 přineslo velkou řadu změny nejen v oblasti 

fungování strukturální politiky Společenství, ale také v činnosti strukturálních fondů. Jedná se 

především o vznik Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a zánik 

Orientační sekce Evropského zemědělského fondu pro orientaci a garanci. Dosavadní 

Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG) je nahrazen Evropským rybářským fondem 

(EFF) a stává se součástí zemědělské a rybolovné politiky. Evropský fond regionálního 

rozvoje (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF) zůstává ponechán, dochází pouze ke změně 

jejich působnosti (Boháčková a kol., 2009). 

 

 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Prostředky ERDF lze v současném programovacím období financovat všechny tři 

cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Jako přednost tohoto fondu lze povaţovat 
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zejména posílení konkurenceschopnosti, inovace, vytváření a ochranu udrţitelných 

pracovních míst a zajištění udrţitelného rozvoje. 

Činnost fondu úzce souvisí s jednotlivými cíli. V rámci Cíle – Konvergence se fond 

zaměřuje na udrţitelný integrovaný regionální a místní hospodářský rozvoj a zaměstnanost. 

Institucionálně je stanoveno jedenáct prioritních oblastí, ale jejich přesná kombinace závisí   

na konkrétních potřebách jednotlivých členských států. Mezi priority Cíle – Konvergence lze 

zařadit investice do kultury, energetiky, vzdělání, rozvoj místních iniciativ, ochranu ţivotního 

prostředí a podobně. Druhý Cíl – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost zahrnuje 

tři priority, a to inovace a znalostní ekonomiku, ţivotní prostředí a předcházení rizikům  

a přístup k dopravním a telekomunikačním sluţbám obecného hospodářského zájmu.  

Pro Cíl – Evropská územní spolupráce je pomoc z fondu rovněţ zaměřena na tři prioritní cíle. 

Jedná se především o cíle týkající se posílení účinnosti regionální politiky a rozvoj nadnárodní 

spolupráce. 

Moţností ERDF je také podílet se na opatřeních, které se týkají udrţitelného 

rozvoje měst při řešení vysoké koncentrace hospodářských, environmentálních a sociálních 

problémů, s nimiţ dotyčná města bojují (Boháčková a kol., 2009). 

 

 Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond v současném programovacím období reaguje především  

na rozšíření EU o 12 nových členských států, na stárnutí evropské populace a na prohlubující 

se proces globalizace. Uplatňuje se zejména při naplňování Cíle – Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a Cíle – Konvergence, kde podporuje růst 

zaměstnanosti v nejméně rozvinutých členských státech. 

Hlavním cílem tohoto fondu uţ není jen boj s nezaměstnaností, ale také podpora 

vzdělanosti a dovednosti pracovní síly. Konkrétně je podpora ESF zaměřena na zlepšení 

sociálního začlenění znevýhodněných osob, posílení lidského kapitálu či zlepšení přístupu 

k zaměstnání a udrţitelnosti. Nedílnou součástí podpory je zvyšování přizpůsobivosti 

pracovníků a společností, podniků a podnikatelů a to především vytvářením a řízením 

inovačních a produktivnějších způsobů organizace práce (Boháčková a kol., 2009). 

 

Fond soudržnosti 

Cílem fondu je zvýšení hospodářské a sociální vyspělosti a stabilizace hospodářství 

členských států, jejichţ HND na obyvatele je niţší neţ 90 % průměru Společenství. Fond 



21 
 

soudrţnosti jiţ v období 2007 – 2013 nefunguje samostatně, nýbrţ je součástí Cíle – 

Konvergence a podléhá stejným pravidlům v oblasti plánování, řízení a kontroly jako ESF  

a ERDF. 

Fond soudrţnosti financuje činnosti v oblasti transevropských dopravních sítí 

(velikost projektu je minimálně 50 mil. EUR) a ţivotního prostředí (velikost projektu  

je minimálně 25 mil. EUR). Pomoc se však nemusí týkat pouze těchto projektů, ale také 

projektů v oblasti energetické efektivnosti, obnovitelné energie a kombinování různých druhů 

dopravy, městské a hromadné dopravy (Inforegio, 2008). 

 

Iniciativy politiky soudržnosti 

V současném období 2007 – 2013 dochází k posílení spolupráce mezi Evropskou 

komisí a Evropskou investiční bankou při realizaci cílů politiky hospodářské a sociální 

soudrţnosti. Tato spolupráce je uskutečňována prostřednictvím tří nových společných 

iniciativ představených v říjnu 2005. Jedná se o iniciativy JASPERS, JEREMIE  

a JESSICA, jejichţ hlavním cílem je zvýšit investice, podpořit hospodářský růst a vytvářet 

pracovní místa v regionech a ve městech Evropské unie. 

 

 Iniciativa JASPERS 

Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech (z angl. Joint 

Assistance in Supporting Projects in European Regions) představuje nové partnerství mezi 

Evropskou komisí, EIB a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). 

JASPERS se zaměřuje na pomoc s přípravou velkých projektů předloţených  

ke schválení podpory v rámci Fondu soudrţnosti a ERDF. Cílem je zajistit úspěšné provádění 

politiky soudrţnosti v  období 2007 – 2013. JASPERS nabízí členským státům technickou 

pomoc, která bude nabízena od raných fází projektového vývoje,  

a komplexní pomoc poskytovanou ve všech fázích projektového cyklu. 

Hlavními oblastmi této iniciativy je technická pomoc v oblastech Trans-evropské 

dopravní sítě (TENs), sektoru dopravy mimo TENs, včetně ţelezniční, říční a mořské 

dopravy, řízení silniční a letecké dopravy, rozvoje kombinovaných dopravních systémů  

a jejich vzájemnou operabilitou a čisté městské a veřejné dopravy. 
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 Iniciativa JEREMIE 

Společné evropské zdroje pro mikropodniky a střední podniky (z angl. Joint 

European in resources for Micro to Medium Entreprises) reprezentují novou iniciativu 

Evropské komise, připravenou společně s EIB a Evropským investičním fondem (EIF). 

Jejím úmyslem je zlepšit přístup k financování rozvoje podnikání prostřednictvím 

grantů, půjček, ručení, rizikového kapitálu a dalších forem financování. Tam, kde si řídící 

orgány přejí vyuţívat rámec iniciativy JEREMIE, by se měly rozhodnout alokovat zdroje 

z operačních programů do holdingového fondu. Tento holdingový fond by měl být patřičně 

způsobilou finanční institucí na národní úrovni. 

 

 Iniciativa JESSICA 

Iniciativu Evropské komise ve spolupráci s EIB a Radou Evropské rozvojové banky 

(CEB) představuje Společná evropská podpora udrţitelných investic do městských oblastí  

(z angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). 

Smyslem této iniciativy je podpora udrţitelných investic, růstu a pracovních míst 

v městských oblastech EU. JESSICA poskytuje rámec, prostřednictvím kterého se na základě 

příspěvků z programů do fondů městského rozvoje nebo holdingových fondů získávají 

odborné znalosti, mobilizují dodatečné úvěrové prostředky a usnadňují se vztahy s pořadateli 

prostředků, coţ vede k novým investicím na místní úrovni (Česká spořitelna, 2006). 
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3 REGIONÁLNÍ DISPARITY A JEJICH HODNOCENÍ 

 

Cílem kapitoly regionální disparity a jejich hodnocení je vysvětlení pojmu 

regionální disparita a její členění, dále se budu zabývat klasifikací regionů v Evropské unii  

a výchozí datovou základnou pro hodnocení disparit. Navazovat bude rozdělení ukazatelů 

regionálních disparit a jejich popis a konečně hodnocení regionální politiky EU, kde přiblíţím 

jednotlivé hodnotící zprávy. 

 

3.1 Pojetí regionálních disparit v EU z pohledu soudržnosti 

Jak jsem jiţ uvedla v předešlé kapitole, pojem ekonomická, sociální a územní 

soudrţnost představuje solidaritu mezi členskými státy a regiony EU. Cílem soudrţnosti  

je vyváţený rozvoj v rámci EU, na jehoţ základě dochází ke sniţování strukturálních disparit 

mezi regiony a k podpoře rovných příleţitostí pro všechny (REGDIS07, 2007). 

Zlepšení soudrţnosti záleţí ve velké míře na růstu konkurenceschopnosti, která 

z makroekonomického hlediska představuje schopnost zemí, regionů, měst nebo sociálních 

skupin generovat poměrně vysokou úroveň příjmů a zaměstnanosti při vystavení vnější 

konkurenci. 

Za hlavní hnací sílu konkurenceschopnosti je povaţována průmyslová struktura 

(nové výrobky a sluţby, klastry příbuzných aktivit apod.); lidské zdroje (úroveň vzdělání, 

podnikatelský talent, míra zaměstnanosti apod.); dostupnost (telekomunikační sítě, dopravní 

infrastruktura); inovace (firmy zaloţené na znalostech atd.); kvalita ţivotního prostředí 

(kvalita ţivota, devastace prostředků). Tyto sloţky konkurenceschopnosti také působí  

na jednotlivé dimenze soudrţnosti, tj. ekonomickou, sociální a územní. 

 Ekonomická soudrţnost je z velké části stanovena vývojem první skupiny, tj. výrobní 

strukturou a zastoupením odvětví s niţší nebo vyšší přidanou hodnotou. 

 Sociální soudrţnost se odvozuje z druhé skupiny faktorů konkurenceschopnosti 

spojené s lidskými zdroji a její měření je obtíţnější. 

 Územní dimenze soudrţnosti se nejhůře přiřazuje ke konkrétním ukazatelům a souvisí 

s pojmy dostupnosti trhů a inovací, přístupem ke vzdělávání a různým sluţbám apod. 

Vezmeme-li tedy v úvahu tvrzení, ţe disparity jsou projevem úrovně soudrţnosti, 

pak můţeme hovořit o ekonomických, sociálních a územních disparitách (REGDIS08, 2008). 

Co ale samotný pojem disparita představuje? Disparita je jakási rozdílnost, resp. nerovnost 
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znaků, jevů či procesů, jejich identifikace a srovnání má nějaký racionální smysl (REGDIS07, 

2007). 

 

3.1.1 Ekonomické disparity 

Ekonomické disparity představují odchylky v ekonomickém vývoji mezi státy  

či regiony a odráţí úroveň hospodářské soudrţnosti. Ekonomické disparity lze měřit  

a formulovat určitými ukazateli. Za hlavní ukazatel hospodářské a sociální soudrţnosti  

se povaţuje hrubý domácí produkt na obyvatele (Švarc, 2009). 

HDP je syntetickým ukazatelem podléhajícím změnám jeho sloţek, které určují 

konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost se obyčejně měří na úrovni produktivity, s jakou 

ekonomika uplatňuje své zdroje. Přičemţ produktivita je hlavní součástí ukazatele HDP  

na obyvatele. HDP na obyvatele můţeme vyjádřit pomocí následujícího vzorce 1.1. 

.
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(1.1) 

Celou rovnici HDP na obyvatele můţeme rozloţit na tři činitele. První činitel,  

tj. HDP na zaměstnané osoby, vyjadřuje úroveň produktivity práce. Druhý činitel představuje 

podíl zaměstnaných osob na obyvatelstvu v produktivním věku a vyjadřuje úroveň 

zaměstnanosti. Poslední činitel představuje míru aktivity obyvatelstva. 

Přestoţe se ukazatel HDP na obyvatele pouţívá jako hlavní ukazatel pro posouzení 

ekonomických disparit, musíme brát v úvahu jeho omezenou vypovídací schopnost.  

To se můţe projevit například u regionálního hodnocení, kde je HDP na obyvatele zaloţeno 

na regionální produkci, zatímco obyvatelstvo se zjišťuje podle bydliště a ne podle pracoviště, 

coţ způsobuje určitá zkreslení. Díky nedostatečným statistickým údajům jiných ukazatelů 

však HDP na obyvatele zůstává hlavním ukazatelem ekonomické soudrţnosti (REGDIS08, 

2008). 

 

3.1.2 Sociální disparity 

Sociální disparity se týkají rovnoměrné účasti odlišných skupin na společenském 

ţivotě. Sociální soudrţnost je obvykle spojována s existencí harmonických vztahů mezi 

různými společenskými skupinami. Sociální soudrţnost se zaměřuje na dosaţení cílů v oblasti 
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nezaměstnanosti, úrovně vzdělání, sociálního vyloučení různých skupin, demografických 

trendů v rámci EU apod. 

Za operativní ukazatel, který pouţíváme k vystiţení úrovně sociálních disparit, 

povaţujeme míru nezaměstnanosti, resp. míru zaměstnanosti. Tento ukazatel se nejčastěji 

pouţívá k identifikaci sociálních problémů. Pouhé vyjádření míry nezaměstnanosti  

však nestačí a mělo by být rozšířeno o dostupnost zaměstnání, případně kvalitu zaměstnání, 

kvalifikaci pracovní síly, úroveň vzdělání a další prvky, které nejsou snadno měřitelné.  

Je tedy patrné, ţe v dané problematice si nevystačíme s jedním univerzálním ukazatelem jako 

v případě ekonomických disparit (REGDIS08, 2008). 

 

3.1.3 Územní disparity 

Územní disparity jsou také často nazývány jako územní nerovnováha. Reprezentují 

určité vztahy nerovnováhy mezi územími, regiony nebo státy uvnitř EU. V současnosti 

existuje v EU mnoho aspektů územní nerovnováhy, které ohroţují budoucí harmonický 

rozvoj hospodářství EU. Typickým příkladem je vysoká koncentrace hospodářské činnosti  

a obyvatelstva v centrální oblasti tzv. pětiúhelníku (Pentagon) vymezeném městy Londýn, 

Paříţ, Milano, Mnichov a Hamburg. Na národní úrovni je to existence nevyváţeného 

hospodářského rozvoje mezi hlavními metropolitními oblastmi a zbytkem státu. Na regionální 

úrovni dochází k narůstání velkého počtu územních rozdílů - např. dopravní zácpy, 

znečišťování ovzduší, sociální vyloučení v městských aglomeracích. Venkovské oblasti zase 

trápí nedostatečné hospodářské spojení se sousedními malými a středními městy, pokles počtu 

obyvatel a sniţování dostupnosti základních sloţek (Švarc, 2009). 

Územní disparity jsou často odrazem velkých nerovností ve vybavení území faktory 

konkurenceschopnosti, které postupně vedou k nerovnoměrnému šíření fyzického a lidského 

kapitálu. Mezi periférií a centrem existují rozdíly, zejména jde-li o obyvatelstvo, bohatství, 

přístup ke sluţbám obecného ekonomického zájmu, dopravu nebo výzkum a inovace. 

