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1 Úvod 

Disparity jsou poměrně frekventovaným pojmem posledních desetiletí, který je spojen 

především s procesy regionálního rozvoje a globalizace. Regionální disparitou se obecně 

rozumí rozdíly v úrovni ekonomického, sociálního či územního rozvoje regionů. S tímto 

jevem se v různých formách a úrovních můţeme setkat  na celém světě. Disparity lze 

sledovat mezi kontinenty, integračními seskupeními, státy, regiony, městy a lze je 

analyzovat v mnoha oblastech zájmu a hodnotit pomocí odlišných ukazatelů a kritérií.  

Problematika regionálních disparit je velmi aktuálním tématem v Evropské unii, a to 

zvláště po jejím rozšíření o země střední a východní Evropy. Proto jedním ze 

základních cílů současné evropské integrace je snaha tyto regionální nerovnosti sniţovat. 

Nástrojem Evropské unie pro sniţování disparit mezi státy a jejich regiony a pro dosaţení 

jejich harmonického rozvoje se stala regionální politika resp. politika hospodářské a 

sociální soudrţnosti. 

Cílem bakalářské práce je představit teoretická východiska regionálních disparit a 

především analyzovat, komparovat a zhodnotit regionální disparity v regionech NUTS 2 

České a Slovenské republiky na základě zvolených indikátorů a referenčního období. 

Vzhledem k omezené dostupnosti dat srovnatelných pro úroveň zkoumaných regionů 

NUTS 2 v obou zemích, byly pro praktickou část práce identifikovány čtyři indikátory 

regionálních disparit a zvoleno referenční období let 2000 - 2008. 

Bakalářská práce se skládá ze tří obsahových kapitol. První obsahová kapitola nastiňuje 

teoretická východiska regionálních disparit a regionální politiky Evropské unie. V první 

části této kapitoly je vymezeno pojetí regionální disparit - jejich definice, příčiny vzniku, 

klasifikace a typy regionálních disparit, včetně přístupu k regionálním disparitám dle 

různých teorií regionálního rozvoje. Další část kapitoly se zabývá konceptem regionální 

politiky Evropské unie, vymezuje její roli, cíle, principy a nástroje od dob vzniku aţ do 

současného období. Poslední podkapitola se zaměřuje na charakteristiku ukazatelů 

regionálních disparit v Evropské unii. 

Náplní druhé obsahové kapitoly je socioekonomická analýza České a Slovenské republiky 

a charakteristika jejich regionální struktury. Oba státy jsou pro přehlednost analyzovány 

dle stejné struktury, ale jednotlivě, přičemţ nejprve je představena Česká republika a poté 

Slovenská republika. V pojednání obou států je nastíněna obecná charakteristika zemí a 

provedena zjednodušená situační analýza. Poslední část kapitoly se zabývá 
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administrativním členěním zemí a socioekonomickou charakteristikou jednotlivých 

regionů NUTS 2.  

Poslední obsahová kapitola se věnuje analýze a komparaci indikátorů regionálních disparit 

v České a Slovenské republice. V první části kapitoly je provedena analýza čtyř vybraných 

strukturálních ukazatelů Lisabonské strategie Evropské unie vyuţitelných pro hodnocení 

disparit na úrovni jednotlivých regionů NUTS 2. V následující části je provedena 

komparace a hodnocení regionálních disparit v České a Slovenské republice pomocí 

metody semaforu a stanovení průměrného pořadí jednotlivých regionů NUTS 2 na základě 

dosaţených hodnot indikátorů regionálních disparit. 

Při zpracování bakalářské práce bylo především čerpáno z českých literárních zdrojů, ze 

zdrojů národních statistických úřadů, Evropského statistického úřadu a z výzkumného 

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

eliminace, který byl realizován na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava a jehoţ 

výsledky byly v roce 2010 kniţně publikovány.  
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2 Teoretická východiska regionálních disparit a regionální 

politiky 

2.1 Pojetí regionálních disparit 

Problematika regionálních disparit se dostává do popředí zájmu aţ v posledních 

desetiletích a nejčastěji je spojována s teoriemi regionálního rozvoje. Regionální disparity 

existují v kaţdé zemi, jejich negativní důsledky se dotýkají všech občanů, a proto je cílem 

kaţdého státu, stejně tak jako Evropské unie (EU), tyto disparity sniţovat. S procesem 

rozšiřování EU došlo ke zvýšení rozdílů mezi jednotlivými státy a regiony, a proto EU 

stále více zaměřuje své úsilí na regiony a regionální rozvoj. Teorie disparit je velice 

sloţitou otázkou a dá se na ni nahlíţet z mnoha úhlů, coţ je jednou z hlavních příčin, proč 

tato problematika zatím nemá propracovanou a ucelenou teoretickou oporu. 

2.1.1 Definice disparit 

Pojem disparita v obecném kontextu znamená nesoulad, nerovnost, různost či rozdílnost. 

V některých literaturách se můţeme setkat s vysvětlením, ţe disparita představuje určitou 

nerovnost znaků, jevů či procesů, jejichţ identifikace má nějaký racionální smysl. Jiné 

pojetí říká, ţe jde o určitou odchylku od normy. Mezinárodní organizace práce (ILO) 

vymezuje disparity jako rozdíly ve výkonnosti a blahobytu ekonomik jednotlivých regionů 

nebo zemí. Pojem regionální disparita vyjadřuje takovou nerovnost, která má 

jednoznačné územní umístění (lze ji alokovat ve vymezené územní struktuře) a vyskytuje 

se alespoň ve dvou entitách této územní struktury.
1
 

Problematika disparit si svou rozsáhlostí vynutila změnu aţ donedávna praktikovaných 

jednostranných přístupů v přístupy multidimenziální. To znamená, ţe zkoumání disparit 

musí opustit svůj úzký rámec ekonomického pohledu a zaměřit své úsilí na další dimenze 

jako jsou sociální, územní, politicko-správní, institucionální, krajinně-ekologické, 

civilizačně-infrastrukturní, sociálně-prostorové apod.
2
 Takto zaměřená identifikace a 

následné srovnávání, můţe přinést nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, 

ekonomický, sociální, politický) pro dnešní rychle se vyvíjející společnost, coţ je 

charakterizováno informační hodnotou disparity. 

 

 

                                                           
1
 Kutscherauer, 2010. 

2
 Tamtéţ. 
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Zjištěné a vyhodnocené disparity mohou mít pro příjemce následující hodnotu:
3
 

 Poznávací – je nejčastějším důvodem, proč jsou nejrůznější disparity analyzovány 

a vyhodnocovány. Jde o zvyšování informovanosti příjemce bez konkrétních 

poţadavků na způsob jejich dalšího přímého vyuţití. Ve společenské praxi můţe jít 

o srovnání zemí a jejich seskupení nebo rozdílností ve vývoji různých částí světa, 

bez ambicí do tohoto vývoje jakkoli zasahovat, 

 motivační – změny informací podněcují příjemce k určité činnosti, ke způsobu 

jednání zpravidla v delším časovém horizontu, např. umístit své investice na 

konkrétní území, 

 operativní – změny informací vedou příjemce k okamţitému jednání či reakci na 

danou situaci. Tu můţe představovat reakce obcí či regionů na ţivelné pohromy, 

které vytváří rozdílná rizika pro podnikání, 

 rozhodovací – změny informací vedoucí k rozhodnutí příjemce, např. dochází-li 

k přijetí rozhodnutí o tvorbě regionálních strategií a programů na pomoc 

problémovým regionům. 

Je však třeba mít na paměti, ţe informační hodnota vyhodnocených disparit můţe mít 

daleko vyšší hodnotu a širší uţití neţ jen zjištění aktuálního stavu. 

2.1.2 Regionální disparity v teoriích regionálního rozvoje 

Snaha o zajištění úspěšného rozvoje regionů existuje jiţ velmi dlouho. Ve středověkých 

obdobích byl regionální rozvoj řízen spíše intuitivně, a to především snahou mechanicky 

aplikovat úspěšné vzory z rozvinutějších zemí. Od 18. století však dochází k postupnému 

pronikání vědeckých metod do všech sfér ţivota tehdejší společnosti, a tedy i do oblasti 

regionálního rozvoje.
4
 Teorií regionálního rozvoje bylo vytvořeno poměrně mnoho, avšak 

tradičně bývají děleny do dvou velkých skupin. 

Do první skupiny jsou zařazovány teorie konvergence
5
, jejichţ autoři se přiklánějí 

k názoru, ţe přirozenou základní tendencí regionálního rozvoje je vyrovnávání rozdílů 

mezi regiony.
6 

 

 

                                                           
3
 Kutscherauer, 2010. 

4
 Krejčí a kol., 2010. 

5
 Sbíhavost, sbíhání, sbliţování. 

6
 Blaţek, 2002. 
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Tento výklad vychází spíše z neoklasických teorií. Jedna z nich, teorie mezinárodních 

vztahů, představuje myšlenku, ţe trţní (ekonomická) integrace inklinuje k vyrovnávání 

příjmů díky vzrůstajícímu volnému pohybu produktů, sluţeb a výrobních faktorů (práce, 

kapitál). Například migrace pracovníků s sebou přináší vyrovnávání mezd. Přesun kapitálu 

do zemí s nízkými mzdami v ní zvyšuje poptávku po práci a zvyšuje produktivitu. Stejně 

tak přesouvají nadnárodní korporace do takovýchto zemí své technologie a způsoby řízení, 

čímţ zvyšují objem vyšších mezd. Stejně tak se snaţí národní vlády těchto států investovat 

do vzdělání a školení svých obyvatel a do infrastruktury. Jinými slovy, ekonomický proces 

vede, za předpokladu správně fungujícího trhu a volného pohybu, ke konvergenci příjmů a 

tím i k zvyšování bohatství.
7
 

Druhou skupinu pak tvoří teorie divergence
8
, jejichţ zastánci jsou přesvědčeni, ţe 

v průběhu vývoje dochází spíše k dalšímu zvětšování regionálních rozdílů.
9
 Technologie a 

inovace společně s úsporami z rozsahu hrají v těchto teoriích zásadní roli. Tyto teorie 

obecně předpokládají, ţe takové faktory jako náklady na překonání prostorové vzdálenosti, 

nebo jazykové a institucionální faktory brání pohybu výrobních faktorů (zejména práci). 

Divergenční mechanismy se vztahují jak na mezinárodní, tak i na meziregionální úroveň.
10 

Teorií regionálního rozvoje existuje celá řada a odvíjí se od jednotlivých škol 

ekonomických teorií. Teorie regionálního rozvoje mají velký poznávací a praktický 

význam, neboť jejich znalost je základem pro koncipování adekvátní regionální politiky a 

regionální rozvojové strategie. 

První pokusy o vědecké a racionální vysvětlení regionálních jevů byly ovlivněny 

neoklasickou ekonomií, která je charakteristická hledáním vztahů mezi výrobními faktory 

a jejich různým směřováním v rámci socio-ekonomického systému. Předchůdcem 

regionálního rozvoje byly lokalizační teorie, které vycházejí z předpokladů dokonalé 

konkurence a absence bariér v prostoru, disponibility určitých zdrojů v prostoru na jedné 

straně a poţadavky socio-ekonomických subjektů na straně druhé. Z toho vyplývá, ţe tyto 

subjekty vţdy hledají pro svoje aktivity optimální místo (lokalitu), které disponuje rovněţ 

optimálními zdroji. Významným prvkem v této teorii je čas, který tyto zdroje a potřeby 

ovlivňuje, coţ poté vede k novému hledání optimální lokality.
11

  

                                                           
7
 Molle, 2007. 

8
 Odchýlení, odklon, neshoda, rozpor. 

9
 Blaţek, 2002. 

10
 Molle, 2007. 

11
 Krejčí a kol., 2010. 
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Neoklasická teorie se odráţí v jednosektorovém a dvousektorovém modelu. 

Z jednosektorového modelu vyplývají tři základní příčiny meziregionálních rozdílů, a to 

rozdílná tempa růstu kapitálu, pracovních sil a technického pokroku. Tento model 

předpokládá meziregionální mobilitu produkčních faktorů směřující do oblastí s nejvyšším 

výnosem, tzn. nejvyšší mzdy v případě mobility pracovních sil a nejvyšší výnosy 

z kapitálu v případě mobility investic. Z toho vyplývá, ţe mobilita kapitálu a pracovních sil 

bude protisměrná a tím bude přispívat ke sniţování regionálních rozdílů.
12 

Dvousektorový 

model předpokládá existenci více odvětví v regionu a moţnost obchodování mezi 

regiony.
13

 Na rozdíl od předchozího modelu tvrdí, ţe mobilita pracovních sil i kapitálu 

můţe probíhat stejným směrem, neţ dojde k dosaţení rovnováhy a také, ţe regiony mohou 

mít různě specializované exportní sektory, coţ můţe vést, díky rozdílům v technickém 

pokroku, ke zvýšení meziregionálních rozdílů v tempech růstu.
14

  

Po druhé světové válce převládaly teorie, které byly ovlivněny keynesiánstvím
15

, jeţ klade 

důraz na význam poptávky po zboţí vyráběném v regionu na rozdíl od neoklasických 

modelů, které kladou důraz na stranu nabídky. Všechny teorie této skupiny vychází z teorie 

divergence.  

Mezi keynesiánské teorie patří například teorie růstových pólů, kde je pólem rozvoje 

hnací jednotka, firma nebo odvětví, které představuje hlavní sílu ekonomického rozvoje a 

které vyvolává impulsy k rozvoji dalších firem či odvětví, která jsou označována jako 

hnaná. Za hlavní příčinu meziregionálních rozdílů jsou podle této teorie rozdíly 

v ekonomické struktuře. Do této skupiny patří i teorie kumulovaných příčin, která 

povaţuje za hlavní příčinu meziregionálních rozdílů fyzicko-geografické a historické 

faktory a říká, ţe pokud se jeden region vyvíjí rychleji neţ ty ostatní, budou se rozdíly 

mezi nimi zvětšovat.
 16

 

Další jsou neomarxistické teorie rozvoje, které vycházejí z divergence. Tyto teorie se 

však dostaly na okraj teoretických přístupů díky hospodářskému vývoji rozvinutých zemí a 

rozpadu komunistického systému na konci 80. let 20. století.
 
Obecně je nerovnoměrný 

regionální rozvoj neomarxisty povaţován za pouhý prostorový rozměr strukturálních a 

                                                           
12

 Blaţek, 2002. 
13

 Krejčí a kol., 2010. 
14

 Hučka, 2008. 
15

 Podle britského ekonoma Johna M. Keynese. 
16

 Krejčí a kol., 2010. 
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sociálních nerovností v kapitalistickém systému a problémy jsou způsobovány obecnými 

principy fungování kapitalismu. 

Institucionální směry regionálního rozvoje vycházejí z teorie divergence a vysvětlují 

příčiny regionálních disparit důrazem na roli institucí a jejich historický vývoj. Teorie 

výrobních okrsků klade důraz na malé podniky a mikropodniky, které spolupracují 

v určité prostorové blízkosti. Teorie učících se regionů zase klade důraz na vzdělávání, 

vědomosti, schopnost se učit a inovovat, coţ je hlavním zdrojem konkurenceschopnosti 

regionu.  

V teoriích regionálního rozvoje panuje řada rozdílných názorů jednotlivých autorů v 

nahlíţení na danou problematiku. Neoklasické teorie se přiklánějí k automatickému 

vyrovnávání regionálních nerovností, ale zbývající většina teorií povaţuje za základní 

tendenci regionálního rozvoje divergenci. Příčin meziregionálních rozdílů je mnoho a 

kaţdá z teorií klade důraz na jedny či druhé. Dnešní doba je více zastoupena 

neoklasickými a institucionálními směry. Přehled teorií je uveden v příloze č. 1. 

2.1.3 Příčiny vzniku regionálních disparit 

Příčiny vzniku regionálních disparit vycházejí z jednotlivých teorií regionálního rozvoje, 

ze kterých vyplývá, ţe vznik regionálních nerovnováh ovlivňuje řada faktorů, např. 

vybavenost výrobními faktory, přírodní podmínky, přirozené fyzicko-geografické výhody 

od ekonomických aţ po institucionální a sociokulturní. Takovéto faktory můţeme rozdělit 

na primární a sekundární, které z nich vycházejí. 

Mezi primární faktory patří:
17

  

 Relativně nízká mobilita pracovní síly – pracující nereagují okamţitě na mzdové 

rozdíly, jejich reakce jsou pomalé a opoţďují se za poptávkou, coţ vede 

k deformacím příjmů v jednotlivých regionech, 

 relativně nízká mobilita kapitálu – existuje značná nepruţnost v reakcích kapitálu 

na rozdíly ve výrobních nákladech. Tyto dva faktory tvoří hlavní příčiny 

regionálních disparit v příjmech a zaměstnanosti, 

 geografické faktory – představují důleţitost lokalizace v daném území. Tradičně 

se rozdělují na oblasti v jádru
18

 a na periferii.
19

 Umístění na periferii přináší řadu 

                                                           
17

 Kutscherauer, 2010. 
18

 Například Praha. 
19

 Například Jesenicko. 
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ekonomických nevýhod, jako jsou nadprůměrné dopravní náklady, které vedou 

k vysokým cenám, nízkým ziskům a k omezenému přístupu na trh, dále pak 

omezený přístup k velkým centrům, které nabízí specifické sluţby, velká 

vzdálenost od informací a zákazníků, nízká kvalita dopravních spojů 

(infrastruktura), nebo rozdíly mezi špatným přírodním vybavením (horské oblasti) a 

oblastmi s obrovským přírodním bohatstvím, 

 ekonomická struktura regionů – některé regiony jsou orientovány na odvětví, 

která jsou v útlumu své činnost (oděvní průmysl), naopak jiné se orientují na rychle 

se rozvíjející odvětví (automobilový průmysl), 

 jiné primární faktory – stupeň institucionalizace (centralizace či decentralizace 

státních institucí), politická rozhodnutí nebo psychologické faktory atd. 

Sekundární faktory tvoří:
20

 

 Vnější ekonomiky – na příliv firem do regionu má vliv spojový a dopravní systém, 

celní úřady, technická a finanční infrastruktura a jiné, 

 demografická situace – rozdíly v přírůstcích obyvatelstva nebo ve vzdělanosti 

venkovského a městského obyvatelstva, 

 rigidita nákladů cen – setrvačné síly, které znemoţňují přizpůsobování trhů 

změnám nabídky a poptávky v regionu (působení odborů na velikost mezd), 

 faktory prostředí – je důleţité rekonstruovat devastované regiony, aby přilákaly 

nová odvětví a zahraniční kapitál, 

 ostatní faktory – regionální disparity v inovacích a rozdíly v průmyslovém a 

sociálním prostředí pro nové firmy. 

2.1.4 Klasifikace regionálních disparit 

Při zkoumání regionálních disparit hraje důleţitou roli časové hledisko, protoţe existence 

disparit má v určitém stavu ekonomiky a v konkrétním období časově podmíněný 

charakter. Proto je důleţité, aby kaţdé srovnávání regionálních disparit v čase mělo stejné 

indikátory. Vznikne-li ve vyspělém regionu nová činnost, dojde ke zvětšení rozdílů mezi 

tímto regionem a regiony zaostalejšími, avšak v delším časovém období tyto rozdíly 

konvergují, protoţe ve vyspělém regionu dojde k nasycení a tato činnost přejde do 

rozvíjejících se regionů.  

 

                                                           
20

 Kutscherauer, 2010. 
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Proto se úrovně časové dimenze dělí na:
21

 

 Časový horizont regionálních disparit – krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý, 

 dynamiku regionálních disparit – okamţitý stav disparit a změny disparit v čase. 

Teritoriální hledisko sleduje prostorové disparity, protoţe mají obrovský význam a vliv 

na hodnocení regionů. Při měření regionálních disparit je důleţitá správná volba velikosti 

územních jednotek, protoţe disparity se projevují na všech geografických úrovních od 

států aţ po města. To souvisí i s celkovou produktivitou regionu, protoţe kaţdý region má, 

díky svému územnímu vymezení, jinou velikost přírodních zdrojů, lidského kapitálu atd., 

čili k rozdílům v produktivitě velice přispívají nedostatky na straně dodávky výrobních 

faktorů. 

Podle hlediska způsobu vzniku se rozdělují regionální disparity na: 

 Samovolně vznikající (vyvolané geografickými podmínkami), 

 disparity vznikající činností člověka (ekonomická, politická a vnější činnost). 

Důsledky regionálních disparit mohou mít různý charakter a dopad na územní rozvoj a 

obyvatelstvo. Proto rozlišujeme hledisko dopadu regionálních disparit na: 

 Dopady citlivé pro obyvatelstvo – míra nezaměstnanosti, rozdíly v příjmech a v 

kupní síle,  

 dopady na ekonomický rozvoj, 

 dopady na ţivotní prostředí. 

Regionální disparity jsou předmětem regionální politiky, a tudíţ se předpokládá, ţe jsou 

nástroji regionální politiky ovlivnitelné. Hledisko ovlivnitelnosti se dostává do popředí 

právě v době, kdy je potřeba dané regionální disparity ovlivňovat. Z tohoto důvodu lze na 

regionální disparity nahlíţet jako na:
22

 

 Neovlivnitelné – disparity zaloţené na hodnocení přírodních zdrojů, rozloze území 

apod. Ty můţeme dále rozdělit na disparity neovlivnitelné ani v budoucnu (přírodní 

zdroje) a na disparity neovlivnitelné dočasně (ovlivnitelné po rozvoji vědy), 

 ovlivnitelné – lze je ovlivnit nástroji regionální politiky a můţeme je členit na 

disparity přímo ovlivnitelné (dopravní infrastruktura) a disparity nepřímo 

ovlivnitelné (zvýšení zaměstnanosti díky infrastruktuře). 

                                                           
21

 Kutscherauer, 2010. 
22

 Tamtéţ. 
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Ovlivňování regionálních disparit je také spojeno s představitelem daného regionu, který 

můţe či nemůţe danou disparitu řešit. Pokud ji řeší vlastní aktivitou, jde o tzv. endogenní 

regionální politiku. Pokud však danou problematiku řeší stát, jde o exogenní regionální 

politiku, avšak nesmí se jednotlivé politiky navzájem vylučovat. 

Měřitelnost regionálních disparit vyjadřuje způsob hodnocení velikosti regionálních 

disparit. Toto měření můţe být prováděno na základě objektivních a subjektivních 

ukazatelů. Objektivní ukazatele jsou např. příjem, zdraví, vzdělání, bydlení, počet osobních 

aut, telefonů, televizních přijímačů nebo doktorů na 1000 obyvatel. Subjektivní ukazatele 

jsou zaloţeny na dotazování se lidí na to, co si myslí o své situaci, to znamená, jestli jsou 

šťastní nebo jak by popsali stupeň spokojenosti se svým ţivotem v daném regionu.
23 

Měření disparit je velmi omezeno a nezahrnuje všechny dimenze regionálního rozvoje. Je 

také důleţité, aby výběr metod byl přizpůsoben disparitě a cíli, který je sledován např. 

absolutní hodnotou (ano/ne), relativní hodnotou (ukazatel v přepočtu na obyvatele), 

srovnáním regionů na základě srovnání ukazatele souhrnného hodnocení regionu nebo 

vyuţitím určitých standardů atd.
24

  

2.1.5 Typy regionálních disparit 

Typy regionálních disparit vycházejí z věcného hlediska, které je nejvíce prezentovaným 

hlediskem vůbec. Pojetí regionálních problémů se mění podle státu nebo regionu, avšak ve 

všech lze nalézt tři základní typy regionálních disparit: 

 Ekonomické disparity – jsou představovány rozdíly v ekonomickém vývoji mezi 

jednotlivými regiony tzn., ţe se týkají především v kvalitě a kvantitě regionálního 

výstupu. Ekonomická soudrţnost se zvyšuje, pokud klesají rozdíly mezi sloţkami 

konkurenceschopnosti, čili pokud ty zaostalejší regiony jsou schopné dohánět ty 

vyspělejší.
25 

Ekonomické disparity lze sledovat podle výkonnosti ekonomiky 

(produktivita, výkon a vnější vztahy), ekonomické struktury (odvětvová struktura 

a struktura podle subjektů), rozvojového potenciálu (výzkum a vývoj, zahraniční 

kapitál a investice) nebo lidského potenciálu (ekonomicky aktivní obyvatelstvo, 

zaměstnanost, nezaměstnanost a mobilita).
26

 

                                                           
23

 Molle, 2007. 
24

 Kutscherauer, 2010. 
25

 Molle, 2007. 
26

 Kutscherauer, 2010. 
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 Sociální disparity – jsou vztaţeny k tomu, jak obyvatelstvo vnímá teritoriálně 

diferencovanou kvalitu ţivota, ţivotní úroveň, sociální nerovnosti atd.
 
