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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je jednak posoudit socioekonomickou situaci v NUTS III Euroregionu 

Bíle-Biele Karpaty, jednak zhodnotit nerovnosti v krajích v různých oblastech.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti dílčích částí. První část je tvořena úvodem. Kapitola 

s názvem Regionální politika ve vztahu k euroregionům bude zaměřena na teoretický nástin 

regionální politiky. Budou vymezeny základní teoretické pojmy jako region, klasifikace 

NUTS, regionální rozvoj, regionální disparity, dále bude vymezena definice regionální 

politiky a nastíněny přístupy k této politice, mezi které patří například keynesiánský či 

neoklasický přístup. Budou definovány principy regionální politiky, její nástroje a cíle. 

Podstatnou část této kapitoly tvoří vymezení přeshraniční spolupráce a s ní souvisejících 

euroregionů. Bude přiblížena spolupráce mezi euroregiony a popsán průběh vznikání 

euroregionů na území České republiky, kterých je zde v současné době třináct a hlavním 

důvodem jejich vzniku je zmírňování disparit mezi regiony. 

 

V práci bude charakterizován Euroregion Bíle-Biele Karpaty, zejména jeho vznik, vývoj, 

financování, dále budou popsáni členové tohoto sdružení, nacházející se na území Zlínského  

a Trenčínského kraje a zaměříme se na organizační strukturu Euroregionu, která se skládá 

z Valného shromáždění, předsedy a podpředsedy ER BBK, Správní rady, Sekretariátu, 

Dozorčí rady a Pracovních skupin. V poslední podkapitole této kapitoly budou popsány 

vybrané konkrétní projekty, které byly v Euroregionu v průběhu let realizovány.  

 

Dále práce zahrnuje komparaci NUTS III Euroregionu Bíle-Biele Karpaty a to konkrétně 

srovnání Zlínského a Trenčínského kraje z hlediska vybraných ukazatelů. Nejdříve budou 

vymezeny obecné charakteristiky krajů, dále se zaměříme na analýzu vybraných ukazatelů 

např. míru nezaměstnanosti, HDP na obyvatele, vzdělání obyvatelstva, potenciál dopravy, 

cestovního ruchu. Následně budou tyto ukazatelé srovnávány a zaneseny do přehledné 

tabulky, která zajistí komplexní přehled o srovnávaných indikátorech. 

 

Závěrečná kapitola bakalářské práce bude zaměřena na závěrečné zhodnocení a shrnutí 

důležitých poznatků.  
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2. Regionální politika ve vztahu k euroregionům 

Regionální politika je pojímána jako politika se sdílenými pravomocemi institucí Evropské 

unie (EU). Realizací samotné regionální politiky se zabývají členské státy.  V rukou orgánů 

EU je její harmonizace a koordinace. Regionální politiku lze považovat za specifickou 

politiku, se kterou se ve světě mimo EU nesetkáme. Ve vztahu k jiným politikám EU
1
 získává 

stále přednostní postavení a její význam roste úměrně s mírou její provázanosti s ostatními 

politikami EU. Je to jediná politika, jejímž hlavním posláním je snižování meziregionálních 

disparit
2
.  

2.1 Ústřední pojmy regionální politiky 

  

Regionální politika zahrnuje řadu pojmů, které lze většinou vymezit prostřednictvím několika 

různých definic. Mezi podstatné pojmy patří region, klasifikace NUTS, regionální rozvoj, 

regionální disparity, přičemž výchozím pojmem regionální politiky je termín region.  

2.1.1 Region 

 

Ačkoliv je tento pojem používán již dlouho, dosud nebylo definováno žádné všeobecně 

přijatelné vymezení. Lze jej totiž využít v různých souvislostech i významech. V tradičním 

pojetí se pod regiony rozumí buď geografické celky, nebo celky vytvořené umělým 

vyčleněním. Obecně je region chápán jako prostor, ve kterém žijí lidé. Region lze též 

definovat jako oblast, prostor, pruh země, který má jasně vymezené hranice, nebo jako určitou 

část státu. Regiony lze rozlišit podle různých charakteristik. Nejčastěji používané jsou 

charakteristiky fyzikální (charakter krajiny), klimatu (mírné, pouště, tajga), kulturní (jazyk), 

etnický původ a sdílená historie
3
.
  

Proces vymezování regionů je nazýván regionalizací. Jde  

o zpracování informací o rozmístění předmětů a jevů na zemském povrchu. Může dojít buď 

k rozdělování území státu do menších celků, nebo naopak k seskupování základních 

prostorových jednotek do celků větších (např. vytváření mikroregionů jako forem spolupráce 

obcí)
4
.  

                                                           
1 např. k zemědělské, dopravní, energetické politice apod.  
2 PALÁN, Josef. Regionální politika Evropské unie. Studie č. 2.089. [online]. Parlamentní institut, 2009 [18. 2. 2013] 

Dostupné z: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=53868 
3 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava Ekonomická fakulta, 2007. 210 s. ISBN 

978-80-248-1413-1, s. 8.  
4 METODICKÁ PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Regiony a regionalizace. [online]. 2013 [cit. 2013-02-18]. 

Dostupné z: http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/regiony_red.html 
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Regiony je potřeba jasně vymezit a vzájemně ohraničit spojování územních celků – z toho 

vyplývají dvě kritéria pro regionální ohraničení. Prvním kritériem ohraničení je kritérium 

homogenity, dalším pak kritérium funkčnosti. 

Kritérium homogenity spočívá v tom, že se územní celky spojují do homogenních regionů, 

které jsou dle určitých indikátorů velmi podobné (stupeň nezaměstnanosti, příjmová úroveň, 

těžký průmysl) apod. Dle kritéria funkčnosti se územní celky spojují do funkčních regionů, 

které jsou vzhledem k určitým indikátorům velmi úzce spojené (dodavatelské sítě, dojíždějí 

do práce)
5
. 