Pro územní disparity existují nejrůznější roztřídění. Nerovnosti je moţno hodnotit 

podle dostupnosti trhů, přístupu ke znalostem a k inovacím. Územní systémy jsou odvozeny 

ze struktur osídlení a lze je charakterizovat jako uzly, tj. centra ekonomických aktivit  

a rozhodování nebo sítě, které představují infrastrukturní vazby mezi uzly ve fyzickém 

významu, např. silniční a telekomunikační sítě nebo ve smyslu síly vztahů mezi jednotlivými 

subjekty v uzlech. Úroveň interakcí se s rostoucí vzdáleností sniţuje. Zmíněná dostupnost 
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trhů a center znalostí určuje rozdíly v síle uzlu z hlediska koncentrace aktivit, úrovně 

rozhodování a aktivity sítí. Dostupnost lze tedy hodnotit na základě různých statistických 

ukazatelů, např. velikost trhu daná obyvatelstvem či HDP, náklady přístupu na trh z jiného 

regionu odvozenými od sítí mezi uzlovými body všech regionů (REGDIS08, 2008). 

Územní nerovnosti se mohou projevit v tzv. konektivitě (propojenosti) území  

na hlavní dopravní sítě nebo v síle vývoje a výzkumu na daném území vyjádřené mnoţstvím  

a strukturou organizace vědy a výzkumu a institucí umoţňujících vysokoškolské vzdělání,  

tak i pomocí počtu výstupů vědy a výzkumu, jako jsou patenty či publikace. Pro hodnocení 

úrovně inovací, vědy a výzkumu se na úrovni EU pouţívá přibliţně 26 indikátorů shrnutých 

v Evropském inovačním zpravodaji
5
. Dalším moţným zdrojem hodnocení disparit je také 

úroveň sluţeb obecného zájmu v ekonomické i sociální rovině.  

 

3.2 Klasifikace regionů v EU pro sledování disparit 

3.2.1 Region v administrativním pojetí 

V současné době jsou regiony velmi populárním a módním tématem,  

přičemţ pojmy jako region či Euroregion nelze jasně determinovat. Obecně je region 

zeměpisný pojem, který je spojován s určitým územím vymezeným fyzikálními, klimatickými 

a lidskými znaky vykazujícími určitý stupeň ustálenosti. Region je v tomto ohledu jakýmsi 

pokusem o seskupení populace do určité racionálně strukturované jednotky s cílem 

efektivního administrování. 

Obvykle větší regiony, které se utvářejí strukturou daného státu, provádí 

administrativní dohled nad regiony menšími. Příkladem takovéhoto přenesení vysokých 

rozhodovacích pravomocí na dané administrativní jednotky jsou Länder v Německu nebo 

Rakousku, Comunidades Autonómas ve Španělsku atd. (REGDIS08, 2008). 

 

                                                             
5
 European Innovation Scoreboard je od roku 2000 vyuţíván k měření inovační výkonnosti EU a k jejímu 

vyhodnocení. Srovnává 26 indikátorů shrnutých do 5 oblastí. Vyuţívá individuální indikátory k měření 

výkonnosti a souhrnné ukazatele jako Souhrnný inovační index. 
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3.2.2 Nomenklatura územních statistických jednotek 

Při hodnocení disparit v rámci EU se na niţších územních úrovních vyuţívá 

především klasifikace teritoriálních jednotek NUTS, kterou v roce 1988 zavedl Evropský 

statistický úřad Eurostat pro porovnávání ekonomických ukazatelů členských států EU. 

NUTS je zkratka z francouzského „Nomenclature des Unites Territoriales 

Statistique“ – Statistické územní jednotky Evropské unie. Tato klasifikace (Skokan, 2003)  

je určena pro: 

 sběr, přichystání a harmonizaci regionálních statistik členských států EU, 

 sociálně – ekonomický rozbor regionů a určování důsledků regionální politiky v rámci 

EU, 

 potřeby regionální politiky EU, na základě které je podle jednotlivých cílů přiznána 

pomoc ze strukturálních fondů. 

Přibliţně třicet let byla implementace a aktualizace klasifikace NUTS řízena  

na základě série „neformálních dohod“ mezi členskými sáty a Eurostatem. Jak jsem uvedla 

výše, zmínka o NUTS se poprvé objevila v roce 1988. Práce na zavedení společné klasifikace 

územních statistických jednotek (NUTS) však započala aţ na jaře roku 2000. Příslušným 

nařízením, které bylo přijato v květnu 2003 a vstoupilo v platnost v červenci téhoţ roku,  

se stalo nařízení (ES) č. 1059/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května 2003  

o vzniku jednotné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). První změna nařízení 

reagovala na rozšíření EU v roce 2004 a byla přijata Parlamentem a Radou na podzim 2005. 

K poslední změně došlo v roce 2007 a její nová verze vstoupila v platnost k 1. lednu 2008 

(Eurostat, 2007). 

 

3.2.3 NUTS jako třístupňový hierarchický systém 

Území Společenství je rozděleno na určitý počet územních jednotek. Kaţdé z těchto 

jednotek je přiřazen kód a název. Jednotlivé členské státy jsou rozděleny na dané regiony 

označené jako NUTS 1. Kaţdý z nich se následně dělí na regiony NUTS 2 a ty poté  

na regiony úrovně NUTS 3. Tyto tři úrovně označujeme jako úrovně regionální. Státy si však 

mohou určit ještě další dva stupně označované jako úrovně lokální. Jedná se o stupeň LAU 1 

a LAU 2 (REGDIS08, 2008). 
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Pro zařazení do příslušné úrovně NUTS je rozhodujícím kritériem počet obyvatel, 

přičemţ obyvatelstvem dané územní jednotky jsou osoby s trvalým pobytem na tomto území. 

Pokud je však stát natolik malý, ţe jeho celkový počet obyvatel nepřesahuje minimální 

hranici pro danou úroveň NUTS, je členský stát jedinou NUTS na příslušné úrovni 

(Boháčková a kol., 2009). 

 

Tabulka 3.1: Územní statistické jednotky NUTS v EU 

Úroveň Minimální počet Maximální počet 

NUTS 1 3 000 000 7 000 000 

NUTS 2 800 000 3 000 000 

NUTS 3 150 000 800 000 

Zdroj: Skokan, 2003 

 

Tabulka 3.2: Struktura NUTS regionů v zemích EU 

Členský stát 
NUTS 

1 

NUTS 

2 

NUTS 

3 

  

Litva 1 1 10 

Belgie 3 11 44 Maďarsko 3 7 20 

Bulharsko 2 6 28 Malta 1 1 2 

Česko 1 8 14 Nizozemsko 4 12 40 

Dánsko 1 5 11 Rakousko 3 9 35 

Německo 16 39 429 Polsko 6 16 66 

Estonsko 1 1 5 Portugalsko 3 7 30 

Irsko 1 2 8 Rumunsko 4 8 42 

Řecko 4 13 51 Slovinsko 1 2 12 

Španělsko 7 19 59 Slovensko 1 4 8 

Francie 9 26 100 Finsko 2 5 20 

Itálie 5 21 107 Švédsko 3 8 21 

Kypr 1 1 1 UK 12 37 133 

Lucembursko 1 1 1 EU 27 97 271 1303 

Lotyšsko 1 1 6   

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

3.3 Výchozí datová základna k hodnocení disparit v EU 

Důleţitým segmentem evropského statistického systému jsou srovnatelné podoby 

regionální statistiky. Jejich sběr vzhledem k počtu vyhodnocovaných záznamů a charakteristik 

jednotlivých regionů je dlouhodobou záleţitostí. Kvalita a úplnost sběru dat na území 
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jednotlivých členských států EU zhoršuje jejich sběr, vyhodnocování a následnou tvorbu 

databází. Z toho vyplývá, ţe potřebná data tak lze získat s odstupem dvou aţ čtyř let. 

Databáze Eurostatu poskytuje všechna data týkající se regionální politiky, která jsou 

pro záměry Eurostatu jednou za rok monitorována na regionální nebo národní úrovni 

náleţitým státním úřadem nebo Eurostatem. Eurostat ve své regionální statistice zahrnuje 

nejvýznamnější ukazatele ekonomického vývoje EU, společenského ţivota, demografie, 

zaměstnanosti i nezaměstnanosti, zdraví, regionálních účtu, imigrace, zemědělství, výzkumu  

a vývoje, turismu a v neposlední řadě vzdělání. 

Při tvorbě regionálních dat je potřeba správného vymezení regionálních územních 

jednotek, k čemuţ lze vyuţít výše uvedené NUTS. Eurostat se soustřeďuje především na sběr 

dat pro úroveň NUTS 1 a NUTS 2, pro něţ jsou dostupné statistiky nejkompletnější.  

Pro úroveň NUTS 3 jsou dosaţitelná jen určitá základní data a obvykle v omezeném časovém 

období. Od roku 2004 spadá do kompetencí Eurostatu také městská statistika (Urban audit) 

měřící ţivotní styl prostřednictvím sběru 270 ukazatelů z 300 zemí Evropy. 

Regionální statistika produkována a zveřejňována Eurostatem obsahuje databáze 

jedenácti okruhů regionálních statistických indikátorů. 

 Regionální zemědělská statistika. 

 Regionální vzdělávací statistika. 

 Regionální demografická statistika. 

 Regionální statistika pracovních sil. 

 Regionální statistika ţivotního prostředí a energie. 

 Regionální statistika mzdových nákladů. 

 Regionální účty dle metodiky ESA95. 

 Regionální dopravní/přepravní statistika. 

 Regionální statistika zdraví. 

 Regionální statistika vědy a technologie. 

 Regionální statistika cestovního ruchu a turismu. 

Údaje jsou ve většině databází sesbírány s pravidelností jednoho roku, v některých 

situacích i jednou za měsíc (REGDIS08, 2008). 
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3.4 Ukazatelé regionálních disparit v EU 

Cílem politiky soudrţnosti je zajistit, aby v rámci Společenství docházelo  

ke konvergenci mezi chudými a bohatými regiony. Jedná se o jeden z hlavních cílů evropské 

integrace od 50. let 20. století (REGDIS08, 2008). 

Politika soudrţnosti je vyvolána právě existencí rozdílů mezi státy, regiony  

a sociálními skupinami a jejím prvořadým cílem je tyto rozdíly sniţovat. Velikost, struktura  

a úroveň disparit formulována prostřednictvím vybraných ukazatelů je dokonce mírou  

či měřítkem soudrţnosti. 

Teritoriální nerovnosti jsou v EU hodnoceny z různých hledisek v souvislosti 

s účelem, ke kterému hodnocení slouţí. Systémy hodnocení disparit v EU jsou představovány 

třemi skupinami ukazatelů, které vám nyní blíţe představím. 

 

3.4.1 Základní ukazatele celkové úrovně státu a regionů 

Rozdíly v ekonomické, sociální a jiné oblasti ţivota společnosti na konkrétním 

území lze vystihnout různými ukazateli, které uvádím v tabulce 3.3 (Skokan, 2003). Nebudu 

se zde zabývat všemi ukazateli, ale zaměřím se na dva nejdůleţitější, a to na hrubý domácí 

produkt (HDP) a na regionální disponibilní důchod. 

 

Tabulka 3.3: Základní ukazatelé celkové úrovně státu a regionů 

Ekonomika 
HDP, zaměstnanost dle sektorů národního hospodářství, přihlášky patentů 

na 1 mil. obyvatel 

Trh práce Nezaměstnanost, zaměstnanost 

Demografie Obyvatelstvo, hustota obyvatel, obyvatelstvo podle věku v % 

Ţivotní prostředí Znečištění ovzduší, vod, objemy odpadů 

Vzdělání Nízké, střední, vysoké 

Zdroj: Skokan, 2003 

 
Hrubý domácí produkt 

Jedná se o základní ukazatel celkové úrovně státu i regionů a tedy i ţivotní úrovně 

jejich obyvatel, který měří a srovnává stupeň ekonomického rozvoje země nebo regionu. HDP 

lze vyjádřit jako celkovou peněţní hodnotu toků statků a sluţeb vytvořených v národním 

hospodářství výrobními faktory subjektů na území daného státu za dané období (Skokan, 
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2003). Úroveň kaţdého regionu je závislá na jeho velikosti, a proto se pro jeho posouzení 

pouţívá HDP přepočtený vzhledem k počtu obyvatel (HDP/obyvatele). 

Pro dosaţení srovnatelnosti údajů je zapotřebí tento HDP převést pomoci směnného 

kurzu na jednotnou měnu a zároveň eliminovat rozdíly mezi cenovými hladinami jednotlivých 

zemí. Tato eliminace probíhá dvěma způsoby, a to pomocí parity kupní síly (PPP) a pomocí 

standardu kupní síly (PPS) (Novotná, 2007). 

 

 Parita kupní síly (PPP) 

PPS z anglického „Purchasing Power Parity“ přepočítává ekonomické údaje 

vyjádřené v národních měnách na umělou společnou měnu, tzv. standard kupní síly (PPS). 

 

 Standard kupní síly (PPS) 

PPS z anglického „Purchasing Power Standard“ představuje referenční měnu 

pouţívanou v EU k vyjádření hodnoty ekonomických agregátů pro účely srovnávání. PPS 

vyjadřuje nákup stejného mnoţství zboţí a sluţeb ve všech zemích za peněţní jednotku. 

Slouţí k měření rozdílů mezi regiony EU, vyuţívají ho i mezinárodní instituce (OSN, Světová 

banka, MMF), národní vlády i centrální banky. 

 

Regionální disponibilní důchod 

Podnětem pro pouţití tohoto ukazatele byla otázka dojíţdění za prací při měření 

HDP, kdy více obyvatel v regionu pracuje, neţ ţije. Typickým příkladem je Inner London, 

Hamburg, Vídeň či Praha. Cílem tohoto ukazatele je změřit příjem obyvatel,  

který je v různých regionech k dispozici a kterým mohou lidé, jeţ tam ţijí, disponovat. 

Na obrázku 3.1 vidíme disponibilní důchod v jednotlivých regionech zemí EU. 

Podle přiloţené legendy můţeme zjistit, ţe regiony s nejtmavší barvou jsou ty, kde hodnota 

disponibilního důchodu dosahuje nejvyšších hodnot. V současné době dochází především  

ke zvyšování relativní úrovně příjmů disponibilního důchodu, a to převáţně v oblastech Itálie, 

Španělska, západní části Spojeného království a v některých částech východního Německa  

a Řecka. 