Sociální 

koheze odkazuje na existenci harmonických vztahů mezi různými sociálními 

skupinami ve společnosti.
27 

Sociální disparity můţeme rozdělit z pohledu 

obyvatelstva (ţivotní úroveň, úroveň vzdělání, zdravotní stav a migrace), sociální 

vybavenosti (zdravotnictví, školství, sociální sluţby, kultura a bydlení) a podle 

sociální patologie (sociální exkluze,
28

 kriminalita a nehodovost atd.).
29 

 Územní disparity – jsou odrazem silných nerovností ve vybavenosti faktory 

konkurenceschopnosti, existují zde značné rozdíly mezi periferií a centrem, čili 

představují nerovnosti mezi jednotlivými regiony nebo státy. Předmětem 

nerovností je především rozmístění obyvatelstva, bohatství, přístup ke sluţbám a 

k dopravě, k energiím, k informovanosti a inovacím.
30 

Územní disparity můţeme 

sledovat z pohledu fyzicko-geografického potenciálu (nerostné bohatství, klima, 

struktura a intenzita osídlení, poloha a lokalizace regionu), podle životního 

prostředí (ovzduší, voda, odpady, lesy, biodiverzita, krajina a půda), podle 

dopravní infrastruktury (silniční, ţelezniční, vodní a letecká infrastruktura a 

dopravní obsluţnost) nebo podle technické infrastruktury (zásobování vodou a 

energiemi, kanalizace, čištění odpadních vod, informační, komunikační technologie 

a cestovní ruch).
31 

2.2 Regionální politika EU 

2.2.1 Regionální politika 

Ekonomický ţivot kaţdé společnosti je lokalizován do konkrétních míst, obcí a regionů a 

má tedy lokální charakter. Na geografické mapě kaţdého státu najdeme místa s větší či 

menší koncentrací ekonomických činností, které přinášejí svým obyvatelům práci, příjmy a 

tedy i dosahování určité ţivotní úrovně. Cílem kaţdého státu by mělo být vytváření 

podmínek pro dosahování růstu ţivotní úrovně jeho obyvatel, a toho nelze dosáhnout bez 

rozvoje míst (obcí a regionů), kde se ekonomické aktivity soustřeďují.
32

 

                                                           
27

 Molle, 2007. 
28

 Vyloučení, vypuštění. 
29

 Kutscherauer, 2010. 
30

 Skokan, 2007. 
31

 Kutscherauer, 2010. 
32

 Novotná, 2007. 
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Jestliţe má být zachován či nastartován ekonomický rozvoj v dané lokalitě (regionu), 

hovoříme o regionálním rozvoji. Ten je představován komplexem procesů, které probíhají 

v rámci regionu a přispívají zejména k pozitivním změnám v socioekonomické situaci 

daného regionu.
33

 Hlavními činiteli ekonomického rozvoje jsou podnikatelé, kteří vytváří 

ekonomické činnosti a infrastruktura, která tyto činnosti podporuje.  

Regionální politika tvoří hlavní podporu regionálního rozvoje a představuje koncepční i 

výkonnou činnost státních institucí zaměřenou na stanovení hlavních směrů a strategických 

cílů v regionálním rozvoji a vytváření metod, postupů a zdrojů pro jejich realizaci.
34 

Díky 

tomu regionální politika přispívá ke sniţování rozdílů v úrovni rozvoje regionů a 

odstraňování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, včetně venkovských oblastí 

nebo ostrovů.
35

 

Podle různých příčin vzniku disparit rozlišujeme problémové regiony. V odborné literatuře 

se můţeme setkat se třemi hlavními typy problémových regionů:
36

 

 Regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji, zejména regiony odlehlé, 

venkovské, 

 Regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů, obvykle z důvodů 

nedostatku kapitálu, 

 regiony se stagnujícími resp. upadajícími základními odvětvími, které 

v minulosti patřily v tzv. tradičních odvětvích mezi vyspělé regiony. 

Hlavními cíli regionální politiky je tedy podpora regionálního rozvoje tak, aby docházelo 

k vyrovnávání disparit mezi jednotlivými regiony a ke zvyšování konkurenceschopnosti 

regionální a národní ekonomiky v mezinárodním měřítku. K dosaţení cílů regionální 

politiky na národní úrovni, je třeba pouţít takové nástroje, které jsou z ní zpravidla 

odvozovány. K základním opatřením státní regionální politiky patří zainvestování regionu 

technickou infrastrukturou. Další nástroje dělíme na nástroje podle ekonomického 

působení a podle působení věcného. Nástroje ekonomického působení dále dělíme na 

makroekonomické nástroje, které se vyznačují tím, ţe mají omezené moţnosti svého 

působení na úrovni regionů, protoţe nemusí být vţdy ve shodě s ostatními cíli 

národohospodářské politiky (fiskální a monetární politika, protekcionismus). Na druhou 

stranu mikroekonomické nástroje působí na rozhodnutí ekonomických subjektů v dané 
                                                           
33

 Skokan, 2003. 
34

 Novotná, 2007. 
35

 Cihelková, 2007. 
36

 Skokan, 2003. 
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lokalitě podle toho, na který subjekt jsou zaměřeny (nástroje realokace pracovních sil a 

nástroje realokace kapitálu). 

K ostatním nástrojům pak patří administrativní a institucionální nástroje. Podle věcného 

působení můţeme rozlišovat poradenské a informační, finančně-motivační, infrastrukturní 

a administrativní nástroje.  

2.2.2 Regionální politika EU 

Cílem evropské integrace je umoţnit všem obyvatelům, firmám a dalším subjektům 

participovat na pozitivech, kterých bylo v členských zemích Evropské unie dosaţeno.
37 

Existence regionální politiky EU vychází z potřeby sniţování nerovností mezi státy a 

regiony EU a z posilování jejich hospodářské, sociální a územní soudrţnosti, přičemţ 

největší pozornost získávají venkovské oblasti, oblasti postiţené průmyslovými změnami a 

regiony znevýhodněné svými přírodními a demografickými podmínkami. Regionální 

politika vychází ze dvou základních hodnot. Jednou z nich je solidarita, která představuje 

pomoc hospodářsky a sociálně znevýhodněným regionům dosáhnout průměrného stavu 

členských zemí Unie. Druhou hodnotou je soudržnost, jako výhoda pro všechny ze 

sniţování regionálních rozdílů. 
 

V EU patří regionální politika mezi koordinované politiky
38

 a má zásadní postavení, 

neboť v programovacím období 2007 – 2013 z hlediska finančních prostředků předčila 

svým objemem výdaje na Společnou zemědělskou politiku. Regionální politika se v EU 

realizuje na třech úrovních:
39 

 

 Nadnárodní – prováděna relativně nezávisle přímo EU, 

 národní – prováděna členskými státy s pomocí některých společných pravidel EU, 

 regionální – dlouhodobě posilovaná ve většině zemí. 

Nositeli regionální politiky jsou na evropské úrovni Evropská komise, Evropská investiční 

banka, Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor. Na národní úrovni jsou to pak 

vlády, ministerstva a ostatní orgány státní správy a na regionální úrovni to jsou územní 

samosprávné orgány a Regionální rady regionů soudrţnosti. Mezi nástroje regionální 

politiky EU patří strukturální fondy (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský 

sociální fond), Fond soudrţnosti, iniciativy společenství a také Evropská investiční banka.  

                                                           
37

 Wokoun, 2003, s. 21. 
38

 Politiky, ve kterých mohou členské země vydávat vlastní legislativu jen tehdy, pokud zde jiţ neexistuje 

společná evropská úprava. 
39

 Stejskal, Kovárník, 2009. 
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Poskytování pomoci ze strukturálních fondů se uskutečňuje na základě jasně definovaných 

principů. Základními principy jsou princip koncentrace, coţ znamená zásadu, ţe 

prostředky fondů by měli být vyuţívány k realizaci předem stanovených cílů, neboli 

věnovat nejvíce prostředků do regionů s největšími problémy, kde budou nejlépe 

maximalizovat svůj uţitek. Princip partnerství spočívá v úzké spolupráci mezi 

Evropskou komisí a odpovídajícími orgány na národní, regionální a místní úrovni a 

v zapojení samotných příjemců na rozdělení prostředků fondů. Dalším principem je 

princip adicionality (doplňkovosti), který stanovuje, ţe prostředky ze strukturálních fondů 

EU nemají nahrazovat veřejné výdaje členských států, ale pouze je doplňovat. Princip 

programování klade důraz na komplexní přístup k řešení problémových regionů. 

Prostředky fondů jsou alokovány na základě víceletých a všeoborových programů, ve 

kterých se následně realizují jednotlivé projekty. Princip monitorování a vyhodnocování 

spočívá v kontrole věcného i finančního plnění projektů. Posledním principem je princip 

subsidiarity. Ten zajišťuje, ţe Unie nepřijme opatření (kromě těch, která spadají do jejích 

výlučných pravomocí), které je efektivnější přijmout na niţší národní, regionální nebo 

lokální úrovni. Tento princip je úzce svázán s principem proporcionality, který vyţaduje 

nepřekročení rámce opatření nutných k realizaci cílů Smlouvy ze strany Unie. 

2.2.3 Hlavní mezníky ve vývoji regionální politiky EU 

Regionální politika EU se snaţí sniţovat hospodářské a sociální rozdíly mezi různými státy 

či regiony v zájmu celé Unie. Do Římských smluv (1957), které měly přinést vyváţený 

hospodářský rozvoj a odstraňování rozdílů v ekonomické a ţivotní úrovni regionů jako 

nezbytná podmínka pro dosaţení hospodářské a sociální soudrţnosti, však nebyla ještě 

regionální politika na Evropské úrovni zahrnuta.
40 

Jednotlivé členské státy měly regionální 

politiku ve svých rukou, protoţe mezi zakládajícími státy ještě nebyly příliš velké 

hospodářské rozdíly a navíc se předpokládalo, ţe regionální problémy se vyřeší díky 

hospodářskému růstu jednotlivých zemí sami. V roce 1958 pak došlo k vytvoření dvou 

sektorových fondů na podporu rozvoje, a to Evropského sociálního fondu (ESF) a 

Evropského zemědělského podpůrného a garančního fondu (EAGGF), a také vznikla 

Evropská investiční banka (EIB). EIB je autonomním orgánem v rámci EU, která má za 

úkol poskytovat půjčky pro kapitálové investice zejména malým a středním podnikům.  

V roce 1973 došlo k prvnímu rozšíření Evropského společenství o Dánsko, Irsko a Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska, čímţ se zvýšily rozdíly mezi jednotlivými 

                                                           
40

 Skokan, 2003, s.29. 



17 
 

regiony. Velká Británie se jiţ několik desetiletí potýkala s potíţemi v klasických 

průmyslových regionech, prakticky jiţ od hospodářské krize ve 30. letech 20. století. Proto 

se velice zasazovala o vznik a rozvoj regionální politiky i na půdě Evropských 

společenství. V roce 1975 vznikl Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), který měl 

přinést příspěvky do nejchudších regionů a zároveň s tím souvisí i vznik regionální 

politiky, která tak zaujala nezastupitelné místo v naplňování cílů konvergence 

hospodářských politik Společenství i členských států.  

Regionální politika je mnohdy označována jako strukturální politika, a to v souvislosti 

s rokem 1988, kdy došlo k integraci regionální politiky s částí politiky sociální a 

zemědělské do tzv. strukturální, a to z důvodu nízké koordinace mezi těmito jednotlivými 

politikami, a také z důvodu vstoupení Španělska a Portugalska do Společenství. Tato 

reforma měla za úkol sníţit finanční prostředky ve Společné zemědělské politice a naopak 

je zvýšit ve strukturálních fondech. Roku 1986 byl podepsán Jednotný evropský akt, který 

poloţil základy politiky soudrţnosti. K dalšímu posílení strukturální politiky došlo v roce 

1992 podepsáním Maastrichtské smlouvy.
41

 Cílem této smlouvy nebylo jen vytvořit 

Hospodářskou a měnovou unii a Jednotný vnitřní trh, ale také podala ucelenou koncepci 

hospodářské a sociální soudržnosti, jejímţ cílem je podpora aktivit v oblasti regionální, 

strukturální a sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Maastrichtská smlouva také 

zaloţila Fond soudržnosti (FS), který poskytuje finanční příspěvky na projekty zaměřené 

na rozvoj infrastruktury a ochranu ţivotního prostředí.
42

 

V roce 1993 byl vytvořen Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG). V březnu 1999 

došlo na zasedání Rady EU v Berlíně ke čtvrté reformě strukturálních fondů a strukturální 

politiky formou dokumentu Agenda 2000. Jejím smyslem bylo docílit vyšší efektivnost 

vynaloţených prostředků, omezit plošné podpory a soustředit se na nejvíce znevýhodněné 

regiony a na zaměstnanost. Tímto dokumentem byla také schválena finanční a organizační 

podoba regionální politiky na období 2000 – 2006. Došlo také k oddělení finančních 

prostředků pro stávající členské země a kandidátské země. Na toto období bylo vyčleněno 

strukturálním nástrojům celkem 257 mld. EUR, coţ představovalo 37 % rozpočtu 
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 Maastrichtská smlouva změnila název Evropská společenství na Evropskou unii, zavedla nové formy 
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věcí, vytvořila novou strukturu se třemi pilíři, které jsou jak politické, tak i hospodářské povahy. 
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Společenství na dané období. Hlavní formou zefektivnění této politiky bylo sníţení počtu 

prioritních cílů ze šesti předcházejících na pouhé tři.
43

 

Cíl 1 se orientoval na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů. 

Finanční pomoc byla poskytována regionům NUTS 2, jejichţ HDP na obyvatele měřený 

v paritě kupní síly (PPS) nedosahoval hodnoty 75 % průměru HDP EU-15 v posledních 

třech letech, dále pak nejvzdálenějším regionům (francouzské zámořské departmenty, 

Azorské a Kanárské ostrovy, Madeira) a regionům, kterým bylo moţné poskytnout 

podporu podle Cíle 6 (Pomoc rozvoji řídce obydleným regionům), který existoval v období 

1994 – 1999. Cíl 2 byl určen pro oblasti NUTS 3, jiné povahy neţ Cíle 1 a představoval 

podporu hospodářské a sociální koheze těch oblastí, které čelily strukturálním 

problémům, venkovským oblastem, městským oblastem a oblastem závislým na rybolovu. 

Cíl 3 byl ve znamení adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné 

přípravy a zaměstnanosti. 

Dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která rozšiřuje ve článcích 

174 – 178 kapitoly XVIII hospodářskou a sociální soudrţnost o soudržnost územní. 

Úkolem územní soudrţnosti je podpora trvale územně znevýhodněných oblastí spočívající 

ve sniţování regionálních rozdílů a ve sniţování jejich zaostalosti, přičemţ zvláštní 

pozornost je věnována venkovským oblastem, oblastem postiţeným změnami ve vývoji 

struktury hospodářství a regionům, které jsou trvale znevýhodněny přírodními nebo 

demografickými podmínkami, jako jsou severské, ostrovní, příhraniční či horské regiony. 

V reakci na rozšíření EU bylo nutno znovu regionální politiku reformovat. Tato reforma 

pro programovací období 2007 – 2013 spočívala ve sníţení počtu strukturálních fondů 

(nyní jen ERDF a ESF), ke sníţení iniciativ (z 6 na 3), a také ke změně působnosti Fondu 

soudrţnosti. Na toto období bylo vyčleněno 348 mld. EUR a byly stanovené nové tři cíle. 

Cíl Konvergence je určen pro urychlení procesu konvergence nejméně rozvinutých 

regionů NUTS 2 a je prioritním zaměřením všech fondů. Orientuje se především na 

modernizaci ekonomické struktury regionů, zlepšení infrastruktury a ţivotního prostředí, 

investice do hmotného a lidského kapitálu, rozvoj inovací a znalostní ekonomiky, podpora 

podnikání a posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ. 

Strukturálními fondy mohou být podporovány pouze ty regiony, které mají HDP/obyvatele 

měřený paritou kupní síly niţší neţ 75 % průměru HDP EU-25. Z Fondu soudrţnosti 

pouze státy, které dosahují hodnoty hrubého národního důchodu na obyvatele v paritě 
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kupní síly niţší neţ je 90 % průměru tohoto ukazatele za EU-25. Pro dočasnou podporu 

jsou způsobilé regiony, jejichţ HDP/obyvatele v PPS je větší neţ 75 % průměru EU-25 a 

zároveň s HDP/obyvatele v PPS niţším neţ je 75 % průměru EU-15, tyto regiony jsou pak 

označovány jako tzv. phasing-out regiony. Cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost je určen pro ty regiony, které nespadají do Cíle Konvergence. Jeho úkolem 

je posílit konkurenceschopnost a atraktivnost regionů, posílit zaměstnanost, investice do 

lidského kapitálu, rozvoj inovací a znalostní ekonomiky, podpora podnikání, ochrana 

ţivotního prostředí a navíc zvyšovat dostupnost trhu práce a adaptace pracovních sil na 

změněné podmínky na trhu práce vycházející z cílů Lisabonské a Göteborské strategie. 

Regiony, jeţ v minulém období patřily pod Cíl 1 a jejichţ HDP/obyvatele překračuje 75 % 

průměru EU-15 jsou označovány jako tzv. phasing-in regiony.  

Cíl Evropská územní spolupráce je realizován ve formě příhraniční, meziregionální a 

nadnárodní spolupráce se zaměřením na problémy v pohraničních regionech na úrovni 

NUTS 3 a je financován z ERDF. Obrázek 2.1 ukazuje jednotlivé cíle regionální politiky a 

zdroje jejich financování. 

Obrázek 2.1: Cíle a nástroje regionální politiky EU v období 2007 – 2013 

Cíle Fondy 

Konvergence ERDF ESF FS 

Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 
ERDF ESF 

Evropská územní spolupráce ERDF 

Zdroj: www.ec.europa.eu, 2009; vlastní úprava   

2.2.4 Klasifikace regionů v EU pro sledování disparit 

Pojem region dosud nemá všeobecně přijatelnou definici. Záleţí na tom, z jakého pohledu 

hodláme region studovat (ekonomického, geografického, demografického, funkčního atd.). 

Proto je nezbytné předem definovat, který význam regionu chceme pouţít. Region je 

definován jako plocha země s více či méně jednoznačně stanovenými hranicemi, který 

často slouţí jako správní jednotka pod úrovní státu.
 
Regiony mají svou identitu, která se 

skládá ze specifických vlastností a pomáhá jim se odlišit od ostatních. K takovým 

vlastnostem patří jejich krajina, podnebí, jazyk, obyvatelstvo, sdílená historie a další.
44 
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Evropský statistický úřad (EUROSTAT) zavedl v roce 1988 klasifikaci územních jednotek 

NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), jejímţ cílem je zabezpečit 

porovnatelnost územních celků v rámci celé Evropské unie. Evropská komise pouţívá toto 

rozdělení pro zařazení regionů pod jednotlivé cíle regionální politiky EU. Díky této 

klasifikaci je umoţněn:
45

 

 Sběr, příprava a harmonizace regionálních statistik členských států EU, 

 sociálně-ekonomická analýza regionů a určování dopadů regionální politiky 

v rámci EU, 

 směr zásahů regionální politiky EU podle jednotlivých cílů strukturální politiky při 

poskytování pomoci ze strukturálních fondů. 

Systém NUTS má pět úrovní, z níţ se tři úrovně vztahují k regionální úrovni (NUTS) a dvě 

k niţší lokální úrovni (LAU). Základním kritériem pro rozdělení NUTS regionů je 

doporučený počet obyvatel, který zobrazuje tabulka 2.1. 

Tabulka 2.1: Minimální a maximální populační hranice pro rozdělení NUTS regionů 

Úroveň Minimální počet Maximální počet 

NUTS 1 3 miliony 7 milionů 

NUTS 2 800 000 3 miliony 

NUTS 3 150 000 800 000 

Zdroj: Český statistický úřad, 2010; vlastní úprava  

Jednotlivé členské státy se díky tomu rozdělují na řadu regionů na úrovni NUTS 1. Kaţdý 

z nich se pak dále dělí na několik regionů v úrovni NUTS 2 a ty zase dále na regiony 

v úrovni NUTS 3. Evropská unie, jako spolek 27 členských států, je v současnosti 

rozdělena na přibliţně 1 303 krajů (regionů NUTS 3), které tvoří 271 oblastí (NUTS 2), 

resp. 97 území (NUTS 1). Rozdělení jednotlivých států EU do klasifikace NUTS je 

uvedeno v příloze č. 2. 

2.3 Ukazatele regionálních disparit v EU 

2.3.1 Základní ukazatele celkové úrovně států a regionů 

Základní ukazatele přináší informace o stavu společnosti daného státu (regionu) 

v ekonomických, sociálních a jiných oblastech ţivota. Mohou to být informace z oblastí 

ekonomiky, trhu práce, demografie, ţivotního prostředí, vzdělávání a další. 
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Základním ukazatelem je hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly, který 

je peněţním vyjádřením vyprodukovaných statků a sluţeb výrobními faktory umístěnými 

v dané zemi za určité období. V paritě kupní síly se udává proto, aby se odstranily rozdíly 

v cenových hladinách mezi jednotlivými zeměmi. Následný přepočet na obyvatele pak 

umoţňuje srovnání ekonomik, které se výrazně liší svou velikostí. Tento ukazatel je 

klíčový pro rozhodování o regionech na úrovni NUTS 2 v rámci způsobilosti čerpání 

strukturální pomoci. Dalším ekonomickým ukazatelem je regionální disponibilní důchod. 

Cílem je zjistit příjem, kterým mohou lidé disponovat a zjišťuje se v regionech NUTS 2. 

Tento ukazatel má lepší vypovídací schopnost neţ HDP/obyvatele v PPS, protoţe ten 

nerespektuje problematiku dojíţdění za prací či vylučuje transfery.
46

 

V oblasti obyvatelstva a území se sledují ukazatele jako průměrný počet obyvatel, rozloha 

nebo hustota obyvatelstva. V oblasti sociální jsou to zejména ukazatele trhu práce, které 

udávají základní hodnoty stavu daného v této oblasti. Zde se sleduje např. regionální míra 

zaměstnanosti věkové skupiny 15 – 64 let. Tento ukazatel se vypočítává jako podíl 

zaměstnaných osob ve věku 15 – 64 let na počet všech obyvatel v této věkové skupině. 

Dalším ukazatelem je regionální míra nezaměstnanosti, která představuje nezaměstnané 

osoby jako procentní podíl z ekonomicky aktivního obyvatelstva (EA).
47 

Míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti pak vyjadřuje podíl dlouhodobě nezaměstnaných (více jak 12 měsíců) a 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. V oblasti životního prostředí se sledují ukazatele 

jako investice do ochrany ţivotního prostředí, emise skleníkových plynů, objem dopravy 

na HDP atd. V oblasti vzdělávání se sleduje např. úroveň dosaţeného vzdělání. 

2.3.2 Ukazatele pro hodnocení Lisabonské strategie EU 

Strukturální ukazatele jsou ukazatele mezinárodního srovnání sestavované Eurostatem,
48 

které slouţí jako podklad Evropské radě pro hodnocení dosaţení cílů Lisabonské strategie 

EU. Lisabonská strategie je dokument, který přijala Evropská rada na jaře roku 2000 na 

následujících 10 let s cílem vytvořit z EU nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

znalostní ekonomiku, schopnou udrţitelného růstu s více a lepšími pracovními místy a 
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s více posílenou sociální soudrţností.
49 

Hlavní směry této strategie lze rozdělit do tří 

skupin: ekonomické, sociální a environmentální. V ekonomické oblasti se zaměřovala na 

rozvoj informační a telekomunikační gramotnosti obyvatelstva, na vytvoření evropského 

výzkumného prostoru, na odstranění obchodních bariér zejména v malém a středním 

podnikání, na dokončení vnitřního trhu, ekonomické reformy atd. V sociální oblasti se 

důleţitým cílem stala aktivní politika zaměstnanosti a modernizace evropského sociálního 

modelu. V oblasti environmentální se prioritou stal udrţitelný rozvoj a kvalita ţivota. V 

průběhu prvních tří let Lisabonské strategie byl sestaven seznam 42 ukazatelů ze šesti 

oblastí. Avšak jiţ na jaře roku 2004 představila Evropská komise zkrácený seznam 14 

ukazatelů, který poskytuje lepší a přehlednější způsob, jak zhodnotit dosaţení 

lisabonských cílů.
50 

Výčet ukazatelů a jejich zařazení uvádí následující tabulka 2.2. 

Tabulka 2.2: Krátký seznam strukturálních ukazatelů Lisabonské strategie 

 Strukturální ukazatel Typ 

1 HDP na obyvatele v PPS Ekonomický 

2 Produktivita práce na zaměstnanou osobu Ekonomický 

3 Úroveň dosaţeného vzdělání mládeţe Ekonomický 

4 Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj Ekonomický 

5 Relativní cenová úroveň Ekonomický 

6 Kapitálové investice Ekonomický 

7 Míra zaměstnanosti Ekonomický 

8 Míra zaměstnanosti starších pracovníků Ekonomický 

9 Míra rizika chudoby Sociální 

10 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Sociální 

11 Rozptýlení regionální míry zaměstnanosti Sociální 

12 Emise skleníkových plynů Environmentální 

13 Energetická náročnost národního hospodářství Environmentální 

14 Objem nákladní dopravy k HDP Environmentální 

Zdroj: Eurostat, 2010; vlastní úprava   

2.3.3 Ukazatele pro hodnocení Strategie Evropa 2020 

Podle Lisabonské strategie se měla Evropská unie stát během posledního desetiletí 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou. Jiţ v polovině této 

dekády vrcholní představitelé věděli, ţe bude velice těţké tohoto cíle dosáhnout a po 

vypuknutí finanční a následné hospodářské krize bylo jasné, ţe se to ani nepodaří. Proto 

Evropská komise v březnu roku 2010 schválila nový dokument Strategie pro růst a 
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zaměstnanost – Evropa 2020, který má za cíl vytvořit z Evropské unie ekonomiku 

zaloţenou na inteligentním, udrţitelném a inkluzivním růstu. Tyto tři priority by měly 

poskytnout členským státům a EU vysokou úroveň hospodářského růstu, zaměstnanosti, 

produktivity a sociální soudrţnosti. Evropa 2020 je zaloţena na pěti cílech EU, které se 

měří celkem osmi ukazateli zobrazenými v následující tabulce 2.3. 

Tabulka 2.3: Cíle a ukazatele Evropy 2020 

Hlavní cíle Ukazatele 

Zaměstnání 75 % obyvatel ve věku  

20 – 64 let 

Míra zaměstnanosti podle pohlaví ve věku 

20 – 64 let 

Investování 3 % HDP EU do výzkumu a 

vývoje 

Hrubé domácí výdaje na vědu a výzkum 

Dosažení „20/20/20“ klimatických a 

energetických cílů 

Emise skleníkových plynů (1990) 

Podíl obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie 

Energetická náročnost hospodářství 

Podíl dětí, které předčasně ukončí školní 

docházku, by měl být pod hranicí 10 % a 

nejméně 40 % mladší generace by mělo 

dosáhnout terciární úrovně vzdělání 

Předčasně ukončující vzdělaní a odborné 

přípravy podle pohlaví 

Vysokoškolsky vzdělaní podle pohlaví ve 

věku 30 – 34 let 

Pokles počtu osob ohrožených chudobou 

o 20 milionů 

Obyvatelstvo ohroţené chudobou nebo 

sociálním vyloučením (spojení následujících 

tří hodnot) 

Počet osob ţijících v domácnosti s velmi 

nízkou intenzitou práce 

Počet osob ohroţených chudobou po 

sociálních transferech 

Počet váţně materiálně nejchudších osob 
Zdroj: www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 2010; vlastní úprava  

Kaţdý stát sleduje určitou strukturu ukazatelů z různých oblastí činnosti. Některé z nich 

jsou pro představu uvedeny v příloze č. 3. Pro následnou analytickou část bakalářské práce 

byly vybrány 4 strukturální ukazatele regionálních disparit z tabulky 2.2. Byl vybrán HDP 

na obyvatele v PPS, hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj, míra zaměstnanosti a 

dlouhodobá míra nezaměstnanosti.  
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3 Socioekonomická analýza a regionální struktura České a 

Slovenské republiky 

3.1 Základní charakteristika České republiky 

Česká republika je vnitrozemským státem, který se nachází v mírném pásu severní 

polokoule ve střední Evropě. Na severu sousedí s Polskem (v délce 761,8 km), na východě 

se Slovenskem (251,8 km), na jihu s Rakouskem (466,1 km) a na západě s Německem 

(810,7 km).
51

 Celková rozloha České republiky je 78 867 km
2
,
 
coţ tvoří přes 2 % celkové 

rozlohy Evropské unie a skládá se ze tří historických oblastí Čech, Moravy a Slezska. 

V mezinárodních vztazích vystupuje Česká republika (ČR) jako demokratický, politicky, 

hospodářsky a sociálně stabilní stát do značné míry orientovaný na mezinárodní 

spolupráci, coţ je dáno nejen jeho velikostí a geografickou polohou, ale i ekonomickou 

otevřeností, velkým podílem vývozu a sluţeb na tvorbě HDP a nedostatkem vlastních, 

hlavně surovinových zdrojů. Česká republika upevnila od svého vzniku v roce 1993 své 

postavení jak na evropské, tak i na světové úrovni. O tom svědčí i fakt, ţe je součástí 

mnoha mezinárodních organizací jako je Rada Evropy, Evropská banka pro obnovu a 

rozvoj (EBRD), Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní měnový 

fond (IMF), skupina Světové banky (WB), Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj (OECD), Organizace spojených národů (UN), Světová obchodní organizace 

(WTO), Světová zdravotnická organizace (WHO) a řada dalších. V roce 1999 se Česká 

republika stala členem Severoatlantické aliance (NATO) a v roce 2004 vstoupila spolu 

s dalšími devíti zeměmi do Evropské unie (EU). 

3.1.1 Obyvatelstvo 

Česká republika má 10 526 685 obyvatel (k 30. září 2010).
52

 Podle hustoty zalidnění patří 

k nadprůměrným státům EU. Z výsledků sčítání lidu, které proběhlo v roce 2001, se 

k české národnosti hlásí 90,4 % obyvatel, k moravské potom 3,7 % a ke slezské 0,1 %. 

Mezi největší menšiny patří národnost slovenská (1,89 %), polská (0,51 %) a německá 

(0,38 %). Česká republika zaznamenává pozvolný, ale stálý nárůst počtu obyvatel, který 

udrţují především imigranti. Od roku 2002 měla porodnost v České republice rostoucí 

tendenci, která se však zastavila v roce 2009, kdy se narodilo o 1200 dětí méně. Dále také 

poklesl zájem o uzavření manţelství a klesla i rozvodovost. Naopak se stále zvyšuje naděje 

                                                           
51

 www.zemepis.com, 2011. 
52

 www.czso.cz, 2011. 
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doţití u muţů, u ţen stagnovala, a vzrostl i počet úmrtí. Zvýšená porodnost se za 

posledních osm let projevila vzestupem četnosti dětské sloţky v celkové populaci. Na 

konci roku 2009 činil podíl dětí mladších 15 let věku 14,2 % obyvatelstva. Na druhou 

stranu bylo opět vyšší zastoupení sloţky seniorské (nad 65 let věku), které poprvé 

překročilo patnáctiprocentní hranici. Index stáří ke konci roku udával přesně 107 osob 

starších 65 let na 100 osob ve věku 0 – 14 let. Průměrný věk obyvatelstva České republiky 

se pohybuje okolo 40,6 let (39,1 let pro muţe a 42,1 let pro ţeny). 

3.1.2 Politický systém České republiky 

Česká republika je parlamentní demokracií v čele s prezidentem a s mocí rozdělenou na 

zákonodárnou, výkonnou a soudní. Jejím nejvyšším zákonem je Ústava České republiky 

společně se Základní listinou práv a svobod, která platí od vzniku samostatného českého 

státu, tedy od 1. ledna 1993. Zákonodárnou moc reprezentuje Parlament ČR, který se 

skládá ze dvou komor – Poslanecké sněmovny (dolní komora) a Senátu (horní komora). 

Právo volit do obou komor má kaţdý občan ČR starší 18 let. Poslanecká sněmovna je 

sloţena z 200 poslanců, kteří jsou zástupci jednotlivých politických stran a jsou voleni 

podle principu poměrného zastoupení jednou za čtyři roky. Do Poslanecké sněmovny ČR 

můţe být volen kaţdý občan ČR, který má právo volit a který je starší 21 let. Výsledky 

voleb do poslanecké sněmovny odráţí podobu Vlády ČR. Senát je sloţen z 81 senátorů, 

kteří jsou voleni podle principu většinového systému na šestileté období. Volby do Senátu 

ČR se konají kaţdé dva roky, kdy se obměňuje jedna třetina senátorů. Senátorem se můţe 

stát kaţdý občan ČR, který má právo volit a je starší 40 let. 

 Představitelem výkonné moci je Prezident ČR a Vláda ČR. Prezident je hlavou státu a 

vrchním velitelem ozbrojených sil, který je volen oběma komorami Parlamentu na období 

5 let. Vláda ČR je vrcholným orgánem výkonné moci, která se za svou činnost zodpovídá 

Poslanecké sněmovně ČR, která jí můţe vyslovit nedůvěru. V čele vlády stojí předseda 

vlády, kterému jsou podřízeni místopředsedové a ministři. Součástí výkonné moci jsou 

vedle vlády také jednotlivá ministerstva a jiné správní orgány. Soudní moc je 

představována soustavou nezávislých soudů, kterou tvoří Ústavní soud, Nejvyšší správní 

soud a soustava obecných soudů. Ústavní soud dbá na dodrţování Ústavy ČR, skládá se 

z 15 soudců, kteří jsou jmenováni prezidentem se souhlasem senátu na dobu deseti let. 

Soustavu obecných soudů tvoří okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy a Nejvyšší 

soud České republiky. 
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3.2 Zjednodušená situační analýza České republiky 

3.2.1 Ekonomická charakteristika země 

Vývoj české ekonomiky od roku 2001, která vykazovala rychlý a od té doby trvalý růst 

ukazuje tabulka 3.1. Tento vývoj nejlépe zachycuje ukazatel HDP/obyvatele v PPS, který 

se za pouhých 8 let zvýšil téměř 1,5 krát. Vysokých hodnot dosahoval také ukazatel 

ekonomického růstu, a to zejména v letech 2005, 2006 a 2007, který byl téměř dvakrát 

vyšší neţ průměr EU. Míra inflace se v druhé polovině 90. let 20. století pohybovala ve 

vysokých číslech (do 10 %), avšak v roce 1999 se sníţila na hodnotu 2,1 %. Od té doby 

probíhala v poměrně kolísavém trendu, přičemţ ale nedosahovala ţádných vysokých 

hodnot. To se změnilo aţ v roce 2008, kdy inflace v ČR dosahovala jedné z nejvyšších 

hodnot v EU. Tento růst byl způsoben především očekáváním zvýšené sazby daně 

z přidané hodnoty (DPH) a zvýšením cen potravin. 

Tabulka 3.1: Vybrané ekonomické ukazatele České republiky 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

HDP (mld. Kč) 2 352 2 464 2 577 2 815 2 984 3 222 3 536 3 689 3 626 

HDP/obyvatel 

v PPS 
13 891 14 420 15 213 16 260 17 054 18 215 19 947 20 167 19 266 

Meziroční růst 

reálného HDP 

(%) 

2,5 1,9 3,6 4,9 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1 

Míra inflace 

(%) 
4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 

Vládní 

deficit/HDP 

(%) 

-5,7 -6,8 -6,6 -3,0 -3,6 -2,6 -0,7 -2,7 -5,8 

Vládní dluh 

(mld. Kč) 
585 695 768 848 885 948 1 024 1 105 1 280 

Vládní 

dluh/HDP (%) 
24,9 28,2 29,8 30,1 29,7 29,4 29,0 30,0 35,3 

Zdroj: Český statistický úřad, 2011; vlastní úprava 

Ukazatele hospodaření vlády byly vybrány z důvodu plnění maastrichtských kritérií, která 

jsou důleţitá pro přijetí společné evropské měny Euro. Z tabulky 3.1 vyplývá, ţe hodnota 

vládního deficitu, která by se měla pohybovat do 3 % HDP, se podařilo plnit pouze 

v letech 2004 a 2006 – 2008. Velikost vládního dluhu roste v podstatě bez přestání jiţ od 

vzniku samostatné České republiky, kdy velikost dluhu činila skoro 160 mld. Kč. Za 

necelá dvě desetiletí tento dluh vzrostl na více jak 1,28 bilionu Kč, avšak velikost vládního 

dluhu v poměru k HDP patří mezi nejniţší v EU. Důleţité změny přišli na konci roku 



27 
 

2008, kdy se ve Spojených státech amerických po pádu banky Lehman Brothers naplno 

projevila finanční krize. Tato krize se následně přenesla i do americké reálné ekonomiky a 

tím se začala přesouvat i do zemí EU. V České republice se hospodářská krize projevila 

výrazným propadem meziročního tempa růstu HDP (-4,1 % v roce 2009), coţ vyvolalo 

vysoké vládní výdaje. Hospodářský útlum a pokles poptávky přinesl zvýšení inflace pouze 

o 1 % (ceny potravin dokonce o 4 % klesly).  

3.2.2 Trh práce 

Struktura zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích národního hospodářství se potýká 

s neustálým úbytkem zaměstnanců v primárním sektoru (zemědělství, lesnictví, rybolov), 

kde pracuje pouze 3,1 % všech zaměstnaných v České republice. V roce 2009 pracovalo v 

sektoru průmyslu 38,6 % zaměstnaných a v sektoru sluţeb 58,3 %. Další ukazatele trhu 

práce zobrazuje tabulka 3.2. 

Tabulka 3.2: Vybrané ukazatele trhu práce v České republice 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zaměstnaní  

(tis. osob) 
4 727 4 765 4 733 4 706 4 764 4 828 4 922 5 003 4 934 

Míra 

zaměstnanosti 

(%) 

65,2 65,6 64,9 64,2 64,8 65,3 66,1 66,6 65,4 

Míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 

Míra 

dlouhodobé 

nezaměstnanosti 

(%) 

4,2 3,7 3,9 4,3 4,2 3,9 2,8 2,2 2,0 

Průměrná mzda 

nominální (Kč) 
14 378 15 524 16 430 17 466 18 344 19 546 20 957 22 593 23 488 

Míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

60,0 59,8 59,4 59,2 59,4 59,3 58,8 58,5 58,7 

Zdroj: Český statistický úřad, 2011; vlastní úprava 

Celkový počet zaměstnaných osob v České republice se pohybuje do pěti milionů obyvatel 

a míra zaměstnanosti se pohybuje okolo 65 %. Míra nezaměstnanosti je v České republice 

stále vysoká, přičemţ aţ do roku 2008 se ji dařilo sniţovat. Díky následkům krize dostal 

český trh práce tvrdý úder, a to nejvíce ve zpracovatelském průmyslu. K nejhlubšímu 

meziročnímu propadu (-2,9 %) v počtu zaměstnanců došlo ve 3. čtvrtletí 2009. Za úspěch 

lze pokládat neustálé sniţování dlouhodobé nezaměstnanosti, která dosáhla v roce 2009 
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pouhých 2 %. Nepřehlédnutelným jevem české ekonomiky je v posledních letech růst 

mezd. I kdyţ je nominální mzda od roku 1993 téměř čtyřikrát vyšší, při zohlednění inflace 

je růst reálných mezd stále pomalejší. Míra ekonomické aktivity se neustále sniţuje, coţ 

souvisí se změnami věkové struktury obyvatelstva v České republice. 

3.2.3 Zahraniční obchod 

Česká republika je zemí s vysokým stupněm zapojení do mezinárodního obchodu a patří 

k nejotevřenějším ekonomikám v EU i na světě. Stěţejním ekonomickým partnerem České 

republiky je Německo a ostatní země EU. Ve vývozu dominují stroje a dopravní 

prostředky, elektrické a kancelářské stroje, elektronika, dále polotovary a materiály, 

spotřební zboţí a chemické výrobky. Největší objemy českého vývozu směřují do 

Německa, Slovenska, Polska, Francie a Velké Británie. Dovoz do ČR tvoří především 

stroje a dopravní prostředky, dále pak suroviny (ropa, zemní plyn, kovové a nekovové rudy 

atd.), farmaceutické výrobky a výrobky chemického a oděvního průmyslu. Mezi největší 

dovozce patří okolní státy České republiky a Čína. Největší pozitivní vliv na obchodní 

bilanci ČR mají Německo, Slovensko a Polsko, kdeţto největší negativní vliv má Čína, 

Japonsko a Rusko. Vývoz se v rozmezí let 2001 – 2008 téměř zdvojnásobil a dovoz rostl 

jen mírně pomaleji. Bilance vývozu a dovozu se dostala do kladných čísel aţ v roce 2005, 

kdy dosáhla výše 38,6 mld. Kč. Příchod krize poznamenal český zahraniční obchod jeho 

propadem o 15,8 % oproti roku 2008, avšak saldo se oproti roku 2005 čtyřikrát zvýšilo. 

Údaje o zahraničním obchodu České republiky jsou uvedeny v příloze č. 4.  

3.2.4 Výzkum a vývoj 

Výzkum a vývoj patří společně se vzděláváním k nejdůleţitějším oblastem rozvoje a 

zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky. Jedním z cílů Lisabonské strategie EU je, 

aby kaţdý stát vkládal do výzkumu a vývoje sumu odpovídající alespoň 3 % HDP. 

Bohuţel se tento cíl nepovedlo splnit, protoţe průměr EU-27 v roce 2009 dosáhl pouhých 

2,1 %. Jediné země, které překročily 3 % hranici, byly Dánsko (3,02 %), Finsko (3,96 %) a 

Švédsko (3,6 %). Česká republika dosáhla v roce 2009 hodnoty 1,53 % HDP. Výdaje na 

výzkum a vývoj se od roku 2001 téměř zdvojnásobily, přičemţ nejvíce na ni přispívá 

soukromý podnikatelský sektor následovaný vládním sektorem. Podle typu výzkumu a 

vývoje se nejvíce finančních prostředků alokuje v experimentálním vývoji (v roce 2009 to 

bylo 23 470 mil. Kč). Podle vědních oblastí se nejvíce investuje do technických a 
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přírodních věd. Podrobnější údaje o výzkumu a vývoji v České republice jsou uvedeny 

v příloze č. 5. 

3.3 Regionální struktura České republiky 

3.3.1 Administrativně správní členění 

V roce 1997 bylo určeno zaloţení čtrnácti vyšších územně samosprávných celků, jejichţ 

hranice se vytyčily hranicemi okresů. Tyto kraje vznikly zákonem č. 347/1997 Sb. v roce 

2000 a jejich krajské úřady začaly fungovat o rok později. Od té doby se Česká republika 

dělí na 14 vyšších územně samosprávných celků (krajů), dále na 76 okresů plus hlavní 

město Praha (ta je dále dělena na 15 správních obvodů). Dále veřejnou správu doplňuje 

205 obcí s rozšířenou působností a 6 249 obcí. Dle statistického členění NUTS se Česká 

republika dělí do tří úrovní NUTS a dvou úrovní LAU, jak zobrazuje tabulka 3.3. 

Tabulka 3.3: Úrovně NUTS v České republice 

Úroveň Statistické územní rozdělení 

NUTS 0 Stát Česká republika 

NUTS 1 Území České republiky 

NUTS 2 8 regionů soudrţnosti 

NUTS 3 14 krajů 

NUTS 4 (LAU 1) 76 okresů + hl. m. Praha 

NUTS 5 (LAU 2) 6 249 obcí 
Zdroj: www.czso.cz, 2011; vlastní úprava 

Regiony soudrţnosti jsou úrovní správního členění NUTS 2, které tvoří jednotlivé kraje 

(NUTS 3). Regiony soudrţnosti byly vytvořeny zejména pro sledování a poskytování dat 

Eurostatu a pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Následující 

tabulka 3.4 ukazuje regiony soudrţnosti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3), ze kterých se kaţdý 

region skládá.  

Tabulka 3.4: NUTS 2 a NUTS 3 v České republice   

NUTS 2 NUTS 3 NUTS 2 NUTS 3 

Praha Hl. město Praha 

Severovýchod 

Liberecký kraj 

Střední Čechy Středočeský kraj Královéhradecký kraj 

Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj Pardubický kraj 

Jihozápad 
Jihočeský kraj 

Jihovýchod 
Vysočina 

Plzeňský kraj Jihomoravský kraj 

Severozápad 
Karlovarský kraj 

Střední Morava 
Olomoucký kraj 

Ústecký kraj Zlínský kraj 
Zdroj: www.czso.cz, 2011; vlastní úprava 
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3.3.2 Souhrnná charakteristika jednotlivých NUTS 2 v České republice 

Region soudržnosti Praha 

Praha je hlavním městem České republiky, které leţí v její střední části obklopena územím 

Středočeského kraje. Praha je největší (496 km
2
) a nejlidnatější město (přes 1,25 mil. 

obyvatel) v České republice. Je hlavním politickým, ekonomickým, mezinárodním, 

kulturním, turistickým, vzdělávacím a dopravním centrem České republiky. Skládá se z 15 

správních obvodů a 57 městských částí. Je sídlem velkých organizací a institucí, jako je 

Parlament ČR, Vláda ČR, ústřední správní orgány a je také sídlem prezidenta republiky. 

Praha má bohatou více jak tisíciletou historii, a proto patří k nejnavštěvovanějším městům 

Evropy i světa.
53

  

Hlavní město je významným hospodářským centrem a svou ekonomickou silou a 

vyspělostí převyšuje ostatní regiony České republiky a zároveň je i vysoko nad evropským 

průměrem. Je v něm registrováno více neţ 440 tisíc ekonomických subjektů, které se 

podílejí 26 % na hrubém domácím produktu České republiky.
54

 Jedním z rysů praţské 

ekonomiky je dlouhodobé posilování sektoru sluţeb (80 % hrubé přidané hodnoty), 

převáţně na úkor průmyslu. I navzdory tomu zůstává v Praze průmysl strojírenský, 

elektrotechnický, filmový, chemický a další. Hrubý domácí produkt na obyvatele v roce 

2009 dosáhl 761 596 Kč, coţ je skoro třikrát více neţ v ostatních regionech. Praha 

představuje největší regionální trh práce v ČR, převáţně s vyšší kvalifikací či vzděláním. 

Je také charakterizován nejniţší mírou nezaměstnanosti (3,6 % v roce 2009) a nejvyšší 

průměrnou mzdou (29 176 Kč). Praha patří k centrům vzdělávání, výzkumu a vývoje, 

s rozsáhlým počtem vědeckých pracovišť a vysokými investicemi do tohoto sektoru (skoro 

21 mil. Kč). Praha se však potýká s obrovskou dopravní vytíţeností, s vysokými emisemi, 

s vysokou hlučností, s restrukturalizací stávajícího průmyslu a s obnovováním opuštěných 

průmyslových areálů.  