Země V4 se řadí převáţnou části do zemí se střední hodnotou disponibilního 

důchodu. Nejvyššího disponibilního důchodu dosahuje Bratislavský kraj s 12 309 PPCS  

na obyvatele a dále Praha s 12 241 PPCS na obyvatele. Mezi třicet regionů s nejniţší úrovní 

disponibilního důchodu spadá třináct polský, čtyři maďarské a dva slovenské regiony. 
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Obrázek 3.1: Disponibilní důchod domácností na obyvatele (v PPCS), v NUTS 2, 2006  

(v %; EU27 = 100) 

 
Zdroj: Eurostat, 2009 

 

3.4.2 Ukazatelé pro hodnocení plnění cílů Lisabonské strategie 

V roce 2000 byl na Lisabonském summitu vytyčen cíl Evropské unie, který má 

během následujících deseti let učinit z Evropy vysoce ekonomicky výkonnou  

a konkurenceschopnou zónu. Rozhodly o tom jednotlivé členské země na zasedání Evropské 

rady na jaře 2000 v portugalském Lisabonu. Podmínkou bylo, aby tyto cíle neohrozily 

sociální soudrţnosti a nepoškodily tak ţivotní prostředí (REGDIS-P08, 2008). 

Strukturální ukazatelé jsou ukazatelé mezinárodního srovnávání uspořádané 

Eurostatem, které slouţí jako podklad Evropské radě pro hodnocení dosaţených cílů 

Lisabonské strategie a k politicko – ekonomickým rozhodnutím vedoucím k dosaţení těchto 

vytyčených cílů (BusinessInfo, 2009). Evropský statistický úřad na svých internetových 

stránkách zajišťuje sledování a aktualizaci datové základny strukturálních ukazatelů. 

Významným zdrojem informací v oblasti strukturálních ukazatelů je Administrativní centrum 

komunikační a informačních zdrojů tzv. CIRCA (Communication and Information Recourse 
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Centre Administration), které zajišťuje podrobnější informace o datové základně 

strukturálních ukazatelů, metodologii, o podrobnějších odkazech, publikacích věnovaných 

strukturálním ukazatelům apod. 

Databáze monitorovaných strukturálních ukazatelů se začala postupně systematicky 

vyuţívat a rozšiřovat od roku 1999. K radikální změně v oblasti aplikace strukturálních 

ukazatelů dochází v roce 2000 po jarním zasedání Evropské rady v Lisabonu, kde byla 

Evropská komise pověřena vytvořením komplexu hodnotících strukturálních ukazatelů 

v rozhodujících oblastech rozvoje EU, které by směřovaly k naplňování cílů Lisabonské 

strategie (REGDIS08, 2008). 

Počet strukturálních ukazatelů se v průběhu let často měnil. Na počátku se uváděl 

počet 35 ukazatelů. Ve spojení s Göthenburskou agendou byl seznam indikátorů v březnu 

roku 2001 rozšířen o oblasti ţivotního prostředí. 

V roce 2002 na základě Jarní zprávy se jiţ seznam skládal z počtu 42 strukturálních 

ukazatelů, které zahrnovaly následující oblasti (Novotná, 2007): 

 celkové ekonomické prostředí, 

 zaměstnanost, 

 inovace a výzkum, 

 ekonomická reforma, 

 sociální soudrţnost, 

 ţivotní prostředí. 

Na jaře roku 2002 došlo na zasedání Evropské rady v Barceloně k navýšení 

strukturálních ukazatelů na 76, a to především rozšířením skupiny environmentálních 

ukazatelů. 

Rok 2003 znamenal pro kandidátské země rok zapojení se do hodnocení 

strukturálních ukazatelů, coţ vedlo ke zvýšení počtu strukturálních ukazatelů na 107. 

Evropská rada doporučila takto vysoký počet strukturálních ukazatelů sníţit a ukazatele více 

začlenit do konkrétních problémových oblastí. 

Výsledkem doporučení Evropské rady bylo sestavení 42 strukturálních ukazatelů, 

které byly roku 2004 dodatečně sníţeny na konečný počet 14 základních ukazatelů (tzv. core 

indicators). Tento seznam 14 indikátorů začleňuje všechny tři pilíře Lisabonské strategie,  
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tj. ekonomický, sociální a environmentální. V následující tabulce 3.4 uvádím seznam  

14 strukturálních ukazatelů a jejich rozčlenění dle pilířů (Švarc, 2009). 

Tabulka 3.4: Krátký seznam strukturálních ukazatelů 

  Strukturální ukazatel Typ 

1 HDP na obyvatele v PPS Ekonomický 

2 Produktivita práce na zaměstnanou osobu Ekonomický 

3 Míra zaměstnanosti Ekonomický 

4 Míra zaměstnanosti starších pracovníků Ekonomický 

5 Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD) Ekonomický 

6 Úroveň dosaţeného vzdělání mládeţe Ekonomický 

7 Relativní cenová úroveň Ekonomický 

8 Kapitálové investice Ekonomický 

9 Míra rizika chudoby - po sociálních dávkách Sociální 

10 Rozptýlení regionální míry zaměstnanosti Sociální 

11 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Sociální 

12 Emise skleníkových plynů Environmentální 

13 Energetická náročnost národního hospodářství Environmentální 

14 Objem nákladní dopravy k HDP  Environmentální 

Zdroj: Eurostat, 2009; vlastní zpracování 

 

3.4.3 Ukazatelé pro hodnocení územního rozvoje EU 

Poslední skupinu sledovaných ukazatelů tvoří ukazatelé podávající informace  

o územním rozvoji EU. Všechny tyto ukazatele vyplývají z projektu EPSON
6
. V rámci 

projektu bylo vytvořeno několik soustav hodnocení jako například Regionální klasifikace 

Evropy (RCE – Regional Classification of Europe). 

RCE je systém představující alternativní přístup k souhrnnému hodnocení 

regionálních disparit. Účelem tohoto systému je nalezení silných a slabých stránek regionů  

a jejich akumulace. Regionální klasifikace v rámci RCE je realizována v 8 tematických 

oblastech s vyuţitím 30 ukazatelů. Osm sledovaných tematických oblastí zahrnuje 

ekonomiku, hodnocení Lisabonské strategie, trh práce, demografii, přírodní podmínky, 

přírodní katastrofy, technologické katastrofy a dostupnost. Na základě rozsáhlosti uvádím 

seznam v příloze 1 (REGDIS08, 2008). 

 

                                                             
6
 EPSON je zkratkou anglických slov s překladem „Monitorovací síť pro evropské územní plánování“. Jedná se 

o program slouţící k plánování územního rozvoje rozšiřující se EU. Na program EPSON 2006 navazuje 

v současném programovacím období program EPSON 2013. 
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3.5 Hodnocení regionální politiky EU 

Má-li být politika HSS úspěšná, je třeba ji pravidelně sledovat a hodnotit. Toto 

hodnocení probíhá pravidelně na úrovni EU (Skokan, 2003). Jak vyplývá ze Smlouvy  

o fungování EU (čl. 159): „Komise předkládá kaţdý rok Evropskému parlamentu, Radě, 

Hospodářskému a sociálnímu výboru a zprávu o pokroku dosaţeném při upevňování 

hospodářské a sociální soudrţnosti. Tato zpráva případně obsahuje vhodné návrhy.“ 

Z hlediska pravidelnosti uveřejňování a struktury můţeme kohezní zprávy rozdělit do dvou 

kategorií, které popisuji níţe (Skokan, 2003). 

 

3.5.1 Zprávy o ekonomické (hospodářské) a sociální soudržnosti 

Tyto zprávy jsou uveřejňovány Evropskou komisí vţdy jednou za tři roky. 

Představují ústřední analytické studie celoevropského významu nesoucí vţdy určitý podtitul, 

který charakterizuje nynější a následný vývoj v blízké budoucnosti EU. Následující tabulka 

uvádí přehled dosud zveřejněných zpráv o hospodářské a sociální soudrţnosti (REGDIS08, 

2008). 

 

Tabulka 3.5: Zprávy o hospodářské a sociální soudrţnosti 

Zpráva Rok Název zprávy 

1. 1996 První kohezní zpráva 

2. 2001 Jednota, solidarita, diverzita pro Evropu, její obyvatele a její území 

3. 2004 
Nové partnerství pro soudrţnost, konvergenci, konkurenceschopnost, 

spolupráci 

4. 2007 Rostoucí regiony, rostoucí Evropa 

Zdroj: European Commision, 2010; vlastní zpracování 

 

Obsah jednotlivých zpráv je velice podobný a od roku 2001 se jeho struktura 

v zásadě nezměnila. Zprávy o hospodářské a sociální soudrţnosti hodnotí soudobou úroveň 

soudrţnosti a rozdílů mezi státy a regiony, vliv politiky soudrţnosti EU na jejím území  

a obyvatele, vlivy národních politik soudrţnosti a stanovují zaměření politiky soudrţnosti 

v příštím období. 

Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudrţnosti s názvem „Rostoucí regiony, 

rostoucí Evropa“ je zprávou poslední, která byla uveřejněna v květnu 2007. Tato zpráva 

přináší aktualizovaný nástin situace, výhled do budoucna a analýzu dopadu politiky 

soudrţnosti na soudrţnost v EU jak na národní úrovni, tak na úrovni Společenství. Zvláštní 
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důraz je potom kladen na hodnocení dopadu evropské politiky soudrţnosti v období 2000 – 

2006 a hodnocení příprav na období 2007 – 2013 na základě národních strategií a navrţených 

operačních programů předloţených Komisí členskými státy do konce dubna 2007 (RESC4, 

2007). 

V úvodu zprávy je konstatováno, ţe na národní a regionální úrovni dochází  

ke konvergenci (měřeno ukazatelem HDP) a je odhadováno, ţe tento vývoj bude pokračovat. 

Politika soudrţnosti napomáhá růstu a tvorbě pracovních míst také mimo konvergenční 

regiony, podporuje inovační schopnost členských států a regionů, neboť právě investice  

do lidských zdrojů v rámci politiky soudrţnosti mají značnou návratnost. Jako zásadní prvek 

řádné správy věcí veřejných prosazuje politika soudrţnosti partnerství (REGDIS08, 2008). 

 

3.5.2 Zprávy o pokroku v oblasti ekonomické (hospodářské) a sociální 

soudržnosti 

Tento typ zpráva je publikován Evropskou komisí zpravidla jedenkrát ročně 

v období mezi hlavními kohezními zprávami. Jedná se o kratší analytickou studii,  

která shrnuje situaci od vydání poslední „hlavní“ zprávy o ekonomické a sociální soudrţnosti 

EU. Tabulka 3.6 uvádí přehled dosud zveřejněných zpráv o pokroku v oblasti hospodářské  

a sociální soudrţnosti (REGDIS08, 2008). 

 

Tabulka 3.6: Zprávy o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudrţnosti 

Zpráva Rok Název zprávy 

1. 1999 
Šestá periodická zpráva o sociální a ekonomické situaci a rozvoji 

regionů v Evropě 

2. 2002 První zpráva o pokroku v oblasti ekonomické a sociální soudrţnosti 

3. 2003 Druhá zpráva o pokroku v oblasti ekonomické a sociální soudrţnosti 

4. 2005 Třetí zpráva o pokroku v oblasti ekonomické a sociální soudrţnosti 

5. 2006 Čtvrtá zpráva o pokroku v oblasti ekonomické a sociální soudrţnosti 

6. 2008 Pátá zpráva o pokroku v oblasti ekonomické a sociální soudrţnosti 

7. 2009 Šestá zpráva o pokroku v oblasti ekonomické a sociální soudrţnosti 

Zdroj: European Commision, 2010; vlastní zpracování 

 

Šestá zpráva o pokroku v oblasti ekonomické a sociální soudrţnosti, která byla 

zveřejněna v červnu 2009, se zaměřuje především na tvořivost a inovace, které mají za cíl 

pomoci EU rychleji se vymanit z hospodářské krize. Hlavním důvodem takovéhoto 

rozhodnutí je, ţe současná situace se značně liší od té, ve které by se EU měla nacházet dle 
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parametrů období 2007 – 2013. Jak jsem jiţ uváděla, cílem politiky soudrţnosti je vytvářet  

a realizovat dlouhodobé strategické cíle, ale Výbor regionů se domnívá, ţe v současné situaci 

by bylo dobré, aby členské státy a regiony co nejlépe reagovaly na výzvy, který by sníţily 

dopad hospodářské a finanční krize (PRESC6, 2009). 
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4 ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DISPARIT V ZEMÍCH V4 

 

Následující kapitolu mé bakalářské práce věnuji analýze regionálních disparit 

v zemích V4. V4 je neoficiálním označením čtyř postkomunistických zemí střední Evropy – 

České, Slovenské, Polské a Rakouské republiky. Původně se skupina těchto zemí nazývala 

Visegrádská trojka, ale po rozdělení Česko-slovenské federativní republiky v roce 1993 byla 

přejmenována. Svůj název získala během setkání zástupců zemí pořádaného 

v severomaďarském městě Visegrad 15. února 1991. Cílem tohoto seskupení byla jejich 

vzájemná pomoc při přechodu od totalitního systému ke svobodné a demokratické 

společnosti. 

Země V4 společně vstoupily v roce 2004 do EU a jejich zahraničně – politické 

aktivity výrazně vzrostly. V současné době se skupina zaměřuje především na prosazování 

spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. Země V4 však nemají společné jen 

zmíněné seskupení, ale jsou také součástí jedné civilizace sdílející kulturní a intelektuální 

hodnoty a společné kořeny náboţenských tradic, a proto bude zajímavé sledovat,  

jaké regionální rozdíly se zde vyskytují (Visegrad group, 2006). 

 

4.1 Regionální disparity v České republice 

Česká republika je vnitrozemský stát střední Evropy, jehoţ hranice sousedí 

s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Počet obyvatel je dle statistických údajů 

k 31. prosinci 2009 odhadován na 10 506 813 osob. Česká republika je parlamentní 

demokratická republika, jejíţ politický systém je rozdělen mezi moc zákonodárnou, výkonnou 

a soudní. V čele státu stojí prezident, který provozuje výkonnou moc společně s vládou. 

Zákonodárná moc je v rukou dvoukomorového Parlamentu. První komoru představuje 

Poslanecká sněmovna, která má 200 poslanců. Druhou komoru zastupuje Senát s 81 členy. 