Region soudržnosti Střední Čechy 

Tento region NUTS 2 patří mezi jediné tři regiony České republiky, které tvoří pouze 

jeden kraj.
55

 Tento region zcela obklopuje hlavní město Prahu, takţe jeho území protínají 

všechny důleţité dopravní tepny v zemi a navíc jeho území protíná jediná vodní cesta 
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 V roce 2009 se Praha, podle české centrály cestovního ruchu (CzechTourism), zařadila na 19. místo 

nejnavštěvovanějších měst světa a na 7. místo nejnavštěvovanějších měst Evropy (3,7 mil. turistů). 
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 www.komora.cz, 2011.  
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 Další jsou kraj Moravskoslezsko a hlavní město Praha. 
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(Labsko-vltavská vodní cesta). Středočeský kraj má přes 1,26 mil. obyvatel a rozlohu 

11 015 km
2
. Díky své výhodné poloze u hlavního města je tento region druhým 

nejnavštěvovanějším v České republice. Nachází se zde velké mnoţství významných 

historických památek, jeţ některé jsou dokonce zapsány na Seznamu světového přírodního 

a kulturního dědictví UNESCO. 

Středočeský region je pro Prahu významným zdrojem pracovní síly, doplňuje její průmysl, 

zásobuje ji potravinami a poskytuje obyvatelům hlavního města svůj rekreační potenciál.
56

 

Tento region se podílí na celkové výkonnosti České republiky více neţ 10 % a díky své 

poloze vykazuje jednu z nejniţších nezaměstnaností (v roce 2009 jen 7 %). Tento region se 

také vyznačuje vysokým HDP na obyvatele (317 199 Kč) a také vysokými mzdami. Svou 

polohou je středočeský region vhodný pro rostlinnou zemědělskou výrobu (obiloviny, 

ovoce, zelenina, cukrovka). Nejdůleţitějším průmyslovým odvětvím je strojírenský 

průmysl, a to především automobilový (Škoda Mladá Boleslav, TPCA Kolín). Dále je zde 

výrazněji zastoupeno potravinářství, sklářství, polygrafie a keramika, zato tradiční 

průmyslové výroby jsou na ústupu (ocelářství, těţba uhlí). Sektor zemědělství se stále 

zmenšuje na úkor rychlejšího růstu sektoru sluţeb. 

Region soudržnosti Jihozápad 

Tento region se skládá z Jihočeského a Plzeňského kraje. Je největším regionem 

soudrţnosti v České republice (17 618 km
2
), jak znázorňuje obrázek 3.1, a má více neţ 1,2 

mil. obyvatel.  

Obrázek 3.1: Regiony NUTS 2 a NUTS 3 v České republice 

 

Zdroj: www.businessinfo.cz, 2011 
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Velký význam pro tento region má zemědělství a lesnictví (více jak třetinu plochy zabírají 

lesy), dlouholetou tradici má rybníkářství (Jihočeský kraj) a také se zde nalézá jedna ze 

dvou jaderných elektráren v České republice (Temelín). V oblasti ţivotního prostředí patří 

tento region k nejčistším v republice a celková atraktivita tohoto regionu pomáhá v rozvoji 

cestovního ruchu. Jediným územím se špatným ţivotním prostředím je okolí města Plzně, 

které je zatíţeno vysokou koncentrací průmyslové výroby, hustou silniční dopravou a je 

zde také nedořešená otázka rekultivace krajiny po intenzivní těţbě. Tento region spojuje 

důleţitými dopravními tepnami hlavní město Prahu s Německem a Rakouskem. 

Region není příliš bohatý na suroviny. Těţí se zde jen černé uhlí, jíly, stavební kámen, 

štěrkopísek či vápenec. Významné ekonomické postavení v regionu má elektrotechnický 

průmysl, především na Plzeňsku (Škoda) a průmysl potravinářský (nápoje). Jiţní část 

regionu je zaměřena více na zemědělství, lesnictví a rybníkářství. Celková plocha rybníků 

je přes 25 000 ha. Region Jihozápad se podílí na výkonnosti České republiky asi 10 % a to 

především díky strojnímu a potravinářskému průmyslu, výrobě a distribuci energií, 

průmyslu stavebních hmot apod. HDP na obyvatele dosahuje skoro 300 000 Kč a 

nezaměstnanost v roce 2009 přesáhla 8 % hranici. 

Region soudržnosti Severozápad 

Tento region je tvořen krajem Ústeckým a Karlovarským a svou rozlohou (8 619 km
2
) a 

počtem obyvatel (1,14 mil.) patří mezi nejmenší regiony NUTS 2 v České republice. Tento 

region se vyznačuje velkými přírodními, demografickými a hospodářskými nerovnostmi. 

Karlovarský kraj je charakterizován přírodou, minerálními prameny, velkým rozsahem 

lesů (skoro 50 % území). Ekonomická oblast je velmi zastoupena lázeňstvím a cestovním 

ruchem. Tento region je také známý svým sklářským a keramickým uměním a kaţdoročně 

konaným mezinárodním filmovým festivalem. Na druhou stranu Ústecký kraj má obrovské 

nerostné bohatství, coţ tento region nezvratně poznamenalo. Na jeho území se rozprostírají 

obrovské hnědouhelné doly, chemické továrny, elektrárny, sklárny a další prvky těţkého 

průmyslu. Proto se tento region (zejména Ústecký kraj) řadí v oblasti ţivotního prostředí a 

ovzduší k nejpostiţenějším v České republice.  

Svou výkonností se tento region řadí mezi zaostalejší. Na tvorbě celkového produktu země 

se podílí jen 8 %, hrubý domácí produkt na obyvatele je necelých 250 000 Kč. Průměrná 

hrubá mzda se pohybuje hluboko pod průměrem České republiky a díky útlumu 
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zemědělství, těţby uhlí a některých průmyslových výrob má obvykle i jednu z nejvyšších 

nezaměstnaností (v roce 2009 přes 12 %).   

Region soudržnosti Severovýchod 

Region soudrţnosti Severovýchod je vymezen územím Libereckého, Královehradeckého a 

Pardubického kraje. Tento region je s rozlohou 12 441 km
2
 třetím největším v republice a s 

počtem obyvatel je, po regionu Jihovýchod, na druhém místě (přes 1,5 mil. obyvatel). 

Území tohoto regionu se postupně sniţuje od severu, kde se nachází nejvyšší pohoří 

Krkonoše, aţ do níţin toku řeky Labe. Zejména severní část regionu se vyznačuje velkým 

mnoţstvím chráněných přírodních oblastí, rezervací a památek. Ve střední a jiţní části pak 

dominuje mnoho kulturně-historických hradů a zámků a jiných architektonických památek. 

Tento region má významné zastoupení zemědělství, především v okolí nejdelší řeky Labe 

(obiloviny, řepka, kukuřice). Z průmyslu, který je soustředěn především v okolí větších 

měst, zde dominuje chemický, elektrotechnický, potravinářský a sklářský, dále pak výroba 

plastů a pneumatik a těţba písku. Celosvětově známá je severočeská biţuterie a pardubický 

perník. Tradiční průmysl, jako textilní, těţké strojírenství a těţba uranu jsou na ústupu. 

Region Severovýchod se podílí skoro 12 % na HDP České republiky, přičemţ HDP 

dosahuje 275 000 Kč na obyvatele. Nezaměstnanost se pohybuje přes 9 % k roku 2009 a 

průměrná mzda je přes 20 000 Kč. 

Region soudržnosti Jihovýchod 

Region Jihovýchod je tvořen Jihomoravským krajem a krajem Vysočina. Rozloha regionu 

soudrţnosti Jihovýchod je 13 990 km
2 

a má přes 1,66 milionu obyvatel. Povrch tohoto 

regionu je tvořen na severu převáţně hornatým terénem, který se postupně sniţuje aţ do 

níţin povodí Dyje a Moravy. Regionem vede hlavní dálnice spojující západ a východ 

Evropy, spojuje Prahu s Vídní i Bratislavou a nyní také se severní Moravou. Tato oblast je 

jiţ od pradávna převáţně zemědělského charakteru. V kraji Vysočina, který se vyznačuje 

vyšší nadmořskou výškou a řídkým osídlením, se daří zemědělským plodinám jako je řepa 

a brambory. Jihomoravský kraj se vyznačuje pěstováním obilnin, zeleniny a vinné révy 

(leţí zde 96 % českých vinic). Pro tento region je důleţitý zpracovatelský průmysl, 

především strojírenský, potravinářský, dřevozpracující, chemický a nachází se zde také 

druhá česká jaderná elektrárna Dukovany. V malém mnoţství se na Hodonínsku těţí ropa a 

zemní plyn. Výhodou tohoto kraje je zachované čisté ţivotní prostředí a také mnoho 

přírodních, kulturních a historických památek. 
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Ekonomika východní části kraje je ovlivněna brněnskou aglomerací (druhé největší město 

České republiky, sídlo ústavního soudu) a severozápadní část regionu je jiţ spádovou 

oblastí hlavního města Prahy. Strategická poloha regionu proto v posledních letech 

přilákala řadu zahraničních investorů, kteří sem soustřeďují nejen výrobní kapacity, ale 

rovněţ výzkum a vývoj. Tento region je co do výkonnosti ekonomiky po Praze druhým 

nejvýznamnějším (na HDP ČR se podílí více neţ 14 %). Hrubý domácí produkt dosahuje 

výše přes 300 000 Kč na obyvatele a průměrná mzda je kolem 21 000 Kč, avšak i tento 

region se potýká s vysokou nezaměstnaností (přes 10 % za rok 2009). 

Region soudržnosti Střední Morava 

Region soudrţnosti Střední Morava se skládá z Olomouckého a Zlínského kraje. Rozloha 

tohoto regionu je 9 231 km
2 

a počet obyvatel přesahuje 1,23 milionu. Region Střední 

Morava se rozléhá od severu k jihu, a tudíţ je tvořen rozsáhlým pohořím Jeseníky (na 

severu), Bílé Karpaty a Javorníky (na jihu), které mezi sebou svírají úrodné níţiny řeky 

Moravy a Bečvy.  Ekonomicky je tento region velice stabilní, avšak jeho severní část trpí, 

díky své poloze, špatné dopravní dostupnosti a nízkým investicím, mnohem vyšší 

nezaměstnanosti neţ ostatní části tohoto regionu. Pro Střední Moravu je významné 

zemědělství (obiloviny, řepka, chmel) a na něj navazující potravinářský průmysl, dále 

průmysl dřevozpracující, elektrotechnický a strojírenský. Díky své bohaté historii je 

velkým turistickým lákadlem, které nabízí mnoho zajímavostí z oblasti cestovního ruchu 

(kulturně-historické památky, chráněná území, lázně atd.). 

Míra nezaměstnanosti v roce 2009 přesahovala 11 % a oproti jiným částem republiky 

vykazuje jednu z nejniţších průměrných mezd (kolem 20 000 Kč). Na národním HDP se 

podílí 9 % a hrubý domácí produkt se pohybuje kolem 273 000 Kč na obyvatele. Tento 

region má však díky své poloze velký rozvojový potenciál. 

Region soudržnosti Moravskoslezsko 

Tento region je tvořen Moravskoslezským krajem, který svou rozlohou zabírá 5 426 km
2
, 

má přes 1,2 mil. obyvatel, a tím pádem vykazuje po Praze největší hustotu obyvatelstva 

(230 obyvatel na km
2
). Tento region je povrchově velice rozmanitý s velkým podílem lesů 

a zemědělských oblastí. V horských oblastech se nachází turistická střediska se 

sportovními areály a národně-kulturními památkami. Také se zde vyskytují velké zásoby 

nerostného bohatství – černé uhlí, zemní plyn, vápenec, ţula a další. V návaznosti na tyto 

suroviny, které se nachází převáţně ve střední části, se v tomto regionu jiţ po desetiletí 
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koncentruje tradiční těţký průmysl (hutnictví, koksárenství, těţba uhlí atd.), coţ vedlo 

k velkému znečišťování zdejšího ţivotního prostředí a ovzduší. Vlivem poklesu 

průmyslové výroby, pouţíváním šetrnějších technologií a značným investicím do 

rekultivace a obnovy ţivotního prostředí zde dochází od 90. let minulého století ke 

zlepšení ţivotního prostředí, avšak zdejší kraj patří spolu s okolím města Charleroi v jiţní 

části Belgie, ke zdaleka nejznečištěnějším místům Evropy, a to především s ohledem na 

kvalitu ovzduší.
57

 Zdejší průmyslová oblast patří mezi nejvýznamnější ve střední Evropě. 

Kromě výše zmíněného těţkého průmyslu se v regionu nalézá také průmysl automobilový, 

chemický atd. Po rozdělení Československa se tento region objevil na periferii s velkou 

vzdáleností od hlavního města. I kdyţ se zde v roce 2009 otevřela dálnice, která spojuje 

region s Prahou, ostatní silniční síť je nedostatečná a nevyhovující. S restrukturalizací části 

hospodářství a uzavřením černouhelných dolů trpí Moravskoslezsko vysokou 

nezaměstnaností (k 31. 1. 2011 přes 12,5 %). Průměrná mzda se oficiálně pohybuje okolo 

21 000 Kč. Podíl na HDP ČR je do 10 % a na obyvatele v roce 2009 přesahoval hranici 

280 000 Kč.  

3.4 Základní charakteristika Slovenska 

Slovensko (oficiálním názvem Slovenská republika) je vnitrozemský stát leţící v mírném 

pásu střední Evropy a svou rozlohou, která je 49 035 km
2
, je na 19. místě mezi zeměmi 

Evropské Unie. Hranice území, které jsou ze 2/3 tvořeny samotnými přírodními 

charakteristikami (hory, řeky), sdílí společně na severu s Polskem (547,1 km), na východě 

s Ukrajinou (98,5 km), na jihu s Maďarskem (668,6 km), na západě s Rakouskem (106 km) 

a s Českou republikou (v délce 251,8 km) na severozápadě.  

Slovenská republika, stejně tak jako Česká republika, funguje, z důvodu svého malého 

mocenského potenciálu a geopolitického postavení, jako velmi otevřená ekonomika. Po 

rozpadu Rakouska-Uherska vznikla v roce 1918 samostatná Československá republika, 

která spojovala národy Čechů a Slováků. Tím začala společná historie Československa, 

která prošla druhou světovou válkou, nástupem komunismu a i jeho pádem v roce 1989. 

Nicméně Československo vzniklo spíše z hospodářských a politických důvodů. Následný 

nástup demokracie a trţního hospodářství, nová politická elita, odlišné politické názory a 

kulturní i společenské rozdíly byly příčinou rozdělení společného státu na samostatnou 

Českou a Slovenskou republiku, které vznikly k 1. lednu 1993. Úzké obchodní a 
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ekonomické vztahy mezi oběma republikami však neutichly a obě spolu i nadále politicky 

a ekonomicky spolupracují. Jako nový stát musela Slovenská republika začít navazovat 

kontakty a spolupráci s jinými státy střední Evropy a vyspělými demokraciemi, přičemţ 

prioritní osou se stala příprava vstupu do Evropské unie (v roce 2004) a také do 

Severoatlantické aliance (v témţe roce). Dále je Slovensko členem Rady Evropy, EBRD, 

IBRD, OECD, IMF, WB, UN, WTO a řady dalších. 

3.4.1 Obyvatelstvo 

K 30. září 2010 čítalo Slovensko 5 433 385 obyvatel.
58

 Podle posledního sčítání lidu, které 

proběhlo na Slovensku v roce 2001, se přihlásilo ke slovenské národnosti 85,8 % 

obyvatelstva. Zbytek (tedy 14,2 %) připadá na národnostní menšiny, z nichţ největší jsou 

menšina maďarská (9,7 %) a romská (1,7 %). Maďarská menšina na Slovensku se výrazně 

liší od ostatních menšin v jiných státech Unie. Maďarská menšina zde ţije prakticky podél 

celé jiţní hranice s Maďarskem a to jiţ od konce první světové války. Postavení této 

významné maďarské menšiny je stále problematické a do značné míry závislé na 

slovensko-maďarských politických vztazích. Stejně jako Česká republika se také 

Slovensko potýká s nepříznivým demografickým vývojem, se sniţováním sňatečnosti a 

porodnosti, se zvyšováním rozvodovosti a s růstem střední délky ţivota. Od roku 2001 do 

roku 2003 zaznamenávalo Slovensko poprvé od první světové války přirozený úbytek 

obyvatelstva, který byl však kompenzován migrací. V roce 2004 začala nová etapa 

přirozeného přírůstku, avšak po celou dobu je migrační saldo stále vyšší neţ tento 

přírůstek. Vývoj struktury obyvatelstva je z historického důvodu srovnatelný s Českou 

republikou. I na Slovensku se podíl dětské sloţky neustále sniţuje a podíl obyvatel 

v produktivním věku roste (v roce 2008 bylo 72 % osob v produktivním věku). Z tohoto 

vývoje se očekává růst počtu osob v důchodovém věku, přičemţ jiţ v roce 2008 překročil 

podíl této věkové skupiny hranici 12 % na celkovém obyvatelstvu. Zvyšuje se i průměrný 

věk obyvatel (38,3 let) a věk naděje doţití (71,1 let). Index stárnutí je na Slovensku 

mnohem lepší neţ v Česku. Ačkoli se stále zvyšuje, připadá na 100 osob ve věku 0 – 14 let 

jen 78 osob ve věku 65+.  

3.4.2 Politický systém Slovenska 

Slovensko je parlamentní demokracií s rozdělením moci na moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní. Nejvyšším zákonem je Ústava Slovenské republiky (z roku 1992), 
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jejíţ součástí jsou i základní práva a svobody. Jediným ústavodárným a zákonodárným 

orgánem je jednokomorová Národní rada Slovenské republiky. Národní rada má 150 

poslanců, kteří jsou voleni systémem poměrného zastoupení ve všeobecných přímých 

volbách jednou za čtyři roky. Právo volit má kaţdý občan Slovenské republiky, který je 

starší 18 let a je způsobilý volit, není ve výkonu trestu odnětí svobody nebo pokud není 

jinak zákonně omezen. Za poslance můţe být zvolen občan, který má volební právo, je 

starší 21 let a má trvalý pobyt na území Slovenské republiky.  

Vrcholným orgánem výkonné moci je Vláda Slovenské republiky, která se skládá 

z předsedy, místopředsedů a ministrů a která vychází z výsledků voleb do Národní rady. 

Vládu jmenuje a odvolává prezident. Vláda je také za výkon své funkce odpovědná 

Národní radě, která jí můţe vyslovit nedůvěru. Hlavou státu je prezident, který je volen 

v dvoukolových přímých volbách na období pěti let, přičemţ můţe být zvolen maximálně 

ve dvou po sobě jdoucích obdobích. Prezidentem se můţe stát kaţdý občan Slovenské 

republiky, který je volitelný do Národní rady a který dosáhl věku čtyřiceti let. 

Představitelem soudní moci je Ústavní soud Slovenské republiky, který je nezávislým 

orgánem ochrany ústavnosti. Ústavní soud se skládá ze 13 soudců, kteří jsou jmenováni 

prezidentem Slovenské republiky na návrh Národní rady na období dvanácti let. Systém 

soudů je na Slovensku tvořen nezávislými a nestrannými soudy. Součástí tohoto systému je 

Soudní rada Slovenské republiky, coţ je orgán, který navrhuje prezidentovi jmenování a 

odvolávání soudců. Soustava soudů je dále tvořena Nejvyšším soudem, krajskými a 

okresními soudy.  

3.5 Zjednodušená situační analýza Slovenska 

3.5.1 Ekonomická charakteristika země 

Hospodářství Slovenské republiky v posledním desetiletí vykazovalo nejvyšší a zároveň 

trvalý ekonomický růst ze zemí Evropské unie. O to větší dopad měla na slovenskou 

ekonomiku světová finanční a hospodářská krize. Hlavní ukazatele vývoje slovenské 

ekonomiky jsou uvedeny v tabulce 3.5. Hrubý domácí produkt se za poslední desetiletí 

téměř zdvojnásobil a tím se zvýšila i celková ţivotní úroveň obyvatel Slovenska. Velkých 

výkyvů dosahovala na Slovensku míra inflace, která byla nejvyšší v roce 2003 a nejniţší 

v době hospodářského růstu v roce 2005. Vládní dluh se pohyboval v rozmezí 16 aţ 19 

miliard EUR, přičemţ v některých letech se jej dařilo sniţovat. Vládní dluh v poměru 

k HDP vykazoval na přelomu tisíciletí vysoké hodnoty a postupně se sníţil aţ pod 30 %.   
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Hospodářská krize, která propukla na konci roku 2008, měla na slovenskou ekonomiku 

tíţivější dopady neţ na českou ekonomiku. Slovensko zaznamenalo pokles tempa růstu 

ekonomiky aţ o 4,7 % a HDP se sníţilo o čtyři miliardy EUR. Míra inflace se sníţila na 

historické minimum samostatné Slovenské republiky. V roce 2009 však narostl vládní 

deficit a celkový dluh se vyšplhal na 22 330 mil. EUR, čímţ Slovensko překročilo 

maastrichtské kritérium velikosti vládního deficitu. Poměr vládního dluhu k HDP je na 

podobné hodnotě jako v České republice, coţ Slovensko řadí k nejméně zadluţeným 

zemím Evropské unie. I přes tyto negativní důsledky krize očekává slovenská ekonomika 

v dalším období růst, který by měl opět převyšovat průměrný růst zemí Evropské unie. 

Slovensko disponuje dobrými předpoklady k rychlejšímu rozvoji díky tomu, ţe je součástí 

Eurozóny a patří k nejotevřenějším ekonomikám Evropské unie.  

Tabulka 3.5: Vybrané ekonomické ukazatele Slovenska 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

HDP 

(mil. EUR) 
33 881 36 807 40 612 45 161 49 314 55 080 61 555 67 007 63 051 

HDP/obyvatel 

v PPS * 
10 400 11 100 11 500 12 300 13 500 15 000 16 900 18 100 17 200 

Meziroční růst 

reálného HDP 

(%) 

3,4 4,8 4,7 5,2 6,5 8,5 10,4 6,4 -4,7 

Míra inflace 

(%) 
7,2 3,3 8,5 7,5 2,7 4,5 2,8 4,6 1,6 

Vládní 

deficit/HDP 

(%) 

-6,5 -8,2 -2,7 -2,3 -2,8 -3,5 -1,9 -2,2 -6,8 

Vládní dluh 

(mil. Euro) 
16 554 15 979 17 205 18 726 16 847 16 799 18 198 18 624 22 330 

Vládní 

dluh/HDP (%) 
48,9 43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6 27,8 35,4 

* Pozn. www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 2011 

Zdroj: www.portal.statistics.sk, 2011; vlastní úprava 

3.5.2 Trh práce 

Trh práce na Slovensku je dlouhodobě v nerovnováze a vysoká nezaměstnanost je jedním 

z nejzávaţnějších problémů společnosti. I kdyţ reálná ekonomika roste a kaţdý region se 

ekonomicky rychle rozvíjí, v  míře nezaměstnanosti jsou stále velké meziregionální 

rozdíly. Zatímco na západě země se nezaměstnanost pohybuje kolem 5 %, na východě je to 

aţ o 10 p. b. více. Během desetiletého vývoje se podařilo sníţit nezaměstnanost téměř o 

polovinu, avšak s příchodem krize nezaměstnanost opět vzrostla.  
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Podobný je i vývoj průměrné měsíční mzdy. Na západě Slovenska, kde je soustředěno 

nejvíce ekonomických aktivit a ţije zde nejvíce obyvatel, jsou průměrné mzdy o třetinu 

vyšší neţ na východě země. Společně s hospodářským růstem roste i mzda. Ta se za 

desetiletí téměř zdvojnásobila, ale je stále asi o čtyři tisíce korun niţší neţ v České 

republice. Počet zaměstnaných na Slovensku vykazuje mírný, ale stálý růst. Stejně tak je 

tomu u míry zaměstnanosti, která kopíruje růst HDP a následný pokles vlivem krize v roce 

2009 je tedy vidět i na těchto ukazatelích trhu práce. Míra ekonomické aktivity se na 

Slovensku, stejně tak jako v Česku, stále sniţuje, coţ je zapříčiněno stárnutím populace. 

Vývoj trhu práce na Slovensku shrnuje tabulka 3.6. 

Tabulka 3.6: Vybrané ukazatele trhu práce na Slovensku 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zaměstnaní  

(tis. osob) 
2 124 2 127 2 165 2 170 2 216 2 301 2 357 2 434 2 366 

Míra 

zaměstnanosti 

(%) 

48,6 48,7 49,6 49,1 49,8 51,2 52,3 53,7 51,8 

Míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

19,2 18,5 17,4 18,1 16,2 13,3 11,0 9,6 12,1 

Míra 

dlouhodobé 

nezaměstnanosti 

(%) 

11,3 12,2 11,4 11,8 11,7 10,2 8,3 6,6 6,5 

Průměrná mzda 

nominální (Eur) 
410,4 448,5 476,8 525,3 573,4 622,8 668,7 723,0 744,5 

Míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

60,7  60,2 60,3 60,2 59,5 59,1 58,8 59,4 58,9 

Zdroj: www.portal.statistics.sk, 2011; vlastní úprava 

I slovenská struktura zaměstnanosti se potýká s úbytkem zaměstnanců v primárním 

sektoru, které přebírá především sektor sluţeb. V roce 2009 pracovalo na Slovensku 

v primárním sektoru kolem 3,6 % všech zaměstnaných. V sektoru průmyslu to bylo více 

neţ 38 % a v sektoru sluţeb přes 58 % pracujícího obyvatelstva. 

3.5.3 Zahraniční obchod 

Výhodná poloha Slovenska uprostřed Evropy je jedním z důvodů, proč patří 

k nejotevřenějším ekonomikám Evropské unie. Největším obchodním partnerem 

Slovenska je Německo, druhým je nadále Česká republika. Celkový obrat zahraničního 

obchodu s Německem byl 13 766,4 mil. EUR v roce 2009, coţ představuje více jak 17,5 % 
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z celkového obratu. Do zemí OECD v roce 2009 směřovalo 86,9 % celkového vývozu a 

dovoz z těchto zemí byl 64,5 %. Mezi další strategické partnery Slovenska patří Rakousko, 

Polsko, Velká Británie, Itálie a Francie. Mezi největší dovozce zboţí a sluţeb do Slovenské 

republiky patří, mimo státy EU, Rusko, Čína a Jiţní Korea. Hodnoty zahraničního obchodu 

Slovenské republiky jsou zobrazeny v příloze č. 6. 

Podle komoditní struktury obchoduje Slovensko nejvíce s elektrickými stroji a dopravními 

prostředky. V roce 2009 se hlavní dovozní komoditou staly počítače, optická a 

elektronická zařízení (18,3 %), která tak nahradila dopravní prostředky (12,8 %). Mezi 

další důleţité dovozní komodity patří ropa a zemní plyn, ţelezo, ocel, plasty atd. Hlavní 

vývozní komoditou jsou informační technologie, dopravní prostředky, stroje a elektronika, 

hutní materiály a nerostné suroviny. Velký propad zasáhl slovenský zahraniční obchod na 

přelomu roku 2008 a 2009, čili v době vypuknutí hospodářské krize. Průmyslová produkce 

se na přelomu těchto let propadla o více jak 30 %, avšak obchodní bilance se dostala do 

přebytku. Výroba automobilů, která v té době patřila mezi tahouna slovenské ekonomiky, 

se dokonce propadla o více jak 40 %, coţ bylo hlavní příčinou propadu zahraničního 

obchodu. Slovensko se však dostává z krize velice rychle a nejvíce se daří právě 

zahraničnímu obchodu. 

3.5.4 Výzkum a vývoj 

Stejně jako ostatním státům Unie (kromě skandinávských států) se ani Slovensku nedaří 

plnit závazek vydávat 3 % svého HDP na výzkum a vývoj. Slovensko dokonce patří mezi 

státy s nejniţšími investicemi do výzkumu a vývoje, protoţe do této oblasti vydává jen 

kolem půl procenta HDP, coţ je třetinová hodnota ve srovnání s Českou republikou. 

Špatným znamením pro slovenskou vědu je i skutečnost, ţe v poměru k HDP do ní plyne, 

stále méně finančních prostředků. V roce 2001 činily investice do tohoto sektoru 0,63 % 

HDP, načeţ se tento podíl stále sniţoval aţ na konečných 0,48 % v roce 2009. Podíl 

pracovníků ve výzkumu a vývoji byl v roce 2001 méně jak poloviční oproti České 

republice, nyní je třetinový. Podle zdrojů financuje slovenskou vědu převáţně stát a 

veřejné finance. Z vědních oblastí se pak nejvíce investuje do výzkumu a vývoje 

biotechnologií, nových materiálů, informačních technologií atd. Vybrané ukazatele 

výzkumu a vývoje na Slovensku jsou uvedeny v příloze č. 7. 
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3.6 Regionální struktura Slovenska 

3.6.1 Administrativně správní členění 

Slovenská republika vznikla v roce 1993, kdy se bývalé Československo rozdělilo na dva 

státy. Slovensko po svém vzniku často měnilo své administrativní členění aţ do podoby, 

kterou známe dnes. V roce 2001 byl ustanoven zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávě 

vyšších územních celků, který vstoupil v platnost v roce 2002. Podle tohoto zákona mělo 

vzniknout 12 samosprávných krajů, ale nakonec byly kraje ponechány tak, jak byly zřízeny 

podle zákona 221/1996 Z. z. o územním a správním uspořádání Slovenské republiky.  

Tím vzniklo 8 vyšších územně samosprávných celků (krajů), avšak krajské úřady byly 

zřízeny aţ v roce 2004. Dále se Slovensko dělí na 79 okresů, přičemţ se okresní úřady 

zrušily, ale vzniklo 46 obvodů působnosti obvodních úřadů. Nakonec je místní správa 

doplněna 2 891 obcemi, z nichţ 138 má postavení města. Rozdělení území Slovenska 

podle NUTS zobrazuje následující tabulka 3.7.  

Tabulka 3.7: Úrovně NUTS ve Slovenské republice 

Úroveň Statistické územní rozdělení 

NUTS 0 Stát Slovenská republika 

NUTS 1 Území Slovenská republiky 

NUTS 2 4 oblasti 

NUTS 3 8 krajů 

NUTS 4 (LAU 1) 79 okresů 

NUTS 5 (LAU 2) 2 891 obcí 
Zdroj: www.app.statistics.sk, 2011; vlastní úprava 

Slovensko je také rozděleno podle evropského statistického úřadu do NUTS regionů. 

Regiony soudrţnosti (na Slovensku oblasti) jsou 4 a jsou tvořeny z vyšších územně 

samosprávných celků (krajů), coţ ukazuje následující tabulka 3.8. 

Tabulka 3.8: NUTS 2 a NUTS 3 ve Slovenské republice   

NUTS 2 NUTS 3 NUTS 2 NUTS 3 

Bratislavský kraj Bratislavský kraj Střední 

Slovensko 

Ţilinský kraj 

Západní 

Slovensko 

Trnavský kraj Banskobystrický kraj 

Trenčínský kraj Východní 

Slovensko 

Prešovský kraj 

Nitranský kraj Košický kraj 
Zdroj: www.app.statistics.sk, 2011; vlastní úprava 
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3.6.2 Souhrnná charakteristika jednotlivých NUTS 2 ve Slovenské republice 

Oblast Bratislavský kraj 

Bratislavský kraj se nachází v jihozápadní části Slovenska a je jeho nejmenší oblastí, 

protoţe jeho rozloha činí pouhých 2 053 km
2
. Počet obyvatel dosahoval na konci roku 

2009 výše 622 706, a proto je také nejhustěji osídlenou oblastí na Slovensku. Bratislavský 

kraj se rozléhá v úrodné podunajské níţině v přímém sousedství hranic s Rakouskem a také 

blízko hranic s Českou republikou a Maďarskem. Svou polohou je tento kraj ve velice 

výhodné pozici. Tvoří obchodní a dopravní křiţovatku ve střední Evropě, coţ pomáhá 

podpoře zdejší ekonomiky. Významným historickým, politickým, ekonomickým a 

společenským centrem tohoto regionu je hlavní město Bratislava.  

Bratislavský region je ekonomicky nejvýkonnějším regionem NUTS 2 na Slovensku. Na 

tvorbě HDP se tato oblast podílí skoro 27 %, přičemţ v přepočtu na obyvatele je to více jak 

27 000 EUR. V rámci EU převyšuje tento region její průměr v přepočtu na obyvatele 

v PPS jako jediný z regionů Slovenska (o 60 %). Míra nezaměstnanosti se zde udrţuje 

vţdy na nejniţších hodnotách a jsou zde také nejvyšší průměrné mzdy (970 EUR v roce 

2009), které jsou skoro o třetinu větší neţ v ostatních regionech. Z přírodního bohatství se 

v tomto regionu objevují převáţně suroviny pro stavebnictví (jíly, štěrkopísky, dřevo). Na 

severu regionu se těţí ropa a zemní plyn. Bratislavský kraj je tradičním průmyslovým 

regionem. Mezi nejdůleţitější odvětví patří chemický a elektrotechnický průmysl, 

strojírenství a potravinářství. Bratislavský region se stal také centrem automobilového 

průmyslu, který tvoří 30 % celkového exportu Slovenska. Z odvětvového hlediska 

ekonomiky zde stále posiluje sektor sluţeb a zemědělství ustupuje do ústraní, i kdyţ má 

nezastupitelný podíl na místní ekonomice. Oblast cestovního ruchu je pro Bratislavský 

region významným zdrojem příjmu. Díky své poloze a vysoké koncentraci historie, kultury 

a přírodní rozmanitosti na malém území má dobré předpoklady pro rozvoj nabídky 

cestovního ruchu. Hlavním lákadlem je samozřejmě město Bratislava, ale patří sem i 

chráněné krajinné oblasti, vinařské oblasti či oblasti při vodních tocích.  

Oblast Západní Slovensko 

Region NUTS 2 Západní Slovensko se rozprostírá na území krajů Trenčínského, 

Trnavského a Nitranského o celkové rozloze 14 993 km
2
. Ze všech slovenských regionů 

má nejvyšší počet obyvatel, který v roce 2009 čítal přes 1,86 milionů. Západní Slovensko 

se rozprostírá přes celé území Slovenska od severu k jihu, stejně tak jako ostatní regiony, a 
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ze tří stran obklopuje region hlavního města Bratislavy. Povrch je tvořen především 

níţinami v okolí velkých vodních toků (např. Dunaj, Váh) a jen na severu se zvedá do 

pohoří Malých Karpat a Slovenského středohoří. Tento region čerpá mnoho výhod ze své 

polohy, jelikoţ leţí v sousedství centra státu a prochází jím důleţité dopravní tahy. 

Nerostné suroviny tohoto regionu zastupují opět stavební suroviny (kámen, štěrkopísek, 

vápenec aj.) a těţba ropy a zemního plynu na severu. Na jihovýchodě regionu, na hranici 

Slovenska a Maďarska, se nachází největší slovenské vodní dílo Gabčíkovo o rozloze 46 

km
2
. K dalším velkým energetickým zdrojům na Slovensku patří dvě jaderné elektrárny, 

které jsou umístěny právě v tomto regionu (Mochovce a Jaslovské Bohunice). Velký 

význam zde má zemědělství, neboť zdejší produkce tvoří více jak 65 % celkových trţeb 

v zemědělství na Slovensku. Největší zastoupení mají obilniny (pšenice, kukuřice), 

olejniny, cukrová řepa, na jihu je pak velká tradice v pěstování vinné révy a na severu ve 

vyšších polohách pěstování brambor a chov dobytka. 

Oblast Západní Slovensko se podílí na tvorbě celkového HDP více jak 33 %, coţ je skoro 

21 mld. EUR, přičemţ na jednoho obyvatele pak připadá více jak 11 300 EUR. 

Nezaměstnanost zde v roce 2009 dosahovala 10 %, přičemţ větší podíl nezaměstnanosti 

vykazuje jiţní část regionu. Rozloţení průmyslu je v tomto regionu nerovnoměrné, kde 

severní a střední část je zaměřena na průmysl a jiţní část je průmyslno-zemědělská. 

V návaznosti na zemědělství je rozšířen potravinářský průmysl, dále pak výroba 

elektroniky, automobilů, papírenský, chemický a strojírenský průmysl a kovovýroba. Na 

severu regionu se rozkládají uhelné doly. Pro rozvoj kraje je důleţitý také cestovní ruch, 

především pak místní lázeňství, které se nalézá po celém území. 

Oblast Střední Slovensko 

Oblast Středního Slovenska je největším regionem, jak zachycuje obrázek 3.2, a tvoří ji 

kraje Ţilinský a Banskobystrický o rozloze 16 263 km
2
. Počet obyvatel obou krajů 

dosahuje výše přes 1,35 mil., a tudíţ dosahuje nejniţší hustoty zalidnění (jen 83 obyvatel 

na km
2
). Území je tvořeno kotlinami v oblasti řek a rozsáhlými pohořími. Vzhledem 

k hornatému povrchu není tento region příliš zemědělsky zaloţený (na trţbách z celkové 

zemědělské výroby se podílí jen 14 %). Pěstují se především brambory, pícniny a v jiţní 

části vinná réva. Nachází se zde ale mnoho národních parků, rezervací a lázeňských center. 

Je to region s velkým turistickým potenciálem, který je nejvíce vyuţíván hlavně ve střední 

části. Jiţní část se vyznačuje velkými zásobami nerostných surovin a je bohatá na 

minerální, termální a léčivé vody.  
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Obrázek 3.2: Regiony NUTS 2 a NUTS 3 ve Slovenské republice 

 

Zdroj: www.beerdrinkers.estranky.sk, 2011; vlastní úprava 

Regionální hrubý domácí produkt dosahuje 20 % celkového HDP Slovenska, coţ na 

obyvatele představuje skoro 9 000 EUR. Nezaměstnanost se v tomto regionu v roce 2009 

vyšplhala aţ k 15 % a průměrná měsíční mzda je zde 631 EUR, coţ je o třetinu méně neţ 

v Bratislavě. Region Střední Slovensko je převáţně průmyslového charakteru. Odvětvová 

struktura je různorodá a největší podíl na trţbách má výroba elektřiny, plynu a páry, dále 

výroba papíru, potravin, strojů a elektroniky, výroba kovů a nekovů. Vyznačuje se také 

velkým rozsahem lesů a v těţbě dřeva převyšuje ostatní regiony. Ve střední oblasti regionu 

je velmi dobře rozvinutý cestovní ruch a hlavně v zimních měsících se plně vyuţívají 

lyţařská střediska. Samozřejmě i zde je součástí cestovního ruchu lázeňství.  

Oblast Východní Slovensko   

Východní Slovensko tvoří území Prešovského a Košického kraje. Rozloha tohoto regionu 

je 15 729 km
2
 a počet obyvatel dosahuje k 1,6 mil. Jsou zde zastoupeny všechny úrovně 

zemského povrchu, od nejvyššího pohoří (Vysokých Tater) na severu po níţiny luţních 

lesů na jihu. Nachází se zde také několik chráněných území a národní parky. Velký 

význam (vodohospodářský, rekreační) pro region mají vodní díla na jihovýchodě regionu. 

Zdejší kraj je velice bohatý na nerostné suroviny, mezi které patří např. ropa a zemní plyn, 

ţelezné a stříbrné rudy, kamenná sůl, sádrovec, mangan, stavební kámen, štěrkopísky, 

vápenec a další. Hospodářství charakterizuje průmysl, v jiţní části pak zemědělství a 

rozvíjející se cestovní ruch. Téměř polovinu krajiny zabírá zemědělská půda, na které se 

převáţně pěstují obilniny, pícniny a olejniny. Tento region je také největším producentem 

brambor na Slovensku. Významný je také chov hovězího dobytka. Další 2/5 území 

pokrývají lesy. 
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Region Východní Slovensko se podílí na tvorbě HDP téměř 20 %, coţ v přepočtu na 

obyvatele činí 7 780 EUR. Nezaměstnanost dosahuje podobné výše jako na Středním 

Slovensku, tedy 15 %, přičemţ je zde nejniţší průměrná měsíční mzda na Slovensku, a to 

629 EUR. Hospodářství je zastoupeno různými druhy ekonomických odvětví, ale 

stěţejními jsou průmysl a stavebnictví. Důleţitou roli hraje průmysl hutnický, chemický, 

strojírenský, elektrotechnický, dřevozpracující, oděvní a textilní. Prostředí kraje dává 

velkou příleţitost rozvoji cestovního ruchu. Mezi turistická lákadla patří pohoří Vysoké 

Tatry, Slovenský ráj, ledová jeskyně, geotermální prameny, minerální vody a na ně 

navazující lázeňství. Stejně tak nabízí turistům moţnosti relaxace a sportu, a to jak 

v horských oblastech, tak i v údolích řek a přehrad.  
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4 Analýza a komparace vybraných indikátorů regionálních 

disparit v regionech NUTS 2 

4.1 Typologie regionů z hlediska dosažených disparit 

Odlišný rozvoj jednotlivých regionů NUTS 2 v České a Slovenské republice je především 

odrazem jejich rozdílné velikosti, struktury a tempa růstu ekonomiky. Rozdílný stupeň 

rozvoje vychází především z výchozích podmínek (socioekonomické, poloha, stupeň 

urbanizace aj.), ve kterých se jednotlivé regiony nacházely. Mezi hlavní příčiny 

nerovnováţného vývoje regionů v České a Slovenské republice patří:
59

 

 Výrazný pokles výroby a zaměstnanosti v tradičních odvětvích – úpadek 

těţkého průmyslu (těţba uhlí, hutnictví a těţké strojírenství, chemie) zejména 

v regionech NUTS 2 Moravskoslezsko, Severozápad a Východní Slovensko, 

pokles výroby textilního a elektrotechnického průmyslu – především v regionu 

Severovýchod a pokles oděvního a obuvnického průmyslu v regionech 

Severovýchod, Střední Morava a Západní Slovensko, snižování počtu pracovníků 

v zemědělství – region Jihovýchod, Střední Morava a celé Slovensko, 

 růst terciárního sektoru – ten se koncentroval především do velkých měst a 

aglomerací a absorboval velké mnoţství pracovníků uvolněných z neefektivních 

výrob, rozdílnosti v rozvoji soukromého podnikání, kvalita lidských zdrojů 

(vzdělávání) a místní samosprávy, 

 neuspokojivý stav životního prostředí – zejména v oblastech zdevastovaných po 

těţbě s akumulací starých ekologických zátěţí (Moravskoslezsko, Severozápad) a 

v důsledku kumulace škodlivých vlivů ve velkých městech, 

 nízká meziregionální mobilita pracovních sil, 

 nerovnoměrná vybavenost územní technickou, dopravní a zdravotní 

infrastrukturou,  

 rozdílná geografická poloha regionů. 

                                                           
59

 Beneš, 2008. 
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Z pohledu výše zmíněných příčin regionálních disparit a míry rozvoje jednotlivých regionů 

můţeme rozdělit regiony v České republice na následující typy:
60

 

 Regiony rychle se rozvíjející – Praha, 

 regiony rozvíjející se – Jihozápad a Střední Čechy, 

 regiony s nízkou dynamikou růstu – Jihovýchod a Severovýchod, 

 regiony zaostávající – Střední Morava, 

 regiony upadající – Moravskoslezsko a Severozápad.  

Na Slovensku se pak rozlišují regiony:
61

 

 Rozvinuté s diverzifikovanou škálou průmyslu a služeb – Bratislavský kraj, 

 s poměrně stabilizovanou ekonomikou – Západní Slovensko, 

 silně poznamenané strukturálními problémy – Střední a Východní Slovensko. 

V podkapitole 4.3.1 této práce se pokusíme analýzou ověřit výše uvedené závěry typologie 

regionů podle vybraných strukturálních ukazatelů v jednotlivých regionech NUTS 2 České 

a Slovenské republiky v letech 2000 – 2008.  

4.2 Analýza vybraných indikátorů regionálních disparit v regionech 

NUTS 2 

Pro analýzu regionálních disparit na úrovni regionů NUTS 2 v České a Slovenské 

republice byly, z důvodu omezeného rozsahu bakalářské práce a dostupnosti dat, vybrány 

čtyři strukturální ukazatele z ekonomické a sociální oblasti dostupné z databáze Eurostatu. 

Těmito indikátory jsou HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPS) v procentech k průměru 

EU-27, hrubé výdaje na výzkum a vývoj v procentech k HDP (GERD), míra zaměstnanosti 

osob ve věku 15 - 64 let (v %) a dlouhodobá míra nezaměstnanosti (v %). Z důvodu 

omezené dostupnosti dat srovnatelných pro všechny české a slovenské regiony na úrovni 

NUTS 2 bylo pro zkoumání disparit zvoleno referenční období 2000 aţ 2008, přičemţ 

hodnota ukazatele GERD za rok 2008 byla určena odhadem. Aktuálnější data některých 

vybraných ukazatelů jsou jiţ dostupná, avšak z důvodu rozdílné délky referenčního období 

zůstala nevyuţita. Pro účely komparace jsou vybrané ukazatele sledovány také na úrovni 

EU-27. 

                                                           
60

 Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007. 
61

 Central European Local Development Information Network, 2005. 
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4.2.1 Hrubý domácí produkt na obyvatele v PPS 

Hrubý domácí produkt je součtem peněţních hodnot finálních výrobků a sluţeb, 

vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory umístěnými v dané zemi bez 

ohledu na to, kdo tyto faktory vlastní.
62

 Vyjadřování HDP v PPS eliminuje rozdíly v 

cenových hladinách mezi zeměmi. Přepočet na obyvatele umoţňuje srovnání jednotlivých 

ekonomik regionů, které se liší svou velikostí. Dále se tento ukazatel vykazuje 

v procentech k průměru všech zemí Evropské unie. 

Z následující tabulky 4.1, která tento ukazatel zobrazuje, je zřejmé, ţe většina regionů 

České i Slovenské republiky je hluboce pod průměrem Evropské unie. Díky své 

atraktivnosti, velikosti, dopravní dostupnosti a vzdělanější pracovní síle „vyčnívají“ mezi 

ostatními regiony pouze hlavní města Praha a Bratislava. Ostatní regiony se pohybují pod 

průměrem EU-27. I kdyţ mají regiony v České republice vyšší hrubý domácí produkt na 

obyvatele, regiony na Slovensku vykazují vyšší tempo růstu HDP, a tudíţ české regiony 

soudrţnosti dohánějí. Například HDP na obyvatele se v Praze za období 2000 aţ 2008, 

zvýšil o 36 procentních bodů, zatímco v Bratislavském kraji se ve stejném období zvýšil o 

58 procentních bodů.  

Tabulka 4.1: HDP na obyvatele v PPS regionů NUTS 2 (v %) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU-27 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Praha 136 145 147 154 154 158 162 171 172 

Střední Čechy 64 65 67 69 71 70 73 75 74 

Jihozápad 63 65 64 67 70 70 71 71 68 

Severozápad 56 56 56 60 61 60 61 62 62 

Severovýchod 62 62 62 63 64 64 64 66 65 

Jihovýchod 61 64 64 67 67 68 69 72 73 

Střední Morava 56 57 56 58 60 59 60 62 64 

Moravskoslezsko 53 55 54 57 61 64 64 67 64 

          

Bratislavský kraj 109 115 122 125 129 147 148 161 167 

Západní Slovensko 47 49 49 52 54 57 63 66 69 

Střední Slovensko 41 44 45 46 47 46 49 54 59 

Východní Slovensko 38 40 41 41 42 43 44 46 51 

Zdroj: epp.eurostat.ec.europa.eu, 2011; vlastní úprava 

HDP na obyvatele regionů soudrţnosti v ČR se pohybuje v rozmezí 55 – 75 % evropského 

průměru, přičemţ nejlepších hodnot dosahují regiony v blízkosti Prahy, jako jsou Střední 

                                                           
62

 Jurečka, Jánošíková, 2008. 
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Čechy či Jihozápad. Naopak nejhůře si vedou regiony Severozápad, Střední Morava a 

Moravskoslezsko. Nejmenší růst byl pak zaznamenán v regionu Severovýchod. 