 

4.1.1 Regionální struktura České republiky 

Česká republika se administrativně dělí do tří stupňů. První stupeň představuje  

14 vyšších územních samosprávných celků. Střední úroveň je zastoupena okresy. Kaţdý 

z těchto okresů měl dříve svůj vlastní okresní úřad. 1. ledna 2003 byly tyto okresní úřady 

zrušeny (okres jako jednotka státní správy nadále existuje) a všechny jeho kompetence přešly 
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na krajské úřady, správní úřady a nově vzniklé úřady obcí s rozšířenou působnosti, kterých je 

celkem 205. Nejniţší stupeň je tvořen 6 249 obcemi (Wikipedie, 2010). 

Stejně jako ostatní členské země EU uplatňuje Česká republika ve svém členění 

metodiku EU – Nomenklatura územně statistických jednotek (NUTS)
7
: 

 NUTS 0 – představuje stát Česká republika, 

 NUTS 1 – představuje území České republiky, 

 NUTS 2 – tato úroveň územního členění je v České republice tvořena tzv. regiony 

soudrţnosti, které slučují 14 samosprávných krajů do 8 celků podle počtu obyvatel, 

 NUTS 3 – jednotkou této úrovně je 14 samosprávných krajů (13 krajů a Praha). 

Nomenklatura lokálních územních jednotek je v České republice tvořena 

následujícím způsobem: 

 LAU 1 – tato úroveň je zastoupena 77 okresy (76 okresů a Praha), 

 LAU 2 – tato úroveň je zastoupena 6 249 obcemi. 

 

Základní charakteristika regionů NUTS 2 v České republice 

Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS, která vystřídala dosavadní 

číselník krajů a okresů (ČKO) a zavedla systém klasifikace územních statistických jednotek 

pouţívaný ve státech EU, vstoupila v platnost 1. ledna 2000. Podkladem pro vymezení 

územních statistických jednotek bylo Usnesení vlády České republiky č. 707/1998 ze dne  

26. října 1998 a bylo provedeno Českým statistickým úřadem po dohodě s Eurostatem. 

Prvotním elaborátem byl Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. ze dne 3. prosince 1997, o vytvoření 

vyšších územních samosprávních celků a o změně Ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb. 

(CRR, 2010). 

V České republice je vymezeno celkem 8 jednotek úrovně NUTS 2, které vznikly 

spojením 14 samosprávných krajů (NUTS 3). Tato úroveň je vyuţívána především  

ke statistickým účelům a moţnosti regionů čerpat finanční prostředky z fondů EU. 

Charakteristiku jednotlivých regionů znázorňuji v tabulce 4.1. 

 

 

 

                                                             
7
 Celkovou strukturu územních statistických jednotek NUTS 1 – NUTS 3 v České republice uvádím v příloze 2  

a grafické zobrazení v příloze 3. 
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Tabulka 4.1: Charakteristika regionů NUTS 2 v České republice 

NUTS 2* Rozloha v km
2
 Počet obyvatel  Hustota obyvatel/km

2
 

Praha 496 1 249 026 2 518,20 

Střední Čechy 11 016 1 247 533 113,2 

Jihozápad 17 618 1 209 506 68,7 

Severozápad 8 650 1 143 834 132,2 

Severovýchod 12 440 1 509 758 121,4 

Jihovýchod 13 992 1 666 700 119,1 

Střední Morava 9 230 1 233 083 133,6 

Moravskoslezsko 5 427 1 247 373 229,8 

* Údaje za rok 2009 

Zdroj: Český statistický úřad, 2010; vlastní zpracování 

 

4.1.2 Analýza hlavních regionálních ukazatelů 

Pro vypracování analýzy současných regionálních disparit v České republice  

se nabízí soubor základních 14 strukturálních ukazatelů. Z důvodu omezeného rozsahu 

bakalářské práce jsem byla ovšem nucena vybrat z tohoto souboru čtyři nejvýznamnější 

ukazatele, a to HDP na obyvatele, míru zaměstnanosti, míru dlouhodobé nezaměstnanosti  

a hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD). 

V České republice, která je nejvyspělejší zemí v rámci V4, se z hlediska HDP  

na obyvatele a míry zaměstnanosti projevuje vysoce dichotomií situace mezi Prahou  

a ostatními regiony. 

 

Celkové ekonomické prostředí 

Praha, která v roce 2007 vykazovala hodnotu 171,8 % průměru EU27, se řadí mezi 

nejvyspělejší regiony všech zemí EU. Přehled dosaţených hodnot za období 2003 – 2007,  

a to nejen regionu Praha, znázorňuje tabulka 4.2. Nejvyšší hodnoty dosahuje region Praha, 

jehoţ HDP na obyvatele je přibliţně 2,5 krát vyšší neţ druhého regionu Střední Čechy. Pořadí 

na druhém aţ osmém místně není nějak výrazně rozdílné. Regiony dosahují hodnot v rozmezí 

od 61,7 do 75,2 % průměru EU27. Nejniţšího procenta dosahuje region Severozápad (62,3 % 

průměru EU27). V tomto regionu se nachází města, která jsou poznamenána dlouhodobou 

těţbou uhlí, a jejich současná situace není nijak přívětivá.  
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Tabulka 4.2: HDP na obyvatele v PPS (EU27 = 100 %) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 

Praha 153,9 154,5 158,5 161,8 171,8 

Střední Čechy 69,2 71,3 69,8 72,8 75,2 

Jihozápad 66,9 69,6 69,9 70,8 71,1 

Severozápad 60 60,8 60,5 60,6 61,7 

Severovýchod 62,8 63,9 64,3 64,3 65,9 

Jihovýchod 66,6 67,2 67,6 68,8 71,7 

Střední Morava 58,3 59,5 59,3 59,8 62,3 

Moravskoslezsko 56,7 61,4 64,2 64,1 67,5 

Česká republika 73,4 75,1 75,9 77 80,1 

EU27 100 100 100 100 100 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.1 lze usoudit, ţe vývoj regionálního HDP na obyvatele je pozitivní,  

neboť dochází k postupnému růstu jeho hodnoty. Nejvyšší nárůst lze vypozorovat u regionu 

Praha, jehoţ úsečka je nejvíce zakřivená. 

 

Graf 4.1: Vývoj regionálního HDP v Česká republice v % 

 

Zdroj: Tabulka 4.2, 2010; vlastní zpracování 

 

Zaměstnanost a sociální soudrţnost 

Česká republika se řadí mezi státy s vysokou mírou zaměstnanosti. Podle tabulky 

4.3 dosahuje nejlepšího výsledku region Praha (60,2 %), zatímco nejhoršího region 

Moravskoslezský. Z hlediska vývoje míry zaměstnanosti nemůţeme přesně určit, zda dochází 

k jejímu sníţení či zvýšení, neboť z tabulky je patrné, ţe hodnoty jsou nestálé. Zatímco v roce 

2008 došlo v regionu Praha ke sníţení míry zaměstnanosti, v ostatních regionech ke zvýšení. 
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K největšímu nárůstu za období 2003 – 2008 došlo u regionu Moravskoslezského,  

kde se hodnota zvýšila o 3,8 procentního bodu. V regionu Severovýchod nedošlo v tomto 

období k ţádné změně. 

 

Tabulka 4.3: Míra zaměstnanosti v % (15 a více let) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Praha 59,8 58,9 59,9 60,3 60,3 60,2 

Střední Čechy 56,8 56,4 56,4 57,1 57,6 58 

Jihozápad 56,3 56 56,9 56,6 57,3 57,8 

Severozápad 52,9 52,9 52,8 53 53 53,6 

Severovýchod 55,3 54,7 55,4 55,4 55,4 55,3 

Jihovýchod 53,8 53,6 53,8 53,9 55,3 55,1 

Střední Morava 53,2 52,1 52,2 53,9 54,8 54,6 

Moravskoslezsko 49,3 49,1 50,3 50,5 51,8 53,1 

Česká republika 54,6 54,2 54,7 55 55,6 55,9 

EU27 51,4 51,4 52 52,9 53,3 53,7 

Zdroj: Euroskop, 2010; vlastní zpracování 

 

Rok 2004 znamenal pro většinu regionů nárůst míry dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Od roku 2005 konečně dochází k jeho postupnému sniţování. Nejlepší míru dlouhodobé 

nezaměstnanosti vykazuje region Praha (0,74 %). Jeho hodnota se liší o pouhých 0,17 %  

od regionu Jihozápad a o 0,22 % od regionu Střední Čechy. Nejvyšší hodnotu za celé 

sledované období vykazuje region Moravskoslezsko. Je nutné podotknout, ţe oproti roku 

2003 je tato hodnota téměř poloviční. Celkový přehled hodnot dlouhodobé nezaměstnanosti  

a jeho vývoj v čase uvádím v tabulce 4.4 a grafu 4.2. 

 

Tabulka 4.4: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (%) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Praha 1,66 1,72 1,45 1,13 0,88 0,74 

Střední Čechy 2,36 2,11 2,2 2,11 1,47 0,96 

Jihozápad 2,09 2,22 2,22 2,15 1,47 0,91 

Severozápad 6,28 8,14 8,68 8,06 5,78 4,84 

Severovýchod 2,52 2,56 2,55 2,98 2,24 1,8 

Jihovýchod 3,25 3,82 3,86 3,71 2,73 1,93 

Střední Morava 4,22 5,19 4,73 3,94 3,26 2,26 

Moravskoslezsko 8,65 8,73 8,48 7,45 4,88 4,33 

Česká republika 3,8 4,2 4,2 3,9 2,8 2,2 

EU27 4,1 4,2 * 3,7 3,1 2,6 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 
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Graf 4.2: Vývoj regionální dlouhodobé míry nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Tabulka 4.4, 2010; vlastní zpracování 

 

Inovace a výzkum 

Česká republika se řadí k zemím s průměrnou podporou vědy a výzkumu. Celková 

průměrná hodnota (1,54 %) se blíţí k průměru EU27 (1,85 %). Nejvyšší zásluhy na těchto 

výsledcích mají převáţně dva regiony – Praha a Střední Čechy. Jak je uvedeno v následujícím 

grafu 4.2 nejvyšší hodnoty nedosahuje region Praha jako u předešlých ukazatelů, ale region 

Střední Čechy, jehoţ hodnota činí 2,77 %. Hodnota Prahy je potom o 0,17 % niţší. Nejhorší 

situace je v regionu Severozápad, kde se hodnota za období 5 let sníţila z 0,3 % na 0,26 %. 

Ke sníţení výdajů na vědu a výzkum došlo také v regionu Moravskoslezsko, a to o celých 

0,92 % oproti roku předešlému. 

 

Graf 4.3: Výdaje na vědu a výzkum (GERD) jako % HDP (v %) 

 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 
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4.2 Regionální disparity na Slovensku 

Vnitrozemský stát střední Evropy hraničí celkem s pěti státy, kterými jsou 

Maďarsko, Polsko, Česká republika, Rakousko a Ukrajina. K 30. červnu 2009 zde byl 

odhadnut počet obyvatel na 5 416 968 osob. Slovensko je parlamentní demokratická 

republika, v jejímţ čele stojí prezident. Ten se o svou moc během vládnutí dělí s parlamentem 

– Slovenskou národní radou, která se skládá ze 150 poslanců a vykonává funkci 

zákonodárného orgánu. Výkonnou moc má v rukou vláda. 

 

 

4.2.1 Regionální struktura Slovenska 

Od roku 1996, kdy byl přijat zákon o administrativním členění, se Slovensko dělí  

na 8 samosprávních krajů, které jsou nezávislou samosprávní jednotkou Slovenska. Názvy 

jednotlivých krajů jsou odvozeny od svých center. Dělení současných krajů vychází 

z původního československého, došlo pouze k úpravě hranic krajů a okresů. Tato změna vedla 

ke zmenšení územních celků, aby kraje lépe odpovídaly přirozeným slovenským regionům. 

Tyto kraje se dále člení na 79 okresů a 2 922 obcí (Wikipedie, 2010). 

Pro regionální členění území Slovenska je vyuţita, stejně jako v ostatních členských 

státech EU, metodika NUTS
8
: 

 NUTS 0 – představuje stát Slovenská republika, 

 NUTS 1 – představuje celé území Slovenské republiky, 

 NUTS 2 – tato úroveň územního členění představuje spojování krajů do větších celků. 

Regiony této velikosti jsou na Slovensku čtyři, 

 NUTS 3 – tato úroveň odpovídá krajskému uspořádání Slovenské republiky a zahrnuje 

celkem 8 krajů. 

Nomenklatura lokálních územních jednotek je na Slovensku tvořena následovně: 

 LAU 1 – této úrovni odpovídají okresy, které z územního hlediska představují části 

krajů. Na Slovensku je celkem 79 okresů, 

 LAU 2 – této úrovni členění odpovídají obce, a to včetně městských částí Bratislavy  

a Košic. Celkem najdeme na Slovensku 2 922 obcí. 

                                                             
8
 Celkovou strukturu územních statistických jednotek NUTS – NUTS 3 na Slovensku uvádím v příloze 4, její 

grafické zobrazení v příloze 5. 
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Základní charakteristika regionů NUTS 2 na Slovensku 

Zavedení klasifikace územních statistických jednotek SK-NUTS bylo nezbytností 

pro vstup Slovenska do EU. Tato klasifikace byla vydána vyhláškou Statistického úřadu SR  

č. 438/2004 ze dne 19. července 2004 a opírá se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/2002 ze dne 26. května 2002, o vytvoření společné klasifikace územních 

statistických jednotek (NUTS). 

Jak jsem se jiţ zmínila výše, do skupiny regionů úrovně NUTS 2 na Slovensku 

spadají pouze čtyři regiony, a to Bratislavský kraj, Západní Slovensko, Střední Slovensko  

a Východní Slovensko. Bliţší charakteristika regionů NUTS 2 na Slovensku je uvedena 

v tabulce 4.5. 

Tabulka 4.5: Charakteristika regionů NUTS 2 na Slovensku 

NUTS 2* Rozloha v tis. km
2
 Počet obyvatel v tis. Hustota obyvatel/km

2
 

Bratislavský kraj 2,053 671 300,5 

Západní Slovensko 14,993 1866 124,5 

Střední Slovensko 16,263 1350 83 

Východní Slovensko 15,726 1579 100,4 

 * údaje za rok 2009 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009; vlastní zpracování 

 

4.2.2 Analýza hlavních regionálních ukazatelů 

Slovensko, které se díky své rozlohy a počtu obyvatel řadí mezi malé členské státy, 

má na svém území pouze 4 regiony úrovně NUTS 2. Zaměříme-li se na rozdíly mezi těmito 

regiony ze strany ekonomické úrovně a produktivity práce zjistíme, ţe situace se nijak zvlášť 

neliší od jiných zemí střední a východní Evropy. Z toho vyplývá, ţe regiony, na jejichţ území 

se nachází hlavní město, převyšuje svou ekonomickou úrovní i produktivitou práce ostatní 

regiony (REGDIS08, 2008). Stejně jako u předešlé země, také zde budu vyuţívat k analýze 

čtyři významné strukturální ukazatele, které nám tamní disparity nejlépe znázorní. 