Regiony NUTS 2 na Slovensku, tedy kromě Bratislavského kraje, naplňují tento ukazatel 

zcela odlišně od regionů v České republice. Všechny mají velice nízkou výchozí základnu 

HDP na obyvatele v PPS, avšak jeho růst je ve všech regionech několikrát vyšší neţ 

v českých regionech. Region Západní Slovensko má na konci sledovaného období vyšší 

HDP na obyvatele neţ pět českých regionů. Regiony Střední a Východní Slovensko jsou i 

přes rychlý růst HDP na obyvatele stále na nízké úrovni. 

4.2.2 Výdaje na výzkum a vývoj 

Výzkum a vývoj zahrnuje tvůrčí práci zaměřenou na systematickém základě s cílem zvýšit 

úroveň znalostí, včetně znalostí o člověku, kultuře a společnosti, a vyuţití těchto znalostí 

ve skutečném ţivotě. Tento ukazatel představuje velikost hrubých výdajů na výzkum a 

vývoj v procentech HDP (GERD) a je ukazatelem vysoké politické důleţitosti na evropské, 

národní a regionální úrovni. Tabulka 4.2 zobrazuje, jak velký podíl HDP jednotlivých 

regionů byl v jednotlivých letech na oblast výzkumu a vývoje věnován. 

Tabulka 4.2: Výdaje na výzkum a vývoj regionů NUTS 2 (v % HDP) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

EU-27 1,86 1,86 1,87 1,86 1,83 1,82 1,85 1,85 1,84 

Praha 2,20 1,83 1,74 1,92 2,01 2,21 2,46 2,60 2,42 

Střední Čechy 2,60 3,00 2,94 2,58 2,43 2,77 2,46 2,77 2,67 

Jihozápad 0,60 0,59 0,66 0,64 0,66 0,87 0,89 0,88 0,88 

Severozápad 0,20 0,28 0,25 0,30 0,24 0,25 0,24 0,26 0,25 

Severovýchod 0,80 0,80 0,78 0,90 0,98 1,07 1,13 1,10 1,10 

Jihovýchod 0,80 0,98 1,00 1,04 1,11 1,26 1,21 1,24 1,24 

Střední Morava 0,60 0,62 0,89 0,74 0,69 1,05 0,99 0,99 1,01 

Moravskoslezsko 0,90 0,78 0,60 0,98 0,78 0,71 1,69 0,77 1,06 

           

Bratislavský kraj 1,10 1,02 0,95 1,11 1,00 0,88 0,91 0,83 0,87 

Západní Slovensko 0,55 0,59 0,55 0,52 0,42 0,45 0,40 0,38 0,41 

Střední Slovensko 0,59 0,54 0,42 0,33 0,30 0,31 0,25 0,23 0,26 

Východní Slovensko 0,33 0,36 0,31 0,28 0,28 0,28 0,32 0,31 0,30 

Pozn:* vlastní odhad 

Zdroj: epp.eurostat.ec.europa.eu, 2011; vlastní úprava 

Česká republika vydala na výzkum a vývoj v roce 2008 1,47 % HDP, zatímco Slovensko 

vydalo pouze 0,47 % HDP. Obě země však vyčleňují do tohoto sektoru méně finančních 

prostředků, neţ vydává průměrně EU jako celek. Z pohledu jednotlivých regionů vydává 

na tuto oblast nejvíce finančních prostředků hlavní město Praha, avšak v poměru k HDP ji 
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předběhl region Střední Čechy. Nejmenší objem finančních prostředků se na výzkum a 

vývoj v České republice věnuje v západních regionech – Jihozápad a Severozápad. Na 

Slovensku je situace velice podobná. Do výzkumu a vývoje se nejvíce investuje v hlavním 

městě Bratislavě a jejím okolí. Směrem na východ Slovenska se podíl výdajů na výzkum a 

vývoj v poměru k HDP neustále sniţuje. V porovnání mezi Českem a Slovenskem lze 

konstatovat, ţe ČR vydává třikrát více neţ Slovensko. To stejné lze říci z porovnání 

hlavních měst. Zatím co ukazatel GERD v České republice neustále roste, na Slovensku je 

tomu naopak.  

4.2.3 Míra zaměstnanosti 

Míru zaměstnanosti představuje procento zaměstnaných osob ve věku 15 – 64 let na 

celkovém počtu osob v tomto věku. Většina českých regionů soudrţnosti dosahuje vyšší 

míry zaměstnanosti neţ je průměr EU. Výjimkou jsou pouze moravské regiony a region 

Severozápad, které dosahují většinou podprůměrných hodnot. Na Slovensku přesahuje 

unijní průměr pouze Bratislavský kraj, který v roce 2008 předstihl i Prahu. Ostatní regiony 

na Slovensku se pohybují mezi 50 aţ 60 % míry zaměstnanosti. Dobrou zprávou je 

rostoucí trend tohoto ukazatele ve všech regionech, jak zachycuje tabulka 4.3.  

Tabulka 4.3: Míra zaměstnanosti v regionech NUTS 2 (v %) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU-27 62,2 62,6 62,4 62,6 63,0 63,5 64,5 65,4 65,9 

Praha 71,7 71,7 71,7 71,1 70,3 71,3 71,6 71,6 71,5 

Střední Čechy 66,5 66,7 68,5 67,8 67,0 67,0 67,7 68,2 68,9 

Jihozápad 68,1 68,0 67,9 66,9 66,6 67,8 67,5 68,4 68,9 

Severozápad 61,3 63,0 62,3 61,5 61,5 61,5 61,8 62,0 62,8 

Severovýchod 66,1 66,1 66,9 65,7 65,0 65,7 65,8 66,0 66,0 

Jihovýchod 65,5 64,6 64,6 64,2 63,8 64,1 64,3 65,9 65,9 

Střední Morava 62,7 62,4 63,1 63,3 61,8 62,1 64,3 65,4 65,5 

Moravskoslezsko 58,4 58,3 59,1 57,7 57,7 59,3 59,5 61,4 63,2 

          

Bratislavský kraj 70,0 68,6 67,2 68,3 67,7 69,6 69,8 71,0 72,1 

Západní Slovensko 56,7 57,2 57,2 58,8 59,9 60,6 62,3 63,6 65,5 

Střední Slovensko 55,5 55,7 55,4 55,6 53,8 55,2 57,1 57,7 59,4 

Východní Slovensko 52,3 52,3 53,2 53,7 51,8 51,5 53,7 55,5 56,7 

Zdroj: epp.eurostat.ec.europa.eu, 2011; vlastní úprava 

4.2.4 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Míru dlouhodobé nezaměstnanosti představuje podíl osob nezaměstnaných více neţ 12 

měsíců z celkově ekonomicky aktivního obyvatelstva (15 – 64) vyjádřený v procentech. 
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Česká i Slovenská republika bojuje s tímto typem nezaměstnanosti minimálně od konce 

90. let minulého století. V posledních letech dosahují obě země pozitivních výsledků 

v jejím sniţování. V České republice se míra dlouhodobé nezaměstnanosti sníţila od roku 

2004 o 2,2 p. b. a na Slovensku dokonce o 5,3 p. b. V roce 2008 dosáhla míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti v České republice hodnoty niţší, neţ byl průměr zemí Evropské unie, 

avšak Slovensko má v témţe roce tento ukazatel skoro třikrát vyšší. Vývoj míry 

dlouhodobé nezaměstnanosti v jednotlivých regionech NUTS 2 popisuje tabulka 4.4. 

Tabulka 4.4: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v regionech NUTS 2 (v %) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU-27 4,00 3,90 4,00 4,10 4,20 4,10 3,70 3,10 2,60 

Praha 1,22 1,49 1,01 1,66 1,72 1,45 1,13 0,88 0,74 

Střední Čechy 3,67 3,19 2,24 2,36 2,11 2,20 2,11 1,47 0,96 

Jihozápad 2,36 2,71 2,14 2,09 2,22 2,22 2,15 1,47 0,91 

Severozápad 7,96 6,84 6,62 6,28 8,14 8,68 8,06 5,78 4,84 

Severovýchod 2,67 2,66 2,32 2,52 2,56 2,55 2,98 2,24 1,80 

Jihovýchod 3,65 4,01 3,21 3,25 3,82 3,86 3,71 2,73 1,93 

Střední Morava 5,15 4,89 4,51 4,22 5,19 4,73 3,94 3,26 2,26 

Moravskoslezsko 7,84 8,48 7,89 8,65 8,73 8,48 7,45 4,88 4,33 

          

Bratislavský kraj 2,03 3,53 4,64 3,31 3,88 2,07 2,47 2,31 1,52 

Západní Slovensko 9,62 12,53 12,21 10,52 9,77 8,68 7,16 5,46 4,22 

Střední Slovensko 10,79 10,97 13,18 13,01 12,95 13,68 12,05 11,46 9,62 

Východní Slovensko 13,91 13,64 14,60 14,90 16,68 18,11 15,93 11,81 9,43 

Zdroj: epp.eurostat.ec.europa.eu, 2011; vlastní úprava 

Mezi jednotlivými regiony ČR se nejlépe daří regionu Praha, Střední Čechy, Jihozápad a 

Severovýchod, kde se míra dlouhodobé nezaměstnanosti pohybuje trvale pod unijním 

průměrem. Naopak je tomu v regionech NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko. Na 

Slovensku je problém dlouhodobé nezaměstnanosti podstatně závaţnější. Bratislavský kraj 

je jediným regionem na Slovensku, který se drţí pod průměrem EU. Západní Slovensko za 

sledované období sníţilo míru dlouhodobé nezaměstnanosti o více neţ polovinu. Špatná 

situace je opět u východnějších regionů země. Tyto regiony vykazovaly v posledních 

letech míru dlouhodobé nezaměstnanosti mezi 13 aţ 18 %, ale v roce 2008 se ji podařilo 

sníţit pod 10 % hranici, coţ znamená výrazné zlepšení situace na trhu práce oproti začátku 

zkoumaného období. Díky současné ekonomické situaci se ale předpokládá, ţe míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti opět pomalu vzroste. 



52 
 

4.3 Komparace regionálních disparit v regionech NUTS 2 

Komparace a hodnocení regionálních disparit je zaloţeno na dvou metodách. První 

metodou je metoda semaforu, která pomocí barevného grafického znázornění odlišuje 

vývoj jednotlivých regionů NUTS 2. Druhou metodou je stanovení oficiálního průměrného 

pořadí, které vychází z analýzy a je zaloţená na přiřazení pořadového místa podle 

úspěšnosti naplňování daného ukazatele.  

4.3.1 Metoda semaforu 

Metoda semaforu představuje jednu z metod škálování,
63

 kdy jsou jednotlivým hodnotám 

daných ukazatelů přiřazeny určité symboly, které odpovídají percentuální úrovni 

sledovaného ukazatele. Název této metody se odvozuje od barev symbolů (červená, ţlutá, 

zelená), které jsou k daným hodnotám přiřazeny. Výhodou této metody je dobrá 

přehlednost, rychlost a vyuţitelnost při analyzování různě širokých skupin ukazatelů. 

Analýzu daných ukazatelů lze provádět díky počítačovému programu Microsoft Office 

Excel 2007, který disponuje funkcí podmíněného formátování a umoţňuje sestavit 

několik hodnotících škál:
64

 

 Dvoubarevná škála – pomocí dvou barev nabízí moţnost odlišení ukazatelů od 

minimálních hodnot po maximální. Odstín barev se mění podle hodnoty 

jednotlivých ukazatelů, 

 tříbarevná škála – soubor hodnot je roztříděn pomocí tří barev, přičemţ střední 

barva odpovídá percentilu 50, 

 datová čára – k odlišení hodnot se pouţívá vlastní délka datové čáry, 

 sada ikon – k očíslování ukazatelů pouţíváme sady ikon, které mohou být 

tříobjektové, čtyřobjektové nebo pětiobjektové, podle počtu kritérií. 

Pro účely této bakalářské práce byla vybrána tříbarevná škálovací metoda, přičemţ zelená 

barva vyjadřuje regiony s nejlepšími hodnotami daného ukazatele, ţlutá pak zobrazuje 

průměrné regiony a červená barva zachycuje regiony, které mají hodnoty vybraných 

ukazatelů na neţádoucí úrovni. Její aplikaci na jednotlivé ukazatele regionálních disparit, 

vycházející z analýzy v podkapitole 4.2, popisuje následující text. 

                                                           
63

 Soubor metod nebo postupů, které umoţňují vytvořit určitou stupnici hodnot, které jsou v praxi obtíţně 

měřitelné. 
64

 Kutscherauer, 2010. 



53 
 

Hrubý domácí produkt na obyvatele v PPS 

Tento ukazatel patří k základním charakteristikám ekonomiky kaţdého státu. Z následující 

tabulky 4.5 je zřejmé, ţe nejlepších hodnot dosahují hlavní města obou států. Praha se 

vyznačuje vyšším HDP na obyvatele na začátku i na konci sledovaného období neţli je 

tomu u Bratislavy, avšak ta ji velice rychle dohání, coţ demonstruje také rychleji se měnící 

odstín zelené barvy u Bratislavy neţ u Prahy. Druhou skupinu regionů zobrazují odstíny 

ţluté barvy. Mezi regiony, které se stále drţí v tomto pásmu, patří Střední Čechy, 

Jihozápad, Severovýchod a Jihovýchod. Růst jejich hrubého domácího produktu na 

obyvatele je však velmi pomalý, a proto se odstín ţluté u těchto regionů příliš nemění. 

Regiony, které se do odstínu ţluté dostaly z okrové aţ oranţové, patří Severozápad, Střední 

Morava a Moravskoslezsko. Takto zbarvené pásmo potvrzuje dynamický hospodářský růst 

a konvergenci zaostalejších regionů s regiony vyspělejšími. 

Tabulka 4.5: HDP na obyvatele v PPS regionů NUTS 2 (v %) 

 

Zdroj: epp.eurostat.ec.europa.eu, 2011; vlastní úprava 

Kromě Bratislavského kraje přecházejí všechny slovenské regiony z odstínu červené na 

tmavě oranţovou a region Západní Slovensko dokonce aţ na ţlutou barvu. Tento fakt 

dokládá značné disparity ve vývoji tohoto ukazatele, jak mezi hlavním městem Slovenska 

a ostatními regiony, tak ve srovnání s regiony českými. Z tabulky také vyplývá, ţe 

ekonomická úroveň všech regionů NUTS 2 se zlepšuje, avšak stále zde existují propastné 

rozdíly mezi hlavními městy a periferními regiony. Většina regionů NUTS 2 v obou 

státech se drţí hluboko pod úrovní EU, ale regiony Praha a Bratislavský kraj tento průměr 

značně převyšují. Jak velké rozdíly byly mezi jednotlivými regiony na začátku a konci 

sledovaného období je zobrazeno v grafu 1.  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EU-27 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Praha 136 145 147 154 154 158 162 171 172

Střední Čechy 64 65 67 69 71 70 73 75 74

Jihozápad 63 65 64 67 70 70 71 71 68

Severozápad 56 56 56 60 61 60 61 62 62

Severovýchod 62 62 62 63 64 64 64 66 65

Jihovýchod 61 64 64 67 67 68 69 72 74

Střední Morava 56 57 56 58 60 59 60 62 64

Moravskoslezsko 53 55 54 57 61 64 64 67 69

Bratislavský kraj 109 115 122 125 129 147 148 161 167

Západní Slovensko 47 49 49 52 54 57 63 66 69

Střední Slovensko 41 44 45 46 47 46 49 54 59

Východní Slovensko 38 40 41 41 42 43 44 46 51



54 
 

Graf 4.1: HDP na obyvatele v PPS regionů NUTS 2 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

Výdaje na výzkum a vývoj 

V rámci Evropské unie se výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP pohybují na národní 

úrovni ve velmi podobné míře, avšak  na úrovni regionů NUTS 2 je tomu naopak, coţ je 

patrné z následující tabulky 4.6. Zatímco se tento ukazatel v českých regionech mírně 

zvyšuje, ve všech slovenských regionech dochází k poklesu, coţ značí divergenci mezi 

českými a slovenskými regiony NUTS 2. Důleţité také je, ţe ţádný ze sledovaných 

regionů neplní lisabonský cíl v této oblasti, jeţ představuje výdaje na výzkum a vývoj ve 

výši 3 % HDP .  

Tabulka 4.6: Výdaje na výzkum a vývoj regionů NUTS 2 (v % HDP) 

 

Pozn.* vlastní odhad 

Zdroj: epp.eurostat.ec.europa.eu, 2011; vlastní zpracování 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

EU-27 1,86 1,86 1,87 1,86 1,83 1,82 1,85 1,85 1,84

Praha 2,20 1,83 1,74 1,92 2,01 2,21 2,46 2,60 2,42

Střední Čechy 2,60 3,00 2,94 2,58 2,43 2,77 2,46 2,77 2,67

Jihozápad 0,60 0,59 0,66 0,64 0,66 0,87 0,89 0,88 0,88

Severozápad 0,20 0,28 0,25 0,30 0,24 0,25 0,24 0,26 0,25

Severovýchod 0,80 0,80 0,78 0,90 0,98 1,07 1,13 1,10 1,10

Jihovýchod 0,80 0,98 1,00 1,04 1,11 1,26 1,21 1,24 1,24

Střední Morava 0,60 0,62 0,89 0,74 0,69 1,05 0,99 0,99 1,01

Moravskoslezsko 0,90 0,78 0,60 0,98 0,78 0,71 1,69 0,77 1,06

Bratislavský kraj 1,10 1,02 0,95 1,11 1,00 0,88 0,91 0,83 0,87

Západní Slovensko 0,55 0,59 0,55 0,52 0,42 0,45 0,40 0,38 0,41

Střední Slovensko 0,59 0,54 0,42 0,33 0,30 0,31 0,25 0,23 0,26

Východní Slovensko 0,33 0,36 0,31 0,28 0,28 0,28 0,32 0,31 0,30
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Nejvyšší prostředky na výzkum a vývoj vyčleňují regiony soudrţnosti Praha a Střední 

Čechy, a proto jsou zařazeny do zeleného pásma. Naopak nejhorším regionem mezi 

českými i slovenskými regiony je trvale region Severozápad, jeţ se po celé referenční 

období nachází ve stejném červeném pásmu. Ostatní regiony ČR se pohybují od 

oranţového pásma na začátku sledovaného období po ţluté aţ zelené pásmo na konci 

tohoto období, coţ potvrzuje výrok o růstu výdajů do tohoto sektoru.  

Jak dokládá barevná škála, slovenské regiony jsou na tom podstatně hůře. Do zeleného 

pásma nelze zařadit ţádný z nich a ve ţlutém pásmu se nachází pouze Bratislavský kraj. 

Zbylé tři regiony, které nevydaly na výzkum a vývoj ani 0,6 % svého HDP, se postupně 

propadají z oranţového pásma do červeného a tzn., ţe se stav tohoto ukazatele v daných 

regionech zhoršuje. Jak velké rozdíly tohoto ukazatele existují v jednotlivých regionech na 

začátku a na konci sledovaného období lze spatřit na grafu 2.  

Graf 4.2: Výdaje na výzkum a vývoj regionů NUTS 2 (v % HDP) 

 

Pozn.* vlastní odhad 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

Míra zaměstnanosti 

Z tabulky 4.7 lze vypozorovat, ţe ve většině regionů dochází ke zvyšování míry 

zaměstnanosti, avšak tento růst je poměrně pomalý, resp. u některých regionů NUTS 2 

dokonce stagnující (Praha). Většina regionů soudrţnosti České republiky jako je Praha, 

Střední Čechy, Jihozápad a Severovýchod se pohybuje v zeleném pásu a dokonce 

převyšuje průměr EU-27. Některé do zeleného pásma přecházejí aţ v posledních 

sledovaných letech 2007 a 2008 (Jihovýchod a Střední Morava). Jediným slovenským 

regionem v zeleném pásmu je Bratislavský kraj. Ten v roce 2008 dokonce předběhl 
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v tomto ukazateli region soudrţnosti Praha. Ostatní české regiony se nachází v oranţovém, 

resp. ţlutém pásmu a pomalu konvergují k průměrné hodnotě EU. Jedná se většinou o 

regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti, čili NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko.  

Tabulka 4.7: Míra zaměstnanosti v regionech NUTS 2 (v %) 

 

Zdroj: epp.eurostat.ec.europa.eu, 2011; vlastní zpracování 

Zbylé tři regiony na Slovensku se pohybují v červeném aţ oranţovém pásmu, coţ dokládá 

opět významný rozdíl mezi hlavním městem Bratislavou a všemi českými regiony.  Region 

Západní Slovensko zaznamenal nejvyšší růst zaměstnanosti za sledované období, jeţ je 

charakterizován přechodem z tmavě oranţového pásma na světle zelené. Ve srovnání s EU 

dosahuje většina regionů NUTS 2 vyšších hodnot. Niţší hodnoty pak má pouze region 

NUTS 2 Severozápad, Střední Morava, Moravskoslezsko a Střední a Východní Slovensko. 

Rozdíly jednotlivých regionů soudrţnosti zachycuje opět graf 3. 

Graf 4.3: Míra zaměstnanosti v regionech NUTS 2 (v %)  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EU-27 62,2 62,6 62,4 62,6 63,0 63,5 64,5 65,4 65,9

Praha 71,7 71,7 71,7 71,1 70,3 71,3 71,6 71,6 71,5

Střední Čechy 66,5 66,7 68,5 67,8 67,0 67,0 67,7 68,2 68,9

Jihozápad 68,1 68,0 67,9 66,9 66,6 67,8 67,5 68,4 68,9

Severozápad 61,3 63,0 62,3 61,5 61,5 61,5 61,8 62,0 62,8

Severovýchod 66,1 66,1 66,9 65,7 65,0 65,7 65,8 66,0 66,0

Jihovýchod 65,5 64,6 64,6 64,2 63,8 64,1 64,3 65,9 65,9

Střední Morava 62,7 62,4 63,1 63,3 61,8 62,1 64,3 65,4 65,5

Moravskoslezsko 58,4 58,3 59,1 57,7 57,7 59,3 59,5 61,4 63,2

Bratislavský kraj 70,0 68,6 67,2 68,3 67,7 69,6 69,8 71,0 72,1

Západní Slovensko 56,7 57,2 57,2 58,8 59,9 60,6 62,3 63,6 65,5

Střední Slovensko 55,5 55,7 55,4 55,6 53,8 55,2 57,1 57,7 59,4

Východní Slovensko 52,3 52,3 53,2 53,7 51,8 51,5 53,7 55,5 56,7
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Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Vývoj hodnot míry dlouhodobé nezaměstnanosti je velice nerovnoměrný. U předchozích 

ukazatelů se hodnoty jednotlivých regionů většinou pouze zlepšovaly, v případě tohoto 

ukazatele se hodnoty zvyšují i sniţují. Nejlepších hodnot dosahoval opět region NUTS 2 

Praha, který je po celé sledované období v zeleném pásmu, jak je patrné z tabulky 4.8.  

Tabulka 4.8: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v regionech NUTS 2 (v %) 

 

Zdroj: epp.eurostat.ec.europa.eu, 2011; vlastní zpracování 

Přechod od světle zelené do zelené barvy, čili postupné zlepšování daného ukazatele, 

neboli sniţování dlouhodobé míry nezaměstnanosti se dařilo regionům Střední Čechy, 

Jihozápad a Severovýchod. V regionech jako Jihovýchod a Střední Morava během 

sledovaného období míra dlouhodobé nezaměstnansoti kolísala, coţ je znázorňováno 

přechodem ze světle zeleného pásma do ţlutého a naopak. Regiony soudrţnosti 

Severozápad a Moravskoslezsko se drţí v oranţovém pásmu, avšak míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti se v obou regionech sníţila za sledované období téměř o polovinu. 

Bratislavský kraj, jako jediný ze slovenských regionů NUTS 2, vykazoval lepší výsledky 

neţ průměr EU-27 a pohyboval se ve ţlutém a zeleném pásmu. Nejrychleji se sníţila míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti v regionu NUTS 2 Západní Slovensko, který se z oranţové 

barvy dostal na konci sledovaného období aţ na ţlutou. Ostatní slovenské regiony NUTS 2 

mají hodnoty dlouhodobé míry nezaměstnanosti stále vysoké, a proto se po celé sledované 

období pohybují v červeném, resp. oranţovém pásmu. V rámci Evropské unie má průběh 

tohoto ukazatele podobně kolísavý charakter. Ve sledovaném období se jeho hodnoty 

pohybují převáţně ve ţlutém pásmu, čímţ rozděluje regiony NUTS 2 na polovinu. 

Na grafu 4 je patrné, ţe rozdíly mezi hlavními městy a ostatními regiony, stejně jako 

disparity mezi českými a slovenskými regiony, jsou u tohoto ukazatele znatelné.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EU-27 4,00 3,90 4,00 4,10 4,20 4,10 3,70 3,10 2,60

Praha 1,22 1,49 1,01 1,66 1,72 1,45 1,13 0,88 0,74

Střední Čechy 3,67 3,19 2,24 2,36 2,11 2,20 2,11 1,47 0,96

Jihozápad 2,36 2,71 2,14 2,09 2,22 2,22 2,15 1,47 0,91

Severozápad 7,96 6,84 6,62 6,28 8,14 8,68 8,06 5,78 4,84

Severovýchod 2,67 2,66 2,32 2,52 2,56 2,55 2,98 2,24 1,80

Jihovýchod 3,65 4,01 3,21 3,25 3,82 3,86 3,71 2,73 1,93

Střední Morava 5,15 4,89 4,51 4,22 5,19 4,73 3,94 3,26 2,26

Moravskoslezsko 7,84 8,48 7,89 8,65 8,73 8,48 7,45 4,88 4,33

Bratislavský kraj 2,03 3,53 4,64 3,31 3,88 2,07 2,47 2,31 1,52

Západní Slovensko 9,62 12,53 12,21 10,52 9,77 8,68 7,16 5,46 4,22

Střední Slovensko 10,79 10,97 13,18 13,01 12,95 13,68 12,05 11,46 9,62

Východní Slovensko 13,91 13,64 14,60 14,90 16,68 18,11 15,93 11,81 9,43
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Graf 4.4: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v regionech NUTS 2 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

Na základě metody semaforu lze soudit, ţe regionální disparity v rámci obou států 

skutečně existují. Přestoţe ve většině českých regionů nejsou tyto rozdíly příliš velké, ve 

srovnání ekonomických center a periferních oblastí, zejména na Slovensku, jsou 

regionální disparity velmi výrazné. U všech ukazatelů však bylo zaznamenáno velké 

zlepšení, a to zejména u ukazatele HDP na obyvatele v PPS a u dlouhodobé míry 

nezaměstnanosti, coţ značí proces socioekonomické konvergence a vyrovnávání rozdílů 

méně rozvinutých regionů s vyspělejšími. Ke značně menšímu zlepšení dochází u 

ukazatele míry zaměstnanosti, jak u českých, tak i u slovenských regionů NUTS 2. 

Hodnoty výdajů na výzkum a vývoj v českých regionech soudrţnosti taktéţ 

zaznamenávaly mírný nárůst, avšak hodnoty tohoto ukazatele na Slovensku trvale 

divergují. Největší disparity mezi jednotlivými regiony jsou u ukazatele HDP na 

obyvatele v PPS, a to zejména mezi hlavními městy a ostatními regiony. U dlouhodobé 

míry nezaměstnanosti dochází od roku 2005 ke zlepšení ve všech regionech. Ukazatele 

míry zaměstnanosti a GERD vykazují menší disparity mezi jednotlivými regiony. Ve 

vztahu k EU-27 existují regiony, které převyšují průměr Evropské unie (např. region 

NUTS 2 Praha a Bratislavský kraj). Poté jsou zde regiony, které mají hodnoty některých 

ukazatelů lepší neţ průměr EU (Střední Čechy, Jihozápad, Severových, Jihovýchod) a 

regiony, které nedosahují průměru EU (Severozápad a oblasti Slovenska kromě 

Bratislavského kraje).  
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4.3.2 Stanovení pořadí regionů NUTS 2 podle dosažených hodnot indikátorů 

regionálních disparit 

Druhou zvolenou metodou, na jejímţ základě lze porovnávat disparity, je stanovení 

průměrného pořadí. K porovnání a hodnocení jednotlivých regionů NUTS 2 v České a 

Slovenské republice je pouţito stejných strukturálních ukazatelů sledovaných po dané 

referenční období jako v předcházejících kapitolách. V následujících čtyřech tabulkách 

strukturálních ukazatelů je kaţdému regionu přiřazeno pořadové číslo podle toho, jak se 

mu ve srovnání s ostatními regiony dařilo naplňovat hodnoty jednotlivých ukazatelů 

v daných letech sledovaného období, přičemţ se vychází ze základních tabulek analýzy 

v kapitole 4.2. První místo představuje region s nejlepšími hodnotami daného ukazatele a 

dvanácté místo znázorňuje region s nejhoršími hodnotami. Předposlední sloupec kaţdé 

tabulky nese hodnoty průměrného umístění regionu a poslední sloupec vyjadřuje absolutní 

pořadí daného regionu. Poslední tabulka 4.13 nese průměrná pořadí regionů NUTS 2 za 

jednotlivé ukazatele, ze kterých je poté určeno celkové průměrné pořadí. Poslední sloupec 

této tabulky zobrazuje konečné absolutní umístění kaţdého regionu.  

Hrubý domácí produkt na obyvatele v PPS 

Z tabulky 4.9 je patrné, ţe v rámci ukazatele HDP na obyvatele v PPS, dosahoval 

nejlepších hodnot ve všech sledovaných letech region Praha. Druhým regionem, který 

taktéţ neměnil své umístění ve všech letech, se stal Bratislavský kraj. Mimo obě hlavní 

města se na nejlepších pozicích umístily regiony NUTS 2 Střední Čechy a Jihozápad.  

Tabulka 4.9: Pořadí jednotlivých regionů NUTS 2 dle ukazatele HDP na obyvatele 

v PPS  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

Naopak na posledních místech se umístily zbylé tři regiony Slovenska. Některé regiony 

zaznamenávaly během sledovaného období výrazný postup na lepší pozice. Příkladem 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Průměrné 

pořadí

Absolutní 

pořadí

Praha 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1,0 1.

Střední Čechy 3. 3./4. 3. 3. 3. 3./4. 3. 3. 3./4. 3,2 3.

Jihozápad 4. 3./4. 4./5. 4./5. 4. 3./4. 4. 5. 7. 4,4 4.

Severozápad 7./8. 8. 7./8. 7. 7./8. 8. 9. 9./10. 10. 8,2 8.

Severovýchod 5. 6. 6. 6. 6. 6./7. 6./7. 7./8. 8. 6,4 6.

Jihovýchod 6. 5. 4./5. 4./5. 5. 5. 5. 4. 3./4. 4,7 5.

Střední Morava 7./8. 7. 7./8. 8. 9. 9. 10. 9./10. 9. 8,5 9.

Moravskoslezsko 9. 9. 9. 9. 7./8. 6./7. 6./7. 6. 5./6. 7,6 7.

Bratislavský kraj 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2,0 2.

Západní Slovensko 10. 10. 10. 10. 10. 10. 8. 7./8. 5./6. 9,0 10.

Střední Slovensko 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11,0 11.

Východní Slovensko 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12,0 12.
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můţe být region Západní Slovensko, který své umístění zlepšil o pět míst a předběhl tím i 

některé české regiony, které byly na začátku sledovaného období na lepší výchozí pozici. 

Naopak zejména západní a severní regiony NUTS 2 v České republice své pozice během 

let ztrácely. 

Výdaje na výzkum a vývoj 

Z výsledků analýzy ukazatele výzkumu a vývoje vyplynulo, ţe regionem, který nejvíce 

investuje do tohoto sektoru, jsou Střední Čechy. Aţ za ním se umístil region NUTS 2 

Praha. V České republice se nachází jak region s nejlepším umístěním v rámci tohoto 

ukazatele, tak i region s nejhorším umístěním, neboť na posledním místě skončil region 

soudrţnosti Severozápad. Slovenské regiony se zařadily aţ za zbylé české regiony, jak 

zobrazuje tabulka 4.10, protoţe se po celé sledované období pohybovaly od devátého do 

jedenáctého místa. Jedinou výjimkou je opět region hlavního města Bratislavy, který se i 

přes horšící se výsledky umístil na čtvrtém místě. U většiny regionů se pořadí neustále 

měnilo. Nejvíce se zlepšily regiony Severovýchod, Jihovýchod a Střední Morava.  

Tabulka 4.10: Pořadí jednotlivých regionů NUTS 2 dle ukazatele výdajů na výzkum a 

vývoj   

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

Míra zaměstnanosti 

Výsledkem vysoké míry zaměstnanosti v regionu soudrţnosti Praha je umístění na prvním 

místě, jak udává tabulka 4.11. Hned za tímto regionem se s malým rozdílem zařadil region 

NUTS 2 Bratislavský kraj, coţ také potvrzuje analýza semaforovou metodou, neboť tyto 

jediné dva regiony soudrţnosti se vyskytují v zeleném pásmu. Nejhorších hodnot, čili 

nejniţší míry zaměstnanosti, dosahují opět regiony našich východních sousedů. Jsou to 

regiony Střední a Východní Slovensko. Z českých regionů NUTS 2 nejhůře dopadlo 

Moravskoslezsko. Míra zaměstnanosti se v jednotlivých regionech příliš neměnila, a tudíţ 

pořadí mezi regiony zůstávalo převáţně podobné. Za zmínku snad stojí pouze dva regiony. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Průměrné 

pořadí

Absolutní 

pořadí

Praha 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1./2. 2. 2. 1,9 2.

Střední Čechy 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1./2. 1. 1. 1,0 1.

Jihozápad 7./8. 7. 7. 8. 8. 7. 8. 6. 7. 7,3 8.

Severozápad 12. 12. 12. 11. 12. 12. 12. 11. 12. 11,8 12.

Severovýchod 5./6. 6. 6. 6. 5. 4. 5. 4. 4. 5,1 5.

Jihovýchod 5./6. 4. 3. 4. 3. 3. 4. 3. 3. 3,6 3.

Střední Morava 7./8. 5. 5. 7. 7. 5. 6. 5. 6. 5,9 6.

Moravskoslezsko 4. 8. 8. 5. 6. 8. 3. 8. 5. 6,1 7.

Bratislavský kraj 3. 3. 4. 3. 4. 6. 7. 7. 8. 5,0 4.

Západní Slovensko 10. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9,1 9.

Střední Slovensko 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 11. 10,3 10.

Východní Slovensko 11. 11. 11. 12. 11. 11. 10. 10. 10. 10,8 11.
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Jedním z nich je region NUTS 2 Severozápad, který se ze sedmého místa, na kterém byl 

v roce 2001, propadl na desáté místo v roce 2008. Opakem byla oblast Západní Slovensko, 

která se z desátého místa posunul na sedmou aţ osmou pozici.  

Tabulka 4.11: Pořadí jednotlivých regionů NUTS 2 dle ukazatele míry zaměstnanosti  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Hodnoty míry dlouhodobé nezaměstnanosti měnily pořadí jednotlivých regionů v různých 

letech podstatně více neţ u jiných ukazatelů. To ukazuje, jak je trh práce citlivý na různé 

faktory z oblasti vnitřní i vnější ekonomiky, demografie, úrovně vzdělání atd. Nejlepší a 

neměnou hodnotu tohoto ukazatele vykazuje region soudrţnosti Praha, jak zachycuje 

tabulka 4.12. Zato opět nejhorší výsledky vykazují regiony NUTS 2 Střední a Východní 

Slovensko. Největšího pokroku mezi regiony dosáhl region soudrţnosti Střední Čechy, 

který se v roce 2000 nacházel na šestém místě a v roce 2008 dosáhl místa druhého. 

Pozitivní posun zaznamenal také region Západní Slovensko. Naopak si nejvíce pohoršil 

regiony NUTS 2 Bratislavský kraj, ve kterém byly také zaznamenány největší výkyvy.  

Tabulka 4.12: Pořadí jednotlivých regionů NUTS 2 dle ukazatele míry dlouhodobé 

nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Průměrné 

pořadí

Absolutní 

pořadí

Praha 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1,1 1.

Střední Čechy 4. 4. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 3./4. 3,5 3./4.

Jihozápad 3. 3. 4. 4. 4. 3. 4. 3. 3./4. 3,5 3./4.

Severozápad 8. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 8,3 8.

Severovýchod 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5,0 5.

Jihovýchod 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6./7. 6. 6. 6,1 6.

Střední Morava 7. 8. 7. 7. 7. 7. 6./7. 7. 7./8. 7,1 7.

Moravskoslezsko 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 9. 9,6 10.

Bratislavský kraj 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1,9 2.

Západní Slovensko 10. 10. 10. 9. 9. 9. 8. 8. 7./8. 8,9 9.

Střední Slovensko 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11,0 11.

Východní Slovensko 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12,0 12.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Průměrné 

pořadí

Absolutní 

pořadí

Praha 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1,0 1.

Střední Čechy 6. 4. 3. 3. 2. 3. 2. 2./3. 2. 3,1 3.

Jihozápad 3. 3. 2. 2. 3. 4. 3. 2./3. 3. 2,8 2.

Severozápad 9. 8. 8. 8. 8. 9./10. 10. 10. 10. 8,9 9.

Severovýchod 4. 2. 4. 4. 4. 5. 5. 4. 5. 4,1 4.

Jihovýchod 5. 6. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 5,6 6.

Střední Morava 7. 7. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 6,9 7.

Moravskoslezsko 8. 9. 9. 9. 9. 8. 9. 8. 9. 8,7 8.

Bratislavský kraj 2. 5. 7. 6. 6. 2. 4. 5. 4. 4,6 5.

Západní Slovensko 10. 10. 10. 10. 10. 9./10. 8. 9. 8. 9,4 10.

Střední Slovensko 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 11,1 11.

Východní Slovensko 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 11. 11,9 12.
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V předešlých tabulkách bylo kaţdému regionu soudrţnosti přiřazeno průměrné a absolutní 

pořadí, podle úspěšnosti plnění daného ukazatele. V následující tabulce 4.13 je vidět, jak si 

sledované regiony NUTS 2 vedly oproti jiným regionům. Zelenou barvou je vyznačen 

region, který v celkovém hodnocení dopadl nejlépe. Tím se stal region soudrţnosti Praha. 

V celkovém absolutním pořadí tak tento region obsazuje první místo. Za ním se pak 

umisťuje region NUTS 2 Střední Čechy a Bratislavský kraj. Na předposledních místech se 

umístila většina slovenských regionů NUTS 2, tedy kromě Bratislavského kraje, a region 

soudrţnosti Severozápad. Vůbec nejhorší celkové průměrné pořadí má region NUTS 2 

Východní Slovensko, které je označeno červenou barvou a je tím pádem na posledním 

dvanáctém místě. 

Tabulka 4.13: Konečné pořadí regionů NUTS 2 dle dosažených hodnot vybraných 

strukturálních ukazatelů 

Region/Ukazatel 1. 2. 3. 4. 

Celkové 

průměrné 

pořadí 

Celkové 

absolutní 

pořadí 

Praha 1,0 1,9 1,1 1,0 1,3 1. 

Střední Čechy 3,2 1,0 3,5 3,1 2,7 2. 

Jihozápad 4,4 7,3 3,5 2,8 4,5 4. 

Severozápad 8,2 11,8 8,3 8,9 9,3 10. 

Severovýchod 6,4 5,1 5,0 4,1 5,2 6. 

Jihovýchod 4,7 3,6 6,1 5,6 5,0 5. 

Střední Morava 8,5 5,9 7,1 6,9 7,1 7. 

Moravskoslezsko 7,6 6,1 9,6 8,7 8,0 8. 

Bratislavský kraj 2,0 5,0 1,9 4,6 3,4 3. 

Západní Slovensko 9,0 9,1 8,9 9,4 9,1 9. 

Střední Slovensko 11,0 10,3 11,0 11,1 10,9 11. 

Východní Slovensko 12,0 10,8 12,0 11,9 11,7 12. 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

Legenda 

1. Hrubý domácí produkt na obyvatele v PPS 

2. GERD 

3. Míra zaměstnanosti 

4. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

Na základě analýzy daných ukazatelů a následné komparace jednotlivých regionů NUTS 2 

lze souhlasit s typologií regionů popsané v kapitole 4.1. Region Praha patří do skupiny 

rychle se rozvíjejících regionů. Mezi regiony rozvíjející se spadá region soudrţnosti 

Střední Čechy a Jihozápad. Regiony NUTS 2 Severovýchod a Jihovýchod patří do skupiny 
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regionů s nízkou dynamikou růstu a region Střední Morava do skupiny regionů 

zaostávajících. Dle mého názoru by mohl být region soudrţnosti Moravskoslezsko zařazen 

ze skupiny regionů upadajících do skupiny regionů zaostávajících. Ve skupině regionů 

upadajících se z České republiky zařadil region soudrţnosti Severozápad. Podle slovenské 

typologie regionů podal nejlepší výsledky region NUTS 2 Bratislavský kraj. Proto jej lze 

zařadit do skupiny regionů rozvinutých s diverzifikovanou škálou průmyslu a sluţeb. Mezi 

regiony s poměrně stabilizovanou ekonomikou lze zařadit region soudrţnosti Západní 

Slovensko. Regiony NUTS 2 Střední a Východní Slovensko lze označit za regiony, které 

jsou silně poznamenané strukturálními problémy.  
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5 Závěr 

Bakalářská práce se věnuje problematice regionálních disparit v České a Slovenské 

republice na úrovni regionů NUTS 2. Cílem bakalářské práce bylo představit teoretická 

východiska regionálních disparit a analyzovat, komparovat a zhodnotit regionální disparity 

v regionech NUTS 2 České a Slovenské republiky na základě zvolených indikátorů a 

referenčního období.  

Díky rozdílnému tempu a struktuře rozvoje jednotlivých regionů dochází ke vzniku 

regionálních disparit. Tato problematika se začíná na půdě Evropského společenství 

usilovněji řešit aţ od 80. let 20. století a to z důvodu přístupu jiţních států Evropy. Do té 

doby byla regionální politika, tedy nástroj Společenství k řešení regionálních disparit, 

v kompetenci jednotlivých států. Řešení regionálních disparit se odvíjí od jednotlivých 

teorií regionálního rozvoje, a tudíţ nemá jednotnou ucelenou koncepci.  

Česká a Slovenská republika mají hodně společných socioekonomických, kulturních a 

historických znaků. Daly by se charakterizovat jako země poměrně malé, situované ve 

střední Evropě, se společnou historií, relativně malým počtem obyvatel, převáţně 

hornatým povrchem, proexportně orientované s důleţitým postavením automobilového 

průmyslu. I přesto mezi jejich jednotlivými regiony NUTS 2 existuje mnoho 

ekonomických, sociálních a územních rozdílů. Jedná se především o rozdíly mezi regiony 

v centru, v blízkosti hlavních měst a regiony, které leţí v příhraničních, periferních 

oblastech. Další rozdíly můţeme sledovat u regionů s odlišnou strukturou ekonomiky, jako 

jsou regiony s tradičním těţkým průmyslem či zemědělstvím a regiony s rychle se 

rozvíjejícím sektorem moderního průmyslu a sluţeb. 

Pro analýzu regionálních disparit byly zvoleny čtyři strukturální ukazatele Lisabonské 

strategie EU, a to HDP na obyvatele v PPS, výdaje na výzkum a vývoj, míra zaměstnanosti 

a míra dlouhodobé nezaměstnanosti. V rámci regionů NUTS 2 České republiky můţeme 

ve všech čtyřech ukazatelích pozorovat velké rozdíly mezi hlavní městem Prahou, která 

dosahuje nejlepších výsledků a ostatními regiony. V rámci těchto regionů rovněţ existují 

socioekonomické rozdíly, ale na podstatně menší úrovni. Nicméně důleţité je, ţe všechny 

regiony České republiky ve sledovaném období vykazovaly pozitivní trend v dosahování 

sledovaných ukazatelů, a to aţ do období krize. Na Slovensku je situace podobná. 

Bratislavský kraj dosahuje u všech ukazatelů nejlepších hodnot a nechává ostatní regiony 

daleko za sebou. Největšího pozitivního pokroku dle sociálních indikátorů dosahuje 
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region NUTS 2 Západní Slovensko, jeţ si také v ostatních ukazatelích vede mnohem lépe 

neţ východní regiony Slovenska. Přes zaznamenaný, leč pomalejší rozvoj východních 

regionů NUTS 2 vykazují dané ukazatele stále velice nízké hodnoty. Negativním jevem 

pro všechny slovenské regiony je sniţování podílů výdajů na výzkum a vývoj v poměru 

k hrubému domácímu produktu. 

Na základě komparace jednotlivých regionů NUTS 2 České a Slovenské republiky jsem 

došel k závěru, ţe v obou zemích existují regionální disparity, a to jak v rámci státu 

samotného, tak i ve srovnání českých a slovenských regionů. Ve vztahu k EU-27 se 

hodnoty daných ukazatelů zlepšují, coţ naznačuje konvergenci daných regionů 

k evropskému průměru, tedy sniţování regionálních disparit mezi sledovanými regiony 

České a Slovenské republiky a ostatními regiony EU. Nejlépe se daří zlepšovat hodnoty 

sledovaných ukazatelů oběma hlavním městům, tedy Praze a Bratislavě, přičemţ Praha 

dosahuje lepších hodnot. Regiony NUTS 2, které leţí v blízkosti těmto ekonomickým 

centrům (Střední Čechy, Jihozápad, Západní Slovensko), dosahují lepších hodnot neţ 

ostatní regiony. Velmi pozitivního zlepšení dosahují také regiony s většími průmyslovými 

centry (Jihovýchod, Moravskoslezsko). Naopak nejhorší situace je v regionech, kde 

v minulosti hrál důleţitou roli těţký průmysl nebo zemědělství (Severozápad, Střední a 

Východní Slovensko). Metoda průměrného pořadí jen potvrzuje dominanci 

socioekonomické vyspělosti hlavních měst a přilehlých regionů a také zařazuje na poslední 

místa regiony, které jsou geograficky nejvzdálenější těmto centrům, z čehoţ vyplývá jejich 

pomalý rozvoj a určitá míra ekonomické zaostalosti. 

Pro další sniţování regionálních disparit v České a Slovenské republice by se měla 

v ekonomické oblasti zlepšit především podpora malého a středního podnikání, zejména 

pak zvyšování kvalitních projektů podporovaných z fondů Evropské unie. Zejména ve 

slabších regionech by se mělo usilovat o větší podporu výzkumu a vývoje, vzdělávání a 

hlavně propojení vzdělávacích systémů s praxí. V územní oblasti se pak jedná hlavně o 

zlepšování infrastruktury a rozvoj cestovního ruchu.  