 

Celkové ekonomické prostředí 

Jak uvádí tabulka 4.6, ve sledovaném období došlo ve všech slovenských regionech 

k výraznému růstu HDP na obyvatele. Nejlepšího výsledku dosáhl Bratislavský kraj 

s hodnotou 160,3 % průměru EU27, která výrazně převyšuje i průměrné hodnoty za EU27 

(67,7 %) a řadí tak tento region mezi nejvyspělejší regiony EU. Hodnoty ostatních regionů 

jsou v porovnání s Bratislavským krajem velice nízké a můţeme je označit jako regiony méně 
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rozvinuté. Nejméně rozvinutý je region Východní Slovensko s hodnotou 46 % průměru 

EU27, coţ je v porovnání s krajem Bratislavským téměř 3,5 krát méně. 

 

Tabulka 4.6: HDP na obyvatele v PPS (EU27 = 100%) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 

Bratislavský kraj 124,6 128,7 146,6 147,7 160,3 

Západní Slovensko 51,9 54 56,8 62,7 66,1 

Střední Slovensko 45,9 46,5 46,5 49,1 53,3 

Východní Slovensko 41,3 42 43 43,9 46 

Slovensko 55,4 57 60,2 63,4 67,7 

EU27 100 100 100 100 100 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

Pro lepší představu uvádím níţe graf 4.3, který jasně dokazuje výše zmíněná fakta. 

Rozdíl mezi prvním a druhým regionem dosahujícím nejvyšší hodnoty je jasně patrný. 

 

Graf 4.4: Vývoj regionálního HDP na Slovensku v % 

 

Zdroj: Tabulka 4.6; vlastní zpracování 

 

Zaměstnanost a sociální soudrţnost 

Slovensko se po dobu mnoha let pohybovalo v míře zaměstnanosti pod průměrem 

EU27. V roce 2008 však jiţ dosáhlo hranice shodné s průměrem EU27 (53,7 %).  

Tabulka 4.7 znázorňuje hodnoty ukazatele míry zaměstnanosti. 
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Tabulka 4.7: Míra zaměstnanosti v % (15 a více let) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bratislavský kraj 59,3 58,9 60,5 60,6 61,7 62,9 

Západní Slovensko 50,2 51,3 51,9 53,3 54,3 56 

Střední Slovensko 47,7 46,4 47,6 49,2 49,7 51,1 

Východní Slovensko 46,6 44,9 44,7 46,6 48,2 49,2 

Slovensko 49,7 49,2 49,8 51,2 52,3 53,7 

EU27 51,4 51,4 52 52,9 53,3 53,7 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

Nejvyšší míry zaměstnanosti dosahuje Bratislavský kraj s hodnotou 62,9 %. Tento 

region zároveň dosahuje nejniţší míry dlouhodobé nezaměstnanosti. Naopak regionem 

s nejniţší mírou zaměstnanosti je Východní Slovensko. Hlavní důvod takto nízké hodnoty lze 

spatřit v orientaci regionu na zemědělskou produkci, čímţ dochází ke sníţení průmyslové 

výroby a také ve vysoké koncentraci tzv. sociálně vyloučených skupin obyvatel
9
. 

 

Graf 4.5: Vývoj regionální dlouhodobé míry nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

Pro vyjádření dlouhodobé míry nezaměstnanosti na Slovensku uvádím graf 4.4.  

Jak jsem uvedla výše, nejniţší hodnoty dosahuje Bratislavský kraj (1,52 %). Podíváme-li  

se na jeho vyjádření v grafu, zjistíme, ţe jeho míra dlouhodobé nezaměstnanosti je téměř 

konstantní. Za období šesti let došlo ke sníţení hodnoty o pouhých 1,79 procentního bodu. 

Regionem s nejvyšší hodnotou je Střední Slovensko, v jehoţ těsném závěsu je region 

                                                             
9
 Obyvatelstvo, které nemá z různých důvodů pozitivní vztah k pracovní aktivitě. 
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Východní Slovensko. Největší procentní změna nastala u regionu Západní Slovensko,  

kde hodnota klesla z 10,52 % v roce 2003 na hodnotu 4,22 % v roce 2008. 

 

Inovace a výzkum 

Slovensko je zemí s malou a klesající podporou vědy a výzkumu, v němţ ani jeden 

region nedosahuje hodnoty 1 %. Nejvyšší hodnota je tedy 0,83 %, které dosahuje Bratislavský 

kraj. Nejméně výdajů na vědu a výzkum je vynakládáno v regionu Střední Slovensko  

(0,23 %). Ne všechny regiony Slovenska však zaznamenaly pokles. V regionu Východní 

Slovensko došlo ke zvýšení výdajů na vědu a výzkum za posledních pět let o 0,03 %. Ovšem 

ani tato skutečnost nemění nic na tom, ţe Slovensko je svou hodnotou 0,46 % nejhorší zemí 

V4 a zároveň zemí s podprůměrem EU27. 

 

Tabulka 4.8: Výdaje na vědu a výzkum (GERD) jako % HDP (v %) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 

Bratislavský kraj 1,11 1 0,88 0,91 0,83 

Západní Slovensko 0,52 0,42 0,45 0,4 0,38 

Střední Slovensko 0,33 0,3 0,31 0,25 0,23 

Východní Slovensko 0,28 0,28 0,28 0,32 0,31 

Slovensko 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46 

EU27 1,86 1,82 1,82 1,85 1,85 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

4.3 Regionální disparity v Polsku 

Polsko je přímořský stát leţící ve střední Evropě. Sousedy tohoto státu jsou Česká 

republika, Slovensko, Německo, Bělorusko, Ukrajina, Rusko a Litva. Podle posledních údajů 

ţije v Polsku 38 163 895 obyvatel. Polsko je parlamentní demokracií. V čele státu stojí 

prezident. Na základě návrhů ministerského předsedy prezident jmenuje vládu. Zákonodárnou 

moc vykonává parlament, který se dělí na Dolní a Horní komoru. Dolní komora – Sejm 

disponuje 460 křesly a Horní komora – Senát 100 křesly. 

 

4.3.1 Regionální struktura Polska 

Od 1. ledna 1999 má Polsko třístupňové administrativní členění, které jej rozděluje 

na vojvodství, okresy a obce. Vojvodství (województwo) jsou nejvyššími správními celky, 

kterých je 16. Druhý stupeň je tvořen okresy (powiat). Těchto okresů je celkem 614 a člení  
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se na zemské a městské okresy. Městský okres představuje obec, která získala statut okresu. 

Městské okresy zastupují 65 největších polských měst. Poslední stupeň představují obce 

(gminy), kterých je 2 489. Obce se dále dělí na městské, městsko-vesnické a vesnické, kterých  

je nejvíce (Wikipedie, 2010). 

Území Polské republiky je stejně jako v ostatních členských zemích EU rozděleno 

dle Nomenklatury územně statistických jednotek (NUTS)
10

: 

 NUTS 0 – představuje stát Polsko, 

 NUTS 1 – pro tuto úroveň se pouţívá označení region, který spojuje několik 

vojvodství. V současné době je takovýchto regionů celkem šest,  

 NUTS 2 – regiony této úrovně představují vojvodství. Jak jsem zmínila výše, 

vojvodství jsou vyšším územně samosprávným celkem, který disponuje  

i samosprávnými orgány. Regionů NUTS 2 se na území Polska nachází šestnáct, 

 NUTS 3 – jedná se o tzv. podregiony. Tyto podregiony jsou vytvořeny uměle,  

a to spojením několika okresů pro potřeby členění území na NUTSy. Počet jednotek 

této úrovně je v Polsku 45. 

Nomenklatura lokálních územních jednotek je v Polsku tvořena následovně: 

 LAU 1 – tuto úroveň představují okresy a tzv. pověřené obce (města s právy okresu). 

Okresy jsou z hlediska územně samosprávného členění Polska část vojvodství  

a v Polsku jich nalezneme 379,  

 LAU 2 – Obce (gminy) jsou základní jednotkou územně samosprávného členění 

Polska a jsou spojovány do okresů. V současné době se jich na území Polska nachází 

2 489. 

 

Základní charakteristika regionů NUTS 2 v Polsku 

Pro vstup Polska do EU bylo nezbytné vytvoření administrativních jednotek,  

které by umoţnily vytvoření klasifikace PL-NUTS. Ta byla v Polsku zavedena nařízením 

Rady ministrů ze dne 13. července 2000 a schválena Evropskou komisí v červnu 2002 

(Portrait of the regions, 2003). 

Polsko se dělí na 16 regionů úrovně NUTS 2, které jsou označovány jako 

vojvodství. Vojvodství představují vyšší administrativně-správní jednotku, která vykonává  

                                                             
10

 V příloze 6 uvádím celkovou strukturu územních statistických jednotek NUTS 1 a NUTS 2 v Polsku a 

v příloze 7 grafické zobrazení regionů NUTS 2. 
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jak funkci státní správy, tak i funkci samosprávy. Charakteristika jednotlivých vojvodství  

je z důvodu rozsáhlosti znázorněna v příloze 8. 

 

4.3.2 Analýza hlavních regionálních ukazatelů 

Polsko se řadí mezi členské státy velké velikosti, které svým územím zabírá téměř 

7,5 % celkové rozlohy EU, a počtem obyvatel představuje 7,73 % unijní populace. Přestoţe je 

Polsko šestým nejlidnatějším státem EU, z hlediska tvorby HDP je aţ na místě devátém. 

Polsko tak v posledních letech patří k nejméně rozvinutým zemím EU (REGDIS08, 2008). 

Následující řádky věnuji analýze hlavních regionálních ukazatelů, které jsem  

si pro tuto práci vybrala. Stejně jako u předchozích zemí se jedná o HDP na obyvatele, míru 

zaměstnanosti, dlouhodobou nezaměstnanost a výdaje na vývoj a výzkum. 

 

Celkové ekonomické prostředí 

Nebudeme-li brát v úvahu dva státy s nejniţší ekonomickou úrovní, kterými jsou 

Bulharsko a Rumunsko, tak právě v Polsku najdeme nejméně ekonomicky rozvinuté regiony 

EU.  

 

Tabulka 4.9: HDP na obyvatele v PPS (EU27 = 100 %) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 

Lodţské  45,1 46,5 47,2 47,7 50 

Mazovské 76 77,1 81,4 82,9 87,1 

Malopolské 42 43,2 43,8 45 46,7 

Slezské 53,2 56,9 55,4 55,1 57,8 

Lublinské 34,5 35,1 35,1 35,1 36,9 

Podkarpatské 34,6 35,3 35,5 35,5 36,7 

Svatokřiţské 38,2 39,1 38,4 39,5 41,9 

Podleské 37,1 37,8 38 38,1 40,4 

Velkopolské 51,2 54,4 54,9 54,7 56,9 

Západopomořanské 46,3 47 47,7 47,3 48,9 

Lubušské 42,3 45,2 46,3 46,2 48,2 

Dolnoslzské 50 51,5 53,1 55,5 59,2 

Opolské 38,8 43,4 42,6 41,7 45,2 

Kujavskopomořské 43,8 45,2 44,8 45,4 47,3 

Varmijskomazurské  38,6 39,3 39,3 39,2 40,5 

Pomořské 48,1 49,4 50,5 51,1 53,6 

Polsko 48,9 50,6 51,4 51,9 54,4 

EU27 100 100 100 100 100 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 
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Nejniţší hodnoty dosahuje vojvodství Podkarpatské (36,7 % průměru EU27)  

a Lublinské (36,9 % průměru EU27). Jak můţeme vidět v tabulce 4.9, vývoj těchto regionů  

je téměř souměrný. Je nutné konstatovat, ţe ve všech polských regionech došlo za posledních 

pět let k růstu HDP na obyvatele, který je však velmi nerovnoměrný. K největší změně došlo  

u Mazovského vojvodství, kde jeho hodnota stoupla o 11,1 procentního bodu. Tento region 

dosahuje zároveň nejvyšší hodnoty HDP na obyvatele ze všech polských regionů, ovšem 

v porovnání například s regionem Praha dosahuje hodnoty něco málo přes jeho jednu 

polovinu. 

Vyobrazení vývoje regionálního HDP na Slovensku znázorňuje graf 4.5. Zatímco 

Mazovské vojvodství zaujímá nejvyššího poloţení, ostatní regiony jsou naskládány téměř  

na sobě. Na nejniţším stupni si můţeme všimnout dvou nejméně vyspělých regionů,  

které od sebe jde jen velmi špatně rozeznat. Jak jsem jiţ uvedla výše, jedná se o vojvodství 

Lublinské a Podkarpatské. 

 

Graf 4.6: Vývoj regionálního HDP v Polsku v %  

 

Zdroj: Tabulka 4.9, 2010; vlastní zpracování 

 

Zaměstnanost a sociální soudrţnost 

Polsko se řadí k zemím s nízkou mírou zaměstnanosti, a to i přesto, ţe v posledních 

letech dochází k rapidnímu zlepšení situace na regionálních trzích práce v Polsku. Zatímco 

v roce 2007 dosahovaly míry zaměstnanosti větší jak 50 % pouze dvě vojvodství (Mazovské  
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a Lublinské), v roce 2008 to uţ bylo vojvodství osm. Nejlépe je na tom vojvodství Mazovské 

s hodnotou 55,3 %. Tento region vykazuje nejlepší míry zaměstnanosti po období pěti let.  

O druhou příčku se dělí tři regiony, a to Lodţské, Svatokřiţské a Velkopolské vojvodství. Zde 

je nutné poznamenat, ţe největšího posunu za sledované období dosáhlo pouze vojvodství 

Svatokřiţské, které se vytáhlo z hodnoty 41,8 % na 51,6 %. Nejniţší míra zaměstnanosti  

je evidována v Západopomořanském vojvodství. Podíváme-li se na tabulku 4.10, zjistíme,  

ţe tento region dosahuje míry zaměstnanosti 45,6 %, coţ byla v roce 2003 téměř nejvýše 

dosaţená hodnota. 

 

Tabulka 4.10: Míra zaměstnanosti v % (15 a více let) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lodţské  44,3 44,7 45,7 50,9 49,7 51,6 

Mazovské 47,9 47,7 47,8 53,5 51,9 55,3 

Malopolské 46,4 47 47,4 51,4 48,9 50,3 

Slezské 40,3 41,3 42,3 46,1 46,1 48,3 

Lublinské 48,2 47,7 48,6 52,5 51,1 50,4 

Podkarpatské 46,1 44,8 45,2 49,8 49,3 50,2 

Svatokřiţské 41,8 41,9 44 50,2 49,6 51,6 

Podleské 45,7 47,1 48 52,1 49,6 51,1 

Velkopolské 47,5 46,8 47,2 51 49,9 51,6 

Západopomořanské 39,4 41,4 41,9 45,1 43,6 45,6 

Lubušské 40,4 42,1 44,5 48,3 48,2 49 

Dolnoslzské 39,2 40,2 42 47,8 46,5 48,1 

Opolské 41,4 43 44,7 48,5 46,3 47,9 

Kujavskopomořské 43,5 43,8 44,6 46,7 45,8 47,7 

Varmijskomazurské  41 41,6 41,6 46,1 46 47,5 

Pomořské 42,9 42,5 43,5 48,1 48,1 49,8 

Polsko 44 44,3 45,2 49,6 48,5 50,4 

EU27 51,4 51,4 52 52,9 53,3 53,7 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

Jak je moţné vysledovat z tabulky 4.11, za období šesti let došlo ve všech polských 

regionech k rapidnímu sníţení míry dlouhodobé nezaměstnanosti. Největší takováto změna 

nastala ve Varmijskomazurském vojvodství, kde hodnota klesla o 13,24 %. Nejlepších hodnot 

dosahuje vojvodství Mazovské s 1,42 %. Tohoto výsledku dosáhl ovšem tento region teprve 

v roce 2008, v předešlých letech byla jeho míra v porovnání s ostatními vyšší. Nejhůře  

je na tom Kujavskopomořské vojvodství, jehoţ hodnota činí 3,31 %. Kdyţ se podíváme  

na rok 2003 a 2004 zjistíme, ţe míra dlouhodobé nezaměstnanosti se v některých regionech 
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sníţila aţ 5krát. Takovéto rapidní sníţení můţeme ze všech zemí V4 vypozorovat pouze  

u Polska. 

 

Tabulka 4.11: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (%) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lodţské  12,04 11,49 10,81 8,31 5,05 2,72 

Mazovské 10,25 8,52 8,52 6,41 3,96 1,42 

Malopolské 10,87 11,13 10,37 7,52 4,83 2,35 

Slezské 12,19 11,85 12,13 8,12 4,75 2,12 

Lublinské 7,91 7,87 7,47 6,43 4,73 2,79 

Podkarpatské 10,94 9,4 9,13 6,86 3,61 2,49 

Svatokřiţské 11 11,96 12,02 10,04 7,06 3,26 

Podleské 11,15 9,34 8,37 6,1 5,19 2,38 

Velkopolské 7,29 7,97 10,19 7,95 4,57 2,84 

Západopomořanské 13,47 11,86 10,38 9,54 6,39 3,3 

Lubušské 10,65 9,31 7,78 5,11 3,33 1,69 

Dolnoslzské 13,93 12,3 12,24 9,66 6,59 2,74 

Opolské 9,69 8,66 8,67 5,89 3,87 1,97 

Kujavskopomořské 12,16 11,33 11,59 10,45 6,41 3,31 

Varmijskomazurské  16,14 13,22 12,92 10,45 6,24 2,9 

Pomořské 8,63 8,56 9,47 6,78 4 1,51 

Polsko 11 10,3 10,3 7,8 4,9 2,4 

EU27 4,1 4,2 * 3,7 3,1 2,6 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

Inovace a výzkum 

Stejně jako ostatní rozebírané země, také Polsko se potýká s klesající podporou 

vědy a výzkumu. Jediným regionem, který přesáhl hodnotu 1 %, se stalo v roce 2007 

vojvodství Mazovské. Většina ostatních reginů nedosahuje hodnoty ani 0,5 %. Nejniţší 

podpory bylo dosaţeno v Lubušském vojvodství, kdy se jeho hodnota vyšplhala na pouhých 

0,09 %. Hodnoty jednotlivých polských regionů znázorňuje tabulka 4.12. 
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Tabulka 4.12: Výdaje na vědu a výzkum (GERD) jako % HDP (v %) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 

Lodţské  0,52 0,52 0,52 0,54 0,51 

Mazovské 1,13 1,19 1,1 1,07 1,07 

Malopolské 0,85 0,96 1,02 0,92 0,92 

Slezské 0,33 0,31 0,34 0,36 0,38 

Lublinské 0,4 0,46 0,48 0,44 0,54 

Podkarpatské 0,35 0,29 0,3 0,39 0,36 

Svatokřiţské 0,06 0,08 0,08 0,08 0,12 

Podleské 0,19 0,24 0,27 0,25 0,2 

Velkopolské 0,46 0,43 0,47 0,46 0,52 

Západopomořanské 0,16 0,17 0,17 0,19 0,24 

Lubušské 0,17 0,11 0,15 0,1 0,09 

Dolnoslzské 0,39 0,41 0,45 0,35 0,41 

Opolské 0,15 0,13 0,13 0,16 0,14 

Kujavskopomořské 0,25 0,27 0,25 0,35 0,2 

Varmijskomazurské  0,21 0,21 0,24 0,18 0,3 

Pomořské 0,42 0,48 0,52 0,51 0,51 

Polsko 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 

EU27 1,86 1,82 1,82 1,85 1,85 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

4.4 Regionální disparity v Maďarsku 

Maďarsko je vnitrozemský stát leţící ve střední Evropě, který sdílí hranici společně 

s Rakouskem, Slovinskem, Chorvatskem, Srbskem, Rumunskem, Ukrajinou a Slovenskem. 

Počet obyvatel je odhadován na 10 031 000 osob. Státní systém je zde postaven na dělbě moci 

mezi parlamentem, prezidentem a vládou. Prezident je volen na dobu 5 let s omezením  

na maximálně 2 funkční období. Parlament je dvoukomorový a zasedá v něm 386 poslanců. 

 

4.4.1 Regionální struktura Maďarska 

Administrativně-správní rozdělení Maďarska je dvoustupňové. První stupeň dělí 

Maďarsko na 19 ţup („megyék“) a Budapešť. Následně se území Maďarska člení  

na 23 velkých měst se ţupními pravomocemi („megyei jogu város“). Maďarské ţupy, jeţ byly 

vytvořeny na základě administrativní reformy v letech 1949 – 1950, odpovídají ve srovnání 

s Českou republikou úrovni krajů a z hlediska nomenklatury územních statistických jednotek 

se shodují s úrovní regionů NUTS 3 (REGDIS08, 2008). 



55 
 

Rozdělení území Maďarska na územní statistické jednotky NUTS
11

 je následující: 

 NUTS 0 – představuje stát Maďarsko, 

 NUTS 1 – tato úroveň územního členění je v Maďarsku tvořena tzv. velkými regiony, 

které jsou v současné době v Maďarsku tři, 

 NUTS 2 – jednotky této úrovně představují v Maďarsku regiony, které samy o sobě 

nevytváří administrativní jednotky státu. Celkem jich zde nalezneme sedm, 

 NUTS 3 – jednotkou této úrovně jsou v Maďarsku regiony označované jako ţupy, 

které představují základní samosprávnou jednotku v rámci administrativního členění 

země na úrovni krajů. Počet jednotek této kategorie je dvacet a spadá zde také hlavní 

město Budapešť. 

Nomenklatura lokálních územních jednotek je v Maďarsku tvořena následovně: 

 LAU 1 – lokální jednotky této úrovně jsou v Maďarsku představovány regiony  

na úrovni okresů („kistérségek“). Překlad této jednotky znamená „maloregiony“, které 

tvoří z hlediska územně samosprávného členění část ţup, tzn. ţe několik maloregionů 

utváří dohromady jednu ţupu. V současnosti se v Maďarsku nachází celkem 168 

jednotek úrovně LAU 1, 

 LAU 2 – obce jsou základní lokální jednotkou územně samosprávného členění 

Maďarska a jsou vázány do okresů. Na území Maďarska se jich nachází 3 145.  

Pod tuto úroveň spadají obce, které představují celkem 252 měst a 2 893 vesnic. 

 

Základní charakteristika regionů NUTS2 v Maďarsku 

Nezbytnou povinností Maďarska v rámci procesu přípravy na vstup do EU bylo 

vytvoření 7 regionů na úrovni NUTS 2, jehoţ vytvoření bylo rozhodnuto v roce 1998. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 přineslo 

legislativní úpravu společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). 

V Maďarsku jsou regiony NUTS 2 vytvořeny účelově, a to spojením několika 

sousedních ţup (NUTS 3) s poměrně stejnými či podobnými ekonomickými, sociálními  

a environmentálními podmínkami. Jednotlivé maďarské regiony úrovně NUTS 2 se od sebe 

liší nejen rozlohou či počtem obyvatel, ale také ekonomickou výkonností a sociální strukturou 

(REGDIS08, 2008). V tabulce 4.13 znázorňuji obecnou charakteristiku úrovně NUTS 2 

v Maďarsku. 

                                                             
11

 Celkovou strukturu územních statistických jednotek NUTS 1 – NUTS 3 v Maďarsku uvádím v příloze 9, 

grafické zobrazení v příloze 10. 
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Tabulka 4.13: Charakteristika regionů NUTS 2 v Maďarsku 

NUTS 2* Rozloha v km
2
 Počet obyvatel Hustota obyvatel/km

2
 

Středomaďarský region 6 918 2 925 500 422,9 

Středozadunajský region 11 117 1 103 132 99,2 

Západozadunajský region 11 329 998 187 88,1 

Jihozadunajský region 14 169 952 982 67,2 

Severomaďarský region 13 429 1 223 238 91,1 

Severní Velká Planina 17 729 1 502 409 84,7 

Jiţní Velká Planina 18 339 1 325 527 72,3 

* údaje za rok 2007 

Zdroj: Hungarian Central Statistical office, 2010; vlastní zpracování 

 

4.4.2 Analýza hlavních regionálních ukazatelů 

Při analýze regionálních disparit v Maďarsku, které ovlivňují úroveň rozvoje  

i dynamiku, musíme zohlednit především teritoriální rozměr daný geografickými 

podmínkami. Převáţná část maďarského území je vyuţívána k zemědělství, zhruba 50 % 

veškeré půdy tvoří orná půda. Pro trvalé osídlení je vyuţíváno 48 % území. Rozmístění 

obyvatelstva je značně nerovnoměrné a z velké části je soustředěno do centrálních oblastí 

jednotlivých ţup. Sídelní struktura, s výjimkou oblasti Budapeště a několik větších ţup,  

je převáţně venkovská s více neţ 3 tisíci obcemi. 

Pro analýzu současných regionálních rozdílů se budu zaměřovat na stejné 

ukazatele, které jsem popisovala v předešlých podkapitolách. 

 

Celkové ekonomické prostředí 

Po přijetí Maďarska do EU dochází k postupnému sniţování regionálních rozdílů. 

V Maďarsku, podobně jako v ostatních zemích střední Evropy, existuje rozdíl mezi 

ekonomickou výkonností regionu hlavního města a ostatních regionů. Jak si můţete všimnout, 

v tabulce 4.14 uvádím HDP na obyvatele v PPS jako procentní podíl na obyvatel EU27. Z této 

tabulky je patrné, ţe nejvyšší hodnoty dosáhl Středomaďarský region (102,9 % průměru 

EU27). Naopak regionem s nejniţším HDP na obyvatele je region Severní Velká Planina, 

který dosahuje hodnoty pouhých 39,4 % průměru EU27. Zatímco u Středomaďarského reginu 

došlo v posledních pěti letech k nárůstu hodnoty HDP na obyvatele, u ostatních regionů došlo 

naopak k jeho sníţení. Největší takováto změna nastala u Západozadunajského regionu,  

kde hodnota klesla z 67,7 % na pouhých 61,5 % průměru EU27. 
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Tabulka 4.14: HDP na obyvatele v PPS (EU27 = 100 %) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 

Středomaďarský 99,9 101,2 103,3 105,1 102,9 

Středozadunajský 58 60,1 59,3 57 58,2 

Západozadunajský 67,7 65,9 62,6 63,2 61,5 

Jihozadunajský 45,6 45 43,7 42,6 42,7 

Severomaďarský 40,6 41,9 41,5 40,3 40,1 

Severní Velká Planina 41,8 41,4 40,1 39,9 39,4 

Jiţní Velká Planina 43,6 44,1 42,8 41,9 41,8 

Maďarsko 62,8 63,4 63,2 63,2 62,6 

EU27 100 100 100 100 100 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

Kromě tabulky jsem si stejně jako u předchozích zemí V4 připravila také graf 

vývoje regionálního HDP v Maďarsku. Na grafu 4.6 je zřetelně vyobrazen rozdíl mezi 

jednotlivými regiony. Zatímco Středomaďarský region se nachází na samém vrcholu, regiony 

s nízkým HDP na obyvatele jsou umístněny na úplném dně. Mezi prvním Středomaďarským 

regionem a druhým Západozadunajským můţeme vidět velký prostor, který představuje 

hodnotu 44,7 %. 

 

Graf 4.7: Vývoj regionálního HDP v Maďarsku v % EU27 

 

Zdroj: Tabulka 4.14, 2010; vlastní zpracování 
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Zaměstnanost a sociální soudrţnost 

Míra zaměstnanosti se v Maďarsku nachází pod průměrem EU27. Rozdíly v míře 

zaměstnanosti v centrálních a venkovských regionech jsou většinou zapříčiněny odlišným 

stupněm industrializace.  

 

Tabulka 4.15: Míra zaměstnanosti v % (15 a více let) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Středomaďarský 50,6 51,6 51,7 51,4 51,4 51 

Středozadunajský 51,8 50,1 50 50,8 50,7 49,7 

Západozadunajský 50,9 50,3 50,5 50,9 51,3 50,3 

Jihozadunajský 43,8 43 43,5 43,4 41,5 41,4 

Severomaďarský 41,7 41,2 40,2 40,8 41,1 40,1 

Severní Velká Planina 42,8 41,9 41,5 42,4 42 41,4 

Jiţní Velká Planina 43,2 43,5 43,5 43,7 44,3 43,8 

Maďarsko 46,8 46,6 46,6 46,8 46,8 46,2 

EU27 51,4 51,4 52 52,9 53,3 53,7 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

Jak uvádí tabulka 4.15, v roce 2008 dosahuje nejvyšší hodnoty Středomaďarský 

region. Za tuto hodnotu vděčí především hlavnímu městu Budapešť, kde je soustředěna 

převáţná část průmyslu. Druhým regionem s nejlepší mírou zaměstnanosti  

je Západozadunajský region, který se liší o pouhých 0,7 %. Nejniţší míra zaměstnanosti  

je v regionu Severomaďarském. Stejně jako u ukazatele HDP na obyvatele můţeme i zde 

vidět, ţe za posledních šest let dochází ve většině regionů ke sníţení míry zaměstnanosti. 