Dle mého názoru je regionální politika Evropské unie nejdůleţitějším nástrojem ke 

sniţování disparit jednotlivých regionů. K dosaţení hospodářské a sociální soudrţnosti je 

důleţité spolupracovat v rámci všech zemí Evropské unie a koordinovat jednotlivé nástroje 

tak, aby dosahovaly nejefektivnějších výsledků v místech potřeby. Tato myšlenka je 

velkým projektem Evropské unie, který běţí uţ desetiletí a myslím si, ţe se mu daří  

dosahovat velmi pozitivních výsledků. 
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Seznam zkratek 

CO2   Oxid uhličitý 

ČR   Česká republika 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EA   Ekonomicky aktivní 

EAGGF   European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 

   Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond 

EBRD   European Bank for Reconstruction and Development 

   Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

EIB   European Investment Bank 

   Evropská investiční banka 

ERDF   European Regional Development Fund 

   Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF   European Social Fund 

   Evropský sociální fond 

EU   European Union 

   Evropská unie 

EUROSTAT  Evropský statistický úřad 

FIFG   Financial Instrument for Fisheries Guidance 

   Finanční nástroj na podporu rybolovu 

FS   Fond soudrţnosti 

GERD   Gross Expenditure on Research and Development 

   Výdaje na výzkum a vývoj 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HPH   Hrubá přidaná hodnota 
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IBRD   International Bank for Roconstruction and Development 

   Mezinárodní Banka pro obnovu a rozvoj 

ILO   International Labour Organization 

   Mezinárodní organizace práce 

IMF   International Monetary Fund 

   Mezinárodní měnový fond 

LAU   Local Administrative Unit 

   Lokální administrativní jednotka 

NATO   North Atlantic Treaty Organization 

   Severoatlantická aliance 

NOx   Oxid dusíku 

NUTS   La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques 

   Nomenklatura územních statistických jednotek 

OECD   Organization for Economic Co-operation and Development 

   Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

PPS   Purchasing Power Standard 

   Standard kupní síly 

PZI   Přímé zahraniční investice 

SO2   Oxid siřičitý 

UN   United Nations 

   Organizace spojených národů 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

   Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu 

VaV   Výzkum a vývoj 

WB   World Bank 

   Světová banka 
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WTO   World Trade Organization 

   Světová obchodní organizace 
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Příloha č. 1: Přehled teorií regionálního rozvoje 
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Název teorie Jádro teorie 
Implikace pro regionální 

politiku 

Lokalizace zemědělských 

aktivit 

Omezený obsah odbytu 

zemědělství, upravit lokalizace 
Nebyla vytvořena 

Model průmyslové lokalizace 
Podnik dosahuje zisku pouze 

minimalizací nákladů 

Lokalizace průmyslových 

aktivit do aglomerací 

Hottelingův model 
Kaţdý subjekt na trhu se snaţí 

dosáhnout pozice monopolu 
Nebyla vytvořena 

Teorie centrálních míst 

Za ideálních předpokladů 

pravidelné rozmístění aktivit, 

vzniká hierarchická síť středisek 

Prostorové plánování jako 

nástroj efektivního vyuţití 

území 

N
eo

k
la

si
ck

é 
te

o
ri

e
 

Teorie komparativních výhod 
Specializace regionu na zboţí, 

které umí vyrobit levněji 

Obchod je výhodný pro obě 

strany, posílení „vyšší úrovně“ 

obchodu v rozvojových 

regionech 

Jednosektorový model 

Záleţí na typu růstu 

(krátkodobý vs. dlouhodobý), 

pohyb kapitálu a pracovní síly 

se děje proti sobě 

Pohyb kapitálu a pracovní síly, 

populační růst 

Dvousektorový model 

Vícesektorová ekonomika, 

moţnost obchodování různá 

produktivita práce 

Obchodování a export 

s výhodnějšími výrobky, pohyb 

pracovní síly mezi odvětvími 

Růstové účetnictví 

Rozdíl v růstu regionů je 

způsoben různou produktivitou 

práce 

Vyuţití technologií, resp. 

vědomostního kapitálu 

Teorie závislosti na zvolené 

cestě 

Na rozvoj regionů má vliv 

událost v minulosti 

K růstu můţe dojít kdykoliv a 

kdekoliv, záleţí na konkrétním 

impulsu 

Nová ekonomická geografie 

(více různých směrů) 

Technologický pokrok je 

endogenním faktorem, a proto je 

i zásadní pro rozvoj území 

 

Nová teorie růstu 
Kaţdá ekonomika směřuje 

k jinému stavu rovnováhy 

Je nutná mezinárodní podpora 

rozvojových zemí, aby mohly 

dosáhnout své rovnováhy 

K
ey

n
es

iá
n

sk
é 

te
o

ri
e
 

Teorie kumulativních příčin 

Jakmile z jakýchkoli důvodů 

vznikne rozdíl mezi regiony, 

další vývoj bude rozdíly 

umocňovat 

Integrovaný rozvojový plán, 

celospolečensky prospěšné 

investice. Zdroje získat 

odloţením spotřeby a jejich 

přesunutím na investice 

Teorie nerovnoměrného rozvoje 
Rozdíly jsou základní a 

nezbytnou podmínkou růstu 

Nezbytné je posílit jádro, pak 

pomoci periferii daňovými 

úlevami 

Teorie pólů růstu / teorie center 

růstu a růstových os 

Některá odvětví rostou rychleji 

a jsou významnější neţ jiná 

Růstu lze dosáhnout implantací 

hnacích odvětví 

Teorie exportní základny 

Rozlišování základních 

(exportních) a doplňkových 

(obsluţných) odvětví 

Posílení exportních odvětví 

v regionu 

Obecná teorie polarizovaného 

vývoje (teorie jádro-periferie) 

Nerovnoměrné rozdělení moci a 

bohatství ve společnosti, 

motorem změn jsou proměny 

vztahů autority a podřízenosti 

Decentralizace, posilování 

městských regionů na 

periferiích 



 

 Název teorie Jádro teorie 
Implikace pro regionální 

politiku 
K

ey
n

es
iá

n
sk

é 
te

o
ri

e
 

Teorie velkého popudu 

Podmínkou regionálního 

rozvoje je velká investice do 

zaostávajících regionů 

Podpořit rozvoj industrializace 

v nerozvinutých oblastech 

Teorie kritického úsilí 

Pro dosaţení rozvoje je třeba 

podnět, jehoţ intenzita překročí 

určité kritické minimum 

Koncentrace investic a zvýšení 

důchodů v regionu v podobě 

„šokové terapie“ 

Teorie implatace 

Rozvoj lze vyvolat 

prostřednictvím lokalizace 

významné aktivity 

Umístění ekonomické aktivity, 

které vyvolá pozitivní efekty 

Teorie stádií (růstu) 
Ekonomický vývoj probíhá 

v pěti fázích 

Modifikace regionální politiky 

podle aktuální fáze vývoje 

Teorie územně-odvětvových 

komplexů 

Seskupení navzájem 

navazujících ekonomických 

aktivit, které odpovídá 

přirozeným podmínkám daného 

regionu 

Lokalizační aktivity 

v podmínkách centrálně 

plánované ekonomiky 

M
a

rx
is

ti
ck

é 
a

 s
tr

u
k

tu
ra

li
st

ic
k

é 
te

o
ri

e
 

Teorie mezoekonomiky 

Neplatí neoklasické 

předpoklady o dokonalé 

konkurenci, neboť stále větší 

roli v ekonomice hrají velké 

firmy v oligopolním postavení 

Posílení regulační role státu, 

role odborů, posílení veřejného 

sektoru, investice z veřejného i 

soukromého sektoru do 

zaostalých regionů 

„Houpačková“ teorie 

nerovnoměrného vývoje 

(see-saw) 

Nerovnoměrný vývoj je 

způsoben nerovnými 

společenskými vztahy 

Dělnické hnutí 

„Třetí úroveň“ teorie krize 

Střídání nadakumulace a 

znehodnocení kapitálu v místě a 

čase; rozpor mezi mobilním a 

nemobilním kapitálem 

Naprostá změna vztahů při 

výrobě – odstranění kapitalismu 

Teorie závislosti 

Jádro světové ekonomiky (díky 

svému mocenskému postavení) 

vyuţívá ve svůj prospěch 

slabosti států periferie 

Pomoc rozvojovým zemím 

třetího světa, případně odpuštění 

dluhů rozvojovým zemím 

Teorie nerovné směny 
Ceny zboţí jsou určeny výší 

mezd nikoli naopak 

Omezení obchodu zaostalých 

zemí s vyspělými zeměmi, 

zavedení celosvětové daně 

z příjmu 

Teorie výrobních cyklů, resp. 

teorie ziskových cyklů 

Přesuny výroby mezi regiony 

podle fáze zralosti výrobků, 

resp. prosperita regionů závisí 

na rozmístění oligopolů 

dosahujících superzisků 

Nové mechanismy průmyslové 

politiky, kdy budou společenské 

náklady integrální součástí 

procesu rozhodování o 

postavení či uzavření závodu 

Regulační teorie 

Střídání dlouhých období 

stability zapříčiněné změnou 

způsobů sociální regulace a 

ekonomické akumulace 

Rolí státu je vytvořit sociálně 

spravedlivou a ekonomicky 

udrţitelnou regulaci, která 

odpovídá danému reţimu 

akumulace 



 

 Název teorie Jádro teorie 
Implikace pro regionální 

politiku 
K

ri
ti

ck
o

re
a

li
st

ic
k

é 
te

o
ri

e
 Teorie územních děleb práce 

Systematické vyuţívání rozdílů 

mezi regiony podnikatelskými 

subjekty za účelem 

maximalizace jejich zisků 

Decentralizace, podpora, 

zachování širokého spektra 

aktivit a funkcí firem (výrobní, 

výzkumné, koncepční funkce a 

další) 

„Locality debate“ 

Rozdíly mezi lokalitami jsou 

dány odlišným stupněm aktivity 

místních aktérů – jejich úrovní 

angaţovanosti a schopnosti 

zapojit se do obecných 

globalizačních a 

restrukturalizačních procesů 

probíhajících nezávisle na 

prostředí lokality 

Aplikace endogenního modelu 

rozvoje (důraz na vnitřní 

potenciál lokality): např. 

podpora angaţovanosti místních 

aktérů 

In
st

it
u

ci
o

n
á

ln
í 

te
o

ri
e
 

Teorie výrobních okrsků 

Základem úspěšného rozvoje 

regionu jsou kvalitní sociální, 

kulturní a institucionální 

struktury a nehierarchický 

systém organizace spolupráce 

malých firem 

Podpora vytváření společných 

institucí napomáhající malým 

firmám 

Teorie flexibilní specializace 

Vertikální dezintegrace výroby 

a ústup od masové výroby 

k malosériové s důrazem na 

vysokou flexibilitu výrobních 

procesů 

Stát má udrţovat konkurenční 

prostředí a napomáhat 

restrukturalizaci firem 

Teorie učících se regionů 

Konkurenceschopnost regionu 

je zaloţena na znalostní 

ekonomice a inovacích 

Podpora regionálních 

inovačních systémů (rozvoj 

vazeb mezi školami, veřejnými 

institucemi a firmami). 

Zakládání institucí podporující 

tvorbu inovací, investice do 

vzdělání 

P
o

st
m

o
d

er
n

í 
te

o
ri

e
 

Postrukturalismus 

Kritika předchozích teorií 

rozvoje zohledňujících 

zkušenosti západní civilizace a 

vedoucí k rozpínání západních 

norem a institucí do zemí třetího 

světa 

Státy třetího světa by se měly 

snaţit více vyuţívat vlastní 

zkušenosti a přístupy a ne jen 

přebírat rozvojové vzorce 

západní civilizace 

Postdevelopmentalismus 

Aplikace všech dosavadních 

teorií rozvoje v rámci zemí 

třetího světa je příčinou hladu, 

nedostatku, dluhů a zvýšené 

míry chudoby 

Důrazné odmítnutí západního 

stylu rozvoje, návrat 

k jednoduchému ţivotnímu 

stylu 

Feminismus v postmoderní 

době 

Rozvoj regionů závisí na míře 

zapojení ţen do ekonomického 

a politického ţivota 

Podpora opatření, které usnadní 

zapojení ţen do ekonomického 

systému (např. flexibilní 

pracovní doba apod.) 

Zdroj: Krejčí a kol., 2010; vlastní úprava 



 

Příloha č. 2: Vybrané charakteristiky územních statistických jednotek NUTS a LAU v členských zemích EU v roce 2007 

Název států 
Rozloha 

(v km
2
) 

Počet 

obyvatel 

1. 1. 2007 

(v tis.) 

Počet územních statistických  

jednotek v roce 2007 na úrovni 

Průměrná rozloha 

(v km
2
) 

Průměrná populační velikost 

(v tis.) 

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 LAU 2 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 LAU 2 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 LAU 2 

Belgie 30 518 10 585 3 11 44 - 589 10 173 2 774 694 - 52 3 528,3 962,3 240,6 - 18,0 

Bulharsko 111 002 7 679 2 6 28 264 5 329 55 501 18 500 3 964 420 21 3 839,5 1 279,8 274,3 29,1 1,4 

Česko 78 868 10 287 1 8 14 77 6 249 78 868 9 858 5 633 1 024 13 10 287,0 1 285,9 734,8 133,6 1,6 

Dánsko 43 098 5 447 1 5 11 99 2 148 43 098 8 620 3 918 435 20 5 447,0 1 089,4 495,2 - 2,5 

Estonsko 43 698 1 342 1 1 5 15 227 43 698 43 698 8 740 2 913 193 1 342,0 1 342,0 268,4 89,5 5,9 

Finsko 338 145 5 277 2 5 20 77 416 169 072 67 629 16 907 4 391 813 2 638,5 1 055,4 263,9 68,5 12,7 

Francie 543 965 63 392 9 26 100 3 787 36 683 60 441 20 922 5 440 144 15 7 043,6 2 438,2 633,9 - 1,7 

Irsko 69 797 4 315 1 2 8 34 3 441 69 797 34 899 8 725 2 053 20 4 315,0 2 157,5 539,4 126,9 1,3 

Itálie 301 336 59 131 5 21 107 - 8 101 60 267 14 349 2 816 - 37 11 826,2 2 815,8 552,6 - 7,3 

Kypr 5 695 779 1 1 1 6 613 5 695 5 695 5 695 949 9 779,0 779,0 779,0 129,8 1,3 

Litva 62 678 3 385 1 1 10 60 518 62 678 62 678 6 268 1 045 121 3 385,0 3 385,0 338,5 56,4 6,5 

Lotyšsko 64 589 2 281 1 1 6 33 527 64 589 64 589 10 765 1 957 123 2 281,0 2 281,0 380,2 69,1 4,3 

Lucembursko 2 586 476 1 1 1 13 116 2 586 2 586 2 586 199 22 476,0 476,0 476,0 36,6 4,1 

Maďarsko 93 029 10 066 3 7 20 168 3 152 31 010 13 290 4 651 554 30 3 355,3 1 438,0 503,3 59,9 3,2 

Malta 316 408 1 1 2 6 68 316 316 158 53 5 408,0 408,0 204,0 68,0 6,0 

Německo 357 027 82 315 16 39 429 1 457 12 379 22 314 9 155 832 245 29 5 144,7 2 110,6 191,9 56,5 6,6 

Nizozemsko 41 528 16 358 4 12 40 - 443 10 382 3 461 1 038 - 94 4 089,5 1 363,2 409,0 - 36,9 

Polsko 312 685 38 125 6 16 66 379 2 478 52 114 19 543 4 738 825 126 6 354,2 2 382,8 577,7 100,6 15,4 

Portugalsko 91 947 10 599 3 7 30 308 4 260 30 649 13 135 3 065 299 22 3 533,0 1 514,1 353,3 34,4 2,5 

Rakousko 83 871 8 299 3 9 35 - 2 357 27 957 9 319 2 396 - 36 2 766,3 922,1 237,1 - 3,5 

Rumunsko 238 391 21 565 4 8 42 - 3 174 59 598  29 799 5 676 - 75 5 391,3 2 695,6 513,5 - 6,8 

Řecko 131 626 11 172 4 13 51 1 034 6 130 32 906 10 125 2 581 127 21 2 793,0 859,4 219,1 10,8 1,8 

Slovensko 49 034 5 394 1 4 8 79 2 928 49 034 12 259 6 129 621 17 5 394,0 1 348,5 674,3 68,3 1,8 

Slovinsko 20 273 2 010 1 2 12 58 210 20 273 10 137 1 689 350 97 2 010,0 1 005,0 167,5 34,7 9,6 

Spojené království 243 820 60 853 12 37 133 443 10 664 20 318 6 590 1 833 550 23 5 071,1 1 644,7 457,5 137,4 5,7 

Španělsko 505 997 44 475 7 19 59 - 8 111 72 285 26 631 8 576 - 62 6 353,6 2 340,8 753,8 - 5,5 

Švédsko 441 370 9 113 3 8 21 - 290 147 123 55 171 21 018 - 1 522 3 037,7 1 139,1 434,0 - 31,4 

EU celkem 4 306 889 495 128 97 271 1 303 8 397 121 601 44 401 15 893 3 305 513 35 5 104,4 1 827,0 380,0 59,0 4,1 

Zdroj: Krejčí a kol., 2010; vlastní úprava



 

Příloha č. 3: Vybrané ukazatele používané pro sledování regionálních disparit 
E

k
o
n

o
m

ic
k

é 

Výkon regionu 

HDP 

HDP/obyvatel v PPS 

Disponibilní důchod domácností 

Tempo růstu HDP 

Hrubá přidaná hodnota 

Produktivita 

regionu 
Produktivita práce (HDP/zaměstnaná osoba) 

Exportní 

výkonnost 

Podíl exportu na HDP regionu 

Podíl exportu regionu na národním HDP 

Zahraniční 

kapitál 

Objem PZI v regionu 

Objem PZI na obyvatele 

Ekonomická 

aktivita 

Počet soukromých podnikatelů 

Podíl malého a středního podnikání na HDP 

Podíl malého a středního podnikání na HPH 

Podíl malého a středního podnikání na zaměstnanosti 

Výzkum a vývoj 

Výdaje na VaV (v % HDP) 

Podíl výdajů na VaV (v %  HPH) 

Podíl zaměstnanců ve VaV na celkový počet zaměstnanců v regionu 

Trh práce 

Míra nezaměstnanosti 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 

S
o
ci

á
ln

í 

Obyvatelstvo 

Počet obyvatel 

Hustota zalidnění 

Střední délka ţivota při narození 

Naděje doţití 

Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním 

Obyvatelstvo s úplným středním vzděláním 

Bydlení 
Úroveň bydlení 

Vybavenost domácností 

Sociální 

vybavenost 

Zdravotní péče 

Sociální sluţby 

Chudoba a 

kriminalita 

Míra trvalého rizika chudoby 

Trestné činy 

Ú
ze

m
n

í 

Struktura 

regionu 

Rozloha 

Počet obcí 

Vzdálenost regionálních metropolí od hlavního města 

Průměrná nadmořská výška 

Ţivotní prostředí 

Podíl regionu na produkci SO2, CO2 a NOx 

Znečištění vypuštěné do vod 

Podíl chráněných území na celkové ploše regionu 

Produkce komunálního odpadu na obyvatele 

Produkce komunálního odpadu na jednotku HDP 

Infrastruktura 

Hustota dálnic a silnic pro motorová vozidla na km
2
 

Spotřeba vody na obyvatele 

Energetická náročnost tvorby regionálního HDP 

Zdroj: Kutscherauer, A., Hučka, M., Skokan, K. a kol., 2008; vlastní úprava



 

Příloha č. 4: Vybrané ukazatele zahraničního obchodu České republiky 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat 

v
 m

ld
. 
K

č 

2 653,7 

 

2 580,6 

 

 

2 811,6 

 

 

3 471,8 

 

 

3 698,6 

 

 

4 249,4 

 

 

4 870,5 

 

 

4 880,2 

 

4 110,6 

Vývoz 
 

1 268,1 

 

 

1 254,9 

 

 

1 370,9 

 

 

1 722,7 

 

 

1 868,9 

 

 

2 144,6 

 

 

2 479,2 

 

 

2 473,7 

 

2 131,3 

 

Dovoz 

 

 

1 385,6 

 

 

1 325,7 

 

 

1 440,7 

 

 

1 749,1 

 

 

1 830,0 

 

 

2 104,8 

 

 

2 391,3 

 

 

2 406,5 

 

1 979,3 

Bilance 
 

-117,0 

 

 

-70,8 

 

 

-69,8 

 

 

-26,4 

 

 

38,6 

 

 

39,8 

 

 

87,9 

 

 

67,2 

 

152,0 

Z
m

ěn
a
 o

p
ro

ti
 

p
ře

d
ch

o
zí

m
u

 

ro
k

u
 v

 %
 

V
ý
v
o
z
 

13,1 -1,2 

 

9,3 

 

 

25,7 

 

 

8,5 

 

 

14,8 

 

 

15,6 

 

 

-0,2 

 

-13,8 

D
o
v
o
z
 

 

11,6 

 

 

-4,3 

 

 

8,7 

 

 

21,4 

 

 

4,6 

 

 

15,0 

 

 

13,6 

 

 

0,6 

 

-17,7 

Zdroj: Český statistický úřad, 2011; vlastní úprava 

Příloha č. 5: Vybrané ukazatele ve výzkumu a vývoji v České republice 

 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Výdaje 

v poměru k 

HDP 

1,20 1,20 1,25 1,25 1,41 1,55 1,54 1,47 1,53 

Počet subjektů 

ve V&V 
1 362 1 551 1 846 1 961 2 017 2 142 2 204 2 233 2 345 

Počet zaměst. 

ve V&V 
51 939 53 694 55 699 60 148 65 379 69 162 73 081 74 508 75 788 

Výdaje na VV 

podle zdroje 

(mil. Kč) 

28 337 29 522 32 247 35 083 42 198 49 900 54 284 54 108 55 350 

Podnikatelský 14 866 15 876 16 590 18 530 22 825 28 399 29 290 28 242 25 367 

Vládní 12 351 12 433 13 488 14 695 17 248 19 445 22 362 22 342 24 301 

Zahraniční 623 802 1 473 1 297 1 669 1 529 2 209 2 893 5070 

Soukromý 493 442 696 651 456 528 423 631 612 

Zdroj: Český statistický úřad, 2011; vlastní úprava 

 

 
 

 

 



 

Příloha č. 6: Vybrané ukazatele zahraničního obchodu Slovenska 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat 

 

 

 

 

 

 

 

v
 m

il
. 
E

U
R

 43 995 46 471 54 104 61 296 68 184 84 583 95 427 99 802 78 496 

Vývoz 20 292 21 643 26 663 29 811 32 864 40 916 47 351 49 522 39 721 

Dovoz 

 
23 703 24 828 27 441 31 485 35 320 43 667 48 076 50 280 38 775 

Bilance -3 411 -3 185 -778 - 1 674 - 2 456 - 2 751 - 725 - 758 946 

Z
m

ěn
a
 o

p
ro

ti
 

p
ře

d
ch

o
zí

m
u

 

ro
k

u
 v

 %
 

V
ý
v
o
z
 

11,4 6,7 23,2 12,0 11,1 24,5 15,8 4,6 -19,8 

D
o
v
o
z
 

21,0 4,7 10,5 14,7 13,1 23,6 10,6 4,6 -22,9 

Zdroj: Slovenský statistický úřad, 2011; vlastní úprava 

Příloha č. 7: Vybrané ukazatele ve výzkumu a vývoji na Slovensku 

 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Výdaje 

v poměru k 

HDP 

0,63 0,57 0,58 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 

Počet subjektů 

ve V&V 
326 270 265 272 273 278 278 284 284 

Počet zaměst. 

ve V&V 
21 997 21 025 20 928 22 217 22 294 23 12 23 437 23 641 25 388 

Výdaje na VV 

podle zdroje 

(mil. EUR) 

214,7 210,2 232,9 231,2 249,1 267,7 282,6 316,5 303,0 

Veřejné 88,6 92,7 118,4 132,1 142,0 148,7 152,4 165,6 153,2 

Podnikatelské 120,4  112,6  105,0  88,5  91,2  93,6  100,6  109,8  106,4  

Vysokoškolské 1,6 0,1 0,8 0,6 0,7 0,9 0,5 1,0 1,8 

Neziskové 0,06  0,5 0,9 0,07 0,1 0,3 0,2 1,2 2,9 

Zahraniční 4,0  4,3 7,8 9,9 15,1 24,2 28,9 38,9 38,7 

Zdroj: Slovenský statistický úřad, 2011; vlastní úprava 

 

 

 

 

 



 

 