Hlavní příčinou takového vývoje zaměstnanosti je situace na regionálních trzích práce. 

 

Tabulka 4.16: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (%) 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Středomaďarský 1,87 1,99 2,41 2,32 2,43 2,03 

Středozadunajský 1,4 2,16 2,61 2,37 2,07 2,16 

Západozadunajský 1,58 1,77 2,36 2,71 2,22 1,92 

Jihozadunajský 3,54 3,46 4 4,4 4,37 5,22 

Severomaďarský 4,48 4,96 5,01 5,35 5,87 6,89 

Severní Velká Planina 2,43 2,82 3,81 4,55 5,15 5,85 

Jiţní Velká Planina 2,61 2,76 3,73 3,59 3,54 3,94 

Maďarko 2,4 2,7 3,2 3,4 3,4 3,6 

EU27 4,1 4,2 * 3,7 3,1 2,6 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 
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V rámci zemědělských regionů Maďarska dochází k pozvolna se zvyšující míře 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Nejhorší situace je v regionu Severomaďarském, kde hodnota 

v roce 2008 dosáhla 6,89 %. O moc lepší situace není ani v regionu Severní Velká Planina, 

kde za období šesti let došlo k nárůstu o 3,42 %. Regionem s nejniţší hodnotou není 

Středomaďarský region, jak by se mohlo zdá, ale region Západozadunajský, který se pyšní 

výsledkem 1,92 %. 

 

Inovace a výzkum 

Maďarsko je jednou ze zemí, která dosahuje nízké podpory vědy a výzkumu. Jeho 

průměrná hodnota (0,97 % HDP) je nízko pod hranicí EU, která činí 1,85 %. Jediným 

regionem, který dosahuje hodnoty alespoň 1 % je Středomaďarský region (1,33 %). Ostatní 

regiony se nachází pod touto hranicí. Regionem s nejvyšší hodnotou pod hranicí 1 %  

je Severní Velká Planina a Jiţní Velká Planina. Nejniţší hodnoty dosahuje Jihozadunajský 

region (0,37 %). 

 

Graf 4.8: Výdaje na vědu a výzkum (GERD) jako % HDP (v %) 

 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

4.5 Komparace regionálních disparit zemí V4 

V předešlých podkapitolách jsem se zabývala podrobnou analýzou regionálních 

disparit čtyř rozebíraných zemí. Nyní bych ráda všechny tyto regiony vzájemně porovnala  

a zhodnotila postavení jednotlivých zemí v rámci celé skupiny. 
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4.5.1 Srovnání regionálních disparit z hlediska ekonomického prostředí 

Tabulka 4.17 znázorňuje pořadí pěti nejlepších a pěti nejhorších regionů, respektive 

regionů s nejniţší a nejvyšší hodnotou HDP na obyvatele. 

 

Tabulka 4.17: HPD na obyvatele v PPS v roce 2007 (EU27 = 100 %) 

  Nejlepší regiony Nejhorší regiony 

1. Praha (171,8 %) Podkarpatské vojvodství (36,7 %) 

2. Bratislavský kraj (160,3 %) Lublinské vojvodství (36,9 %) 

3. Středomaďarský region (102,9 %) Severní Velká Planina (39,4%) 

4. Mazovské vojvodství (87,1 %) Severomaďarský kraj (40,1 %) 

5. Střední Čechy (75,2 %) Podleské vojvodství (40,4 %) 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

První čtyři nejlepší místa zabírají regiony hlavních měst jednotlivých zemí V4. 

Nejlepšího výsledku dosahuje region Praha se 171,8 % průměru EU27. Česká republika  

má svého zástupce také na místě pátém (Střední Čechy – 75,2 %) a také na místě šestém  

a sedmém. Je tedy zřejmé, ţe Česká republika je nejvíce ekonomicky rozvinutým státem 

v rámci zemí V4. 

Druhý sloupec tabulky představuje pět nejméně vyspělých regionů. Z celkového 

počtu 35 regionů dosahuje nejniţší hodnoty Podkarpatské vojvodství (36,7 %), za ním potom 

vojvodství Lublinské (36,9 %). Třetí a čtvrté místo překvapivě patří maďarským regionům 

Severní Velká Planina a Severomaďarský kraj. Pouţívám slovo překvapivě,  

neboť v předešlých minimálně čtyřech letech obsazovaly všech pět míst regiony Polska. 

Kaţdopádně i přes tuto skutečnost zůstává Polsko zemí, která dosahuje v rámci zemí V4 

nejniţšího HDP na obyvatele k průměru EU27
12

. 

 

4.5.2 Srovnání regionálních disparit na trhu práce 

Regionem dosahujícím nejvyšší míry zaměstnanosti je Bratislavský kraj s hodnotou 

62,9 %. Další tři místa patří regionům České republiky a poslední pátá příčka připadá opět 

slovenskému kraji Západní Slovensko. Nejvyšší míry zaměstnanosti v rámci zemí EU 

dosahuje Česká republika, která přesahuje o 2,2 procentního bodu průměru EU27. 

                                                             
12

 V příloze 11 přikládám graf znázorňující HDP na obyvatele v jednotlivých regionech zemí V4, které jsou 

seřazeny dle dosaţených hodnot. 
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Nejniţší míry bylo dosaţeno v Severomaďarském regionu (40,1 %). Maďarské 

regiony se tyčí také na dalších třech místech a dělají tak z Maďarska nejméně rozvinutou zemí 

V4 z hlediska míry zaměstnanosti. Na dalších přibliţně šesti místech se nachází regiony 

Polska, kterým vévodí Západopomořanské vojvodství. Celkový přehled regionů je uveden 

v tabulce 4.18. 

 

Tabulka 4.18: Míra zaměstnanosti v % (15 a více let) 

  Nejlepší region Nejhorší region 

1. Bratislavský kraj (62,9 %) Severomaďarský region (40,1 %) 

2. Praha (60,2 %) Jihozadunajský region (41,4 %) 

3. Střední Čechy (58 %) Severní Velká Planina (41,4 %) 

4. Jihozápad (57,8 %) Jiţní Velká Planina (43,8 %) 

5. Západní Slovensko (56 %) Západopomořanské vojvodství (45,6 %) 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.19: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (%)
13

 

  Nejlepší regiony Nejhorší regiony 

1. Praha (0,74 %) Střední Slovensko (9,62 %) 

2. Jihozápad (0,91 %) Východní Slovensko (9,43 %) 

3. Střední Čechy (0,96 %) Severomaďarský region (6,89 %) 

4. Mazovské vojvodství (1,42 %) Severní Velká Planina (5,85 %) 

5. Pomořské vojvodství (1,51 %) Jihozadunajský region (5,22 %) 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

Z tabulky 4.19 je patrné, ţe první tři příčky nejniţší míry dlouhodobé 

nezaměstnanosti připadají České republice. Nejniţší hodnoty dosahuje region Praha (0,74 %), 

na druhém místě potom region Jihozápad a Střední Čechy. Můţeme tedy konstatovat,  

ţe nejlepší situace dlouhodobé nezaměstnanosti je v České republice. Poslední dvě místa patří 

regionům Polska. 

Na druhou stranu první dva regiony, kde dlouhodobá nezaměstnanost dosahuje 

nejvyšších příček, připadají Slovensku. Jedná se o regiony Střední Slovensko (9,62 %)  

a Východní Slovensko (9,43 %). Hodnota regionu Střední Slovensko je oproti regionu Praha 

vyšší třináctkrát. Své zastoupení má v tabulce také Maďarsko. Z toho státu vykazuje nejvyšší 

míru dlouhodobé zaměstnanosti Severomaďarský region, nejmenší potom region 

Jihozadunajský. 

                                                             
13

 Příloha 12 znázorňuje seřazení regionů zemí V4 z hlediska míry dlouhodobé nezaměstnanosti v grafu. 
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4.5.3 Srovnání regionálních disparit z hlediska podpory výzkumu a 

vývoje 

V rámci rozboru jednotlivých zemí V4 jsem uvedla, ţe největší podpora vědy  

a výzkumu je směřována do českých regionů. Jak znázorňuje tabulka 4.20, české regiony jsou 

umístněny na čtyřech z pěti míst. Nejvyšší hodnoty dosahuje region Střední Čechy, jehoţ 

hodnota se liší o 0,12 procentního bodu oproti druhé Praze. Třetí místo připadá 

Středomaďarskému regionu s hodnotou jedenkrát menší, neţ má region Střední Čechy. 

Poslední dvě příčky opět připadají regionům České republiky. 

Nejhorší situace v oblasti podpory vědy a výzkumu je v Polsku. Tento stát  

se umístil na všech pěti místech ţebříčku. Úplně nejhoršího výsledku dosáhlo Lubušské 

vojvodství s hodnotou pouhých 0,09 %. O nic líp na tom nebylo ani Svatokřiţské a Opolské 

vojvodství. Musím ovšem zdůraznit, ţe i přes umístění polských regionů na pěti nejhorších 

místech ţebříčku není Polsko zemí s nejniţšími průměrnými výdaji na vědu a výzkum oproti 

průměru EU27. Tímto státem je Slovensko, které dosahuje hodnoty 0,46 % průměru EU27 

(Polsko – 0,57 % průměru EU27). 

 

Tabulka 4.20: Výdaje na vědu a výzkum (GERD) jako % HDP (v %)
14

 

  Nejlepší regiony Nejhorší regiony 

1. Střední Čechy (2,77 %) Lubušské vojvodství (0,09 %) 

2. Praha (2,6 %) Svatokřiţské vojvodství (0,12 %) 

3. Středomaďarský region (1,33 %) Opolské vojvodství (0,14 %) 

4. Jihovýchod (1,24 %) Kujavskopomořské vojvodství (0,2 %) 

5. Severovýchod (1,1 %) Podleské vojvodství (0,2 %) 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní zpracování 

 

4.5.4 Závěrečné shrnutí 

V této části bakalářské práce jsem se zaměřila na srovnání regionálních disparit 

v zemích V4, a to konkrétně na srovnání HPD na obyvatele, míry zaměstnanosti, míry 

dlouhodobé nezaměstnanosti a výdajů na vědu a výzkum. Kaţdý z těchto států je specifický  

a dosahuje různých hodnot. Všeobecně však platí, ţe státem s nejniţšími regionálními 

disparitami je Česká republika, zatímco státem s největšími regionálními disparitami  

je jednoznačně Polsko. Hlavním důvodem, proč tomu tak je, je především skutečnost,  

ţe Polsko má oproti ostatním státům daleko větší počet regionů, a proto jsou zde regionální 

disparity viditelnější.  

                                                             
14

 Grafické vyobrazení seřazených regionů zemí V4 podle výdajů na vědu a výzkum přikládám v příloze 13. 
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5 ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou regionálních disparit v zemích V4. 

V posledních letech je téma regionálních disparit velmi často projednáváno, neboť jeho 

sniţování je jedním z prioritních cílů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Vyuţívá 

k tomu nejrůznějších nástrojů zaměřujících se především na ty státy, kde jsou regionální 

disparity největší. Výsledkem úsilí je postupná redukce regionálních disparit mezi 

jednotlivými zeměmi, na druhou stranu mezi regiony dochází přístupem nových členských 

zemí k jejich prohloubení. 

Cílem bakalářské práce bylo vymezení pojmu politika hospodářské a sociální 

soudrţnosti, charakteristika ukazatelů regionálních disparit a jejich hodnocení, a především 

identifikace, analýza a následná komparace regionálních disparit v zemích V4. V rámci 

analýzy bylo vyuţito čtyř strukturálních ukazatelů, a to HDP na obyvatele, míry 

zaměstnanosti, míry dlouhodobé nezaměstnanosti a hrubých domácích výdajů na vědu  

a výzkum. Analýza probíhala mezi regiony úrovně NUTS 2, jejíţ sledované období se lišilo 

na základě dostupnosti dat získaných Evropským statistickým úřadem. 

K analýze regionálních disparit byly vybrány země V4. V4 představuje skupinu čtyř 

postkomunistických zemí střední Evropy – České, Slovenské, Polské a Maďarské republiky, 

která vznikla 15. února 1991 v severomaďarském městě Visegrad. Současným cílem tohoto 

seskupení je prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. 

První analyzovanou zemí byla Česká republika. V samotném úvodu analýzy jsem  

se nejprve zaměřila na vymezení regionální struktury země. Česká republika se obecně dělí  

na 14 vyšších územních samosprávných celků, 77 okresů a 6 249 obcí. Úroveň NUTS 2 

představuje 8 tzv. regionů soudrţnosti, které slučují 14 samosprávných krajů do 8 celků podle 

počtu obyvatel. Nejmenší rozlohy, ale nejvyšší hustoty osídlení, dosahuje region Praha. Tento 

region dosahuje nejlepších výsledků u většiny sledovaných ukazatelů, a to nejen v porovnání 

s českými regiony, ale také s ostatními analyzovanými státy.  

Z hlediska HDP na obyvatele dosáhla Česká republika v roce 2007 hodnoty 80,1 % 

průměru EU27, coţ je nejvyšší hodnota ze všech zemí V4. Největší podíl na tomto výsledku 

má jednoznačně region Praha, jehoţ hodnota se oproti ostatním regionům liší téměř o 100 %. 

Tento region dosahuje nejlepšího výsledku také při porovnání míry zaměstnanosti, a to i přes 

skutečnost, ţe v roce 2008 došlo ve všech regionech ke sníţení míry zaměstnanosti, zatímco  

u regionu Praha ke zvýšení. Česká republika je zemí s klesající mírou dlouhodobé 
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nezaměstnanosti. Ovšem rozdíl mezi Prahou a ostatními regiony je stále velice patrný. 

Jediným ukazatelem, ve kterém region Praha nedosáhl nejlepšího výsledku,  

jsou výdaje na vědu a výzkum. Zde zvítězil region Střední Čechy, který se stal zároveň 

regionem s nejvyšší hodnotou v rámci zemí V4. 

Jako druhé bylo analyzováno Slovensko. Slovensko se dělí na 8 samosprávných 

krajů, které se dále člení na 79 okresů a 2 922 obcí. Úroveň NUTS 2 představuje spojení krajů 

do vyšších celků, které jsou na Slovensku celkem čtyři (Bratislavský kraj, Západní Slovensko, 

Střední Slovensko a Východní Slovensko). Stejně jako u České republiky je nejmenším  

a zároveň nejosídlenějším regionem ten, na jehoţ území se nachází hlavní město. 

Také Slovensko se potýká s rostoucí hodnotou HDP na obyvatele. Nejvyšší hodnota 

je vykazována v Bratislavském kraji, kde stejně jako region Praha přesahuje hranici 160 % 

průměru EU27. V ostatních regionech se hodnota pohybuje okolo 50 % průměru EU27. 

Slovensko se dlouhou dobu pohybovalo v míře zaměstnanosti pod průměrem EU27,  

to se ovšem změnilo roku 2008, kdy se hodnota s průměrem EU27 alespoň shodovala. 

Nejhorších výsledků dosahuje Slovensko v míře dlouhodobé nezaměstnanosti, jejíţ hodnota  

je téměř 2,5 krát vyšší neţ je průměrná hodnota EU27. Největší podíl na této skutečnosti mají 

jednoznačně regiony Střední a Východní Slovensko, které dosahují míry přesahující 10 %. 

Slovensko je tak zemí s nejvyšší mírou dlouhodobé nezaměstnanosti v rámci zemí V4. 

Posledním ukazatelem byly výdaje na vědu a výzkum. Také zde musím konstatovat,  

ţe je Slovensko ze všech zemí V4 nejhorší. Ţádný z regionů nepřesahuje hranic 1 %, nejvyšší 

hodnoty dosahuje Bratislavský kraj (0,83 %). 

Třetí z analyzovaných zemí bylo Polsko. Polsko má od 1. ledna 1999 třístupňové 

administrativní členění, které jej rozděluje na 16 vojvodství, 314 powiatů a 2 489 gmin. 

Úroveň NUTS 2 zastupují vojvodství, které jsou vyšším územně samosprávným celkem  

a které disponují samosprávnými orgány. Největším regionem, co se rozlohy a obyvatel týče, 

je Mazovské vojvodství, na jehoţ území se rozkládá také hlavní město Varšava. Polsko  

je ze zemí V4 nejméně ekonomicky rozvinutou zemí. 

Nejvyšší hodnota HDP na obyvatele je vykazována vojvodstvím Mazovským  

(87,1 %), ovšem v porovnání například s regionem Praha, je tato hodnota menší téměř  

o polovinu. Za období posledních pěti let došlo ve všech polských regionech k růstu HDP  

na obyvatele, který byl však velmi nerovnoměrný. Největší změna byla zaznamenána  

u Mazovského vojvodství, kde stoupla o 11,1 procentního bodu. Polsko se řadí k zemím 

s nízkou mírou zaměstnanosti, o čemţ svědčí pouze osm regionů, jejichţ hodnota přesáhla 
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hranici 50 %. Nejvyšší míra zaměstnanosti je zaznamenána, stejně jako u předchozích zemí, 

v regionu s hlavním městem. V rámci míry dlouhodobé nezaměstnanosti se řadí Polsko  

na druhé místo, hned za Českou republiku. S hodnotou 2,4 % se řadí dokonce pod hranici 

průměru EU27. Druhé místo dosahuje Polsko také v rámci hrubých domácích výdajů na vědu 

a výzkum, ovšem v tomto ohledu není druhou nejlepší, nýbrţ druhou nejhorší zemí. Hranici  

1 % přesáhl v roce 2007 pouze jediný region, kterým se stalo Mazovské vojvodství. 

Poslední analyzovanou zemí bakalářské práce bylo Maďarsko. Administrativně-

správní členění Maďarska je dvoustupňové. První stupeň představuje 19 ţup a Budapešť, 

které se následně dělí na 23 velkých měst se ţupními pravomocemi. Úroveň NUTS 2 

představuje v Maďarsku sedm regionů, které samy o sobě nevytváří administrativní jednotky 

státu. Rozlohou nejmenším, ale nejhustěji osídleným regionem je v Maďarsku 

Středomaďarský region. 

Z hlediska celkové ekonomické úrovně je nejvyspělejším regionem 

Středomaďarský region, který jako jediný překonal hranici 100 %. Zatímco  

ve Středomaďarksém regionu došlo za sledované období pěti let ke zvýšení HDP  

na obyvatele, v ostatních regionech došlo naopak k jeho sníţení. Míra zaměstnanosti  

se v Maďarsku nachází pod průměrem EU27. Stejně jako u HDP na obyvatele, také zde 

dochází v posledních letech ke sníţení míry zaměstnanosti, a to především z důvodu špatné 

situace na regionálních trzích práce. V rámci zemědělských regionů Maďarska dochází 

k pozvolna se zvyšující míře dlouhodobé nezaměstnanosti. Nejhorší situace  

je v Severomaďarském regionu, jehoţ hodnota je po dvou regionech Slovenska nejhorší  

ze všech regionů zemí V4. Maďarsko se obecně řadí mezi země s nízkou podporou vědy  

a výzkumu, ale najdeme zde také regiony, jejichţ hodnota GERD se oproti předešlým rokům 

zvýšila. Příkladem je Severní Velká Planina, jejíţ hodnota narostla za období pěti let  

o 0,17 procentního bodu.  

V rámci vzájemné komparace jsem dospěla k závěru, ţe Česká republika je státem 

potýkajícím se s nejmenšími regionálními disparitami, zatímco největší regionální rozdíly 

jsou v Polsku. Hlavním důvodem, proč tomu tak je, není špatná ekonomika země,  

jak by se mohlo zdát, ale především velké mnoţství regionů, čímţ jsou zde regionální rozdíly 

viditelnější. 
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Příloha 1: Regionální klasifikace Evropy (RCE) 

Téma a ukazatele Popis 

Ekonomika   

HDP HDP/osobu v PPS 2002 

Růst HDP Růst HDP/osobu PPS 1995 - 2002 v % 

Lisabonská výkonnost   

Produktivita HDP/zaměstnance v EUR 2002 

Míra zaměstnanosti Zaměstnání obyvatele/obyvatele ve věku 15 - 64 v 2003 

Výdaje na V a V Výdaje na V a V/ celkový HDP 2001 

V a V v soukromém podnikatelském 

sektoru 
Výdaje na V a V na osobu na 1.000 aktivních osob v 2001 

Obyvatelstvo a VŠ vzdělání Osoby s VŠ vzděláním/osoby se vzděláním celkem 2001 

Trh práce   

Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti 2003 

Vývoj nezaměstnanosti Změna míry nezaměstnanosti 1999 - 2003 v % 

Nezaměstnanost mladých 
Nezaměstnanost obyvatel ve věku < 25 let na 1.000 obyvatel v 

rozsahu věku 15 - 25 let v 2003 

Poměr náhrady pracovní síly Obyvatele ve věku 10 - 19/ obyvatele ve věku 55 - 64 

Hustota zaměstnanosti Počet zaměstnaných obyvatel na km
2
 v 2003 

Zaměřenost v terciárním sektoru Podíl celkové zaměstnanosti v 2003 

Demografie   

Stárnutí Podíl obyvatel ve věku na 65 let v % 

Reprodukční potenciál Obyvatele 20 - 29 let v 2020 na 20 - 29 let v 2000 

Růst obyvatelstva Změna počtu obyvatel 1995 - 2002 v % 

Přírodní podmínky   

Umělý povrch Podíl k celkvé ploše území 

Přírodní povrch Podíl k celkvé ploše území 

Intenzita zemědělství Poměr výstupu a vstupu 

Přírodní katastrofy   

Povodně Průměrný počet povodní v regiony 1987 - 2002 

Větrné bouře Pravděpodobnost výskytu větrných bouří 

Zemětřesení Potenciál rizika zemětřesení 

Období sucha Změna suchých období a období sucha 

Lesní poţáry Riziko lesních poţárů 1997 - 2003 

Technologické katastrofy   

Ropné katastrofy Počet ropných katastrof 

Chemické závody Hustota chemických závodů v oblasti 

Dostupnost   

Potenciál dostupnosti Po silnici 

Potenciál dostupnosti Po ţeleznici 

Potenciál dostupnosti Letecky 

Čas k trhu, meso stanice Dostupnost po silnici a ţeleznici, váţená obyvatelstvem 

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, 2008; vlastní úpravy 

  



 
 

Příloha 2: Struktura územních statistických jednotek NUTS 1 – NUTS 3 v ČR 

Kód NUTS 1 (1) NUTS 2 (8) NUTS 3 (14) 

CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA     

CZ01   Praha   

CZ010     Hlavní město Praha 

CZ02   Střední Čechy   

CZ020     Středočeský kraj 

CZ03   Jihozápad   

CZ031     Jihočeský kraj 

CZ032     Plzeňský kraj 

CZ04   Severozápad   

CZ041     Karlovarský kraj 

CZ042     Ústecký kraj 

CZ05   Severovýchod   

CZ051     Liberecký kraj 

CZ052     Královehradecký kraj 

CZ053     Pardubický kraj 

CZ06   Jihovýchod   

CZ063     Kraj Vysočina 

CZ064     Jihomoravský kraj 

CZ07   Střední Morava   

CZ071     Olomoucký kraj 

CZ072     Zlínský kraj 

CZ08   Moravskoslezsko   

CZ080     Moravskoslezský kraj 

Zdroj: Regionální informační servis, 2010; vlastní zpracování 

  



 
 

Příloha 3: Grafické zobrazení NUTS 2 v rámci ČR 

Zdroj: Eurostat, 2010 

  



 
 

Příloha 4: Struktura územních statistických jednotek NUTS - NUTS 3 v SR 

Kód NUTS 1 (1) NUTS 2 (4) NUTS 3 (8) 

SK0 SLOVENSKÁ REPUBLIKA     

SK01   Bratislavský kraj   

SK010     Bratislavský kraj 

SK02   Západné Slovensko   

SK021     Trnavský kraj 

SK022     Trenčiansky kraj 

SK023     Nitriansky kraj 

SK03   Stredné Slovensko   

SK031     Ţilinský kraj 

SK032     Banskobystrický kraj 

SK04   Východné Slovensko   

SK041     Prešovský kraj 

SK042     Košický kraj 

Zdroj: Regionální informační servis, 2010; vlastní zpracování 

  



 
 

Příloha 5: Grafické zobrazení NUTS 2 v rámci SR 

Zdroj: Eurostat, 2010 



 
 

Příloha 6: Struktura územních statistických jednotek NUTS 1 - NUTS 2 v PL 

Kód NUTS 1 (6) NUTS 2 (16) 

PL1 CENTRALNY   

PL11   Lodzkie 

PL12   Mazowieckie 

PL2 POLUDNIOWY   

PL21   Malopolskie 

PL22   Slaskie 

PL3 WSCHODNI   

PL31   Lubelskie 

PL32   Podkarpackie 

PL33   Swietokrzyskie 

PL34   Podlaskie 

PL4 POLNOCNO-ZACHODNI   

PL41   Wielkopolskie 

PL42   Zachodniopomorskie 

PL43   Lubuskie 

PL5 POLUDNIOWO-ZACHODNI   

PL51   Dolnoslaskie 

PL52   Opolskie 

PL6 POLNOCNY   

PL61   Kujawsko-Pomorskie 

PL62   Warminsko-Mazurskie 

PL63   Pomorskie 

Zdroj: Regionální informační servis, 2010; vlastní zpracování 

  



 
 

Příloha 7: Grafické zobrazení NUTS 2 v rámci PL 

Zdroj: Eurostat, 2010 

  



 
 

Příloha 8: Charakteristika regionů NUTS 2 v Polsku 

NUTS 2* Rozloha v tis. km2 Počet obyvatel Hustota obyvatel/km2 

Lodţské  18,22 2561 140,6 

Mazovské 35,58 5180 145,6 

Malopolské 15,19 3275 215,6 

Slezské 12,33 4661 378 

Lublinské 25,12 2170 86,4 

Podkarpatské 17,85 2098 117,4 

Svatokřiţské 11,7 1278 109,2 

Podleské 20,2 1194 59,1 

Velkopolské 29,83 3383 113,4 

Západopomořanské 22,9 1692 73,9 

Lubušské 13,99 1009 72,1 

Dolnoslzské 19,94 2880 144,4 

Opolské 9,42 1040 110,4 

Kujavskopomořské 17,97 2066 115 

Varmijskomazurské  24,22 1427 58,9 

Pomořské 18,29 2207 120,7 

*údaje za rok 2009 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní výpočet hustoty obyvatel 

  



 
 

Příloha 9: Struktura územních statistických jednotek NUTS 1 - NUTS 3 v HU 

Kód NUTS 1 (3) NUTS 2 (7) NUTS 3 (20) 

HU1 KOZEP-MAGYARORSZAG      

HU10   Kozep-Magyarorszag   

HU101     Budapest 

HU102     Pest 

HU2 DUNANTUL     

HU21   Kozep-Dunantul   

HU211     Fejer 

HU212     Komarom-Esztergom 

HU213     Veszprem 

HU22   Nyugat-Dunantul   

HU221     Gyor-Moson-Sopron 

HU222     Vas 

HU223     Zala 

HU23   Del-Dunantul   

HU231     Baranya 

HU232     Somogy 

HU233     Tolna 

HU3 ALFOLD ES ESZAK     

HU31   Eszak-Magyarorszag   

HU311     Borsod-Abauj-Zemplen 

HU312     Heves 

HU313     Nograd 

HU32   Eszak-Alfold   

HU321     Hajdu-Bihar 

HU322     Jasz-Nagykun-Szolnok 

HU323     Szabolcs-Szatmar-Bereg 

HU33   Del-Alfold   

HU331     Bacs-Kiskun 

HU332     Bekes 

HU333     Csongrad 

Zdroj: Regionální informační systém, 2010; vlastní zpracování 
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Příloha 10: Grafické zobrazení NUTS 2 v rámci HU 

 
Zdroj: Eurostat, 2010 

  



 
 

Příloha 11: HDP na obyvatele v rámci V4 

 

Zdroj: Eurostat, 2010 

  



 
 

Příloha 12: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v rámci V4 

 

Zdroj: Eurostat, 2010 



 
 

Příloha 13: Hrubé domácí výdaje na vědu a výzkum v rámci V4 

 

Zdroj: Eurostat, 2010 