2.1.2 Klasifikace NUTS 

 

K hodnocení regionů v EU se používá klasifikace NUTS
6
, která je hlavním systematickým 

nástrojem pro potřeby statistické, analytické a pro poskytování statistických informací 

Evropské unii. Tato klasifikace se využívá ke statistickému monitorování, k analýzám sociální 

a hospodářské situace v regionech a pro potřeby přípravy, realizace a hodnocení regionální 

politiky
7
. Na základě NUTS jsou dle počtu obyvatel definovány tři hlavní úrovně regionálního 

členění území: NUTS I, NUTS II, NUTS III
8
. Doporučený počet obyvatel pro jednotlivé 

úrovně je shrnut v následující tabulce.  

Tabulka 2.1 Klasifikační kritéria - počet obyvatel 

Úroveň 
Doporučený minimální 

počet obyvatel 

Doporučený maximální 

počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II    800 000 3 000 000 

NUTS III     150 000 800 000 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz; vlastní zpracování 

Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III. 

Vstupem do EU musela však zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň členění odpovídající 

úrovni NUTS II: regiony soudržnosti
9
. Důvodem zavedení regionů soudržnosti byla podpora 

z fondů EU v cíli Konvergence a částečně též v cíli Regionální konkurenceschopnost  

                                                           
5 NOVOTNÁ, Martina, ref. 3, s. 10. 
6 La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques neboli Nomenklatura územních statistických jednotek 
7 NOVOTNÁ, Martina, ref. 3, s. 10. 
8 STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE. Regiony regionální politiky EU. [online]. 2013 [cit. 2013-02-19]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Regiony-regionalni-politiky-EU 
9 Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU.aspx
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU.aspx
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a zaměstnanost, která je směrována právě na NUTS II. Kromě tří úrovní NUTS existují dvě 

nižší úrovně územněsprávního statistického členění, na které však již není možno rozdělení 

prostředků z fondů EU. Jedná se o místní administrativní jednotky (LAU)
10

. Vymezení 

územních jednotek ČR je zobrazeno v následující tabulce.  

Tabulka 2.2 Vymezení územních jednotek v ČR 

Úroveň Název Počet jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76+15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz; vlastní zpracování 

 

2.1.3 Regionální rozvoj 

  

Regionálním rozvojem se rozumí cílený ekonomický rozvoj většího území, než je geograficky 

vymezená municipalita. V nejužším pojetí si pod pojmem regionální rozvoj lze představit 

pouze ekonomický rozvoj určitého územně vymezeného celku. V současné době je pod tímto 

termínem chápán obvykle celkový růst socioekonomického potenciálu a úrovně regionu. 

Pojem regionální rozvoj lze definovat prostřednictvím několika různých definic. Skokan 

definuje že, regionální rozvoj je představován komplexem procesů probíhajících v složitém 

systému regionu. Pro ovlivňování a řízení těchto procesů je nezbytný systémový přístup. 

Ministerstvo pro místní rozvoj má vlastní definici regionálního rozvoje. Rozumí jím růst 

socioekonomického a environmetálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionů vedoucí 

ke zvyšování životní úrovně a kvality života jejich obyvatel. V tomto ohledu jde o dynamický 

a vyvážený rozvoj regionální struktury příslušného územního celku a jeho částí (regionů, 

mikroregionů) a odstraňování nebo zmírňování regionálních disparit
11

.  

 

                                                           
10 STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE. Regiony regionální politiky EU. [online]. 2013 [cit. 2013-02-19]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Regiony-regionalni-politiky-EU 
11 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 216 s. ISBN 978-

80-7367-588-2, s. 26.  

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU.aspx
http://www.strukturalni-fondy.cz/
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2.1.4 Regionální disparity  

 

Tímto pojmem se rozumí rozlišnosti v ekonomické, sociální a jiné oblasti života společnosti 

na konkrétním území, které se dají vyjádřit pomocí různých ukazatelů. K podstatným 

ukazatelům patří ukazatelé ekonomické (HDP na obyvatele, zaměstnanost podle sektorů 

národního hospodářství, výdaje na vědu a výzkum), trhu práce (nezaměstnanost, 

zaměstnanost) a demografické (obyvatelstvo, hustota obyvatel, věkové skupiny, vzdělání).  

Dále pak životní prostředí, počet podnikatelů na tisíc obyvatel a řada dalších
12

.  

2.2 Regionální politika a její pojetí 

 

Pojetí regionální politiky a regionálního rozvoje se ustavičně vyvíjí. Mnohé země vyspělého 

světa a Evropské unie reformovaly její tradiční pojetí a zaměřily se podrobněji na vymezené 

cíle. Změny v pojetí této politiky se odrážejí v několika definicích
13

.
 
 

2.2.1 Definice regionální politiky 

 

Obecná definice vymezuje regionální politiku státu jako koncepční a výkonnou činnost státu  

a regionálních orgánů, jejímž cílem je přispívat k harmonickému a vyváženému rozvoji 

jednotlivých regionů, snižovat rozdíly mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů  

a podporovat hospodářský a sociální rozvoj jednotlivých regionů, zejména pokud jde  

o aktivaci jejich nedostatečně využívaného hospodářského a sociálního potenciálu
14

. Dle 

strategie regionálního rozvoje ČR, 2007 – 2013 představuje regionální politika soubor 

intervencí, zaměřených podle konkrétní situace státu a jeho regionů a podle očekávaných 

vývojových tendencí na podporu opatření vedoucích k růstu ekonomických aktivit a lepšímu 

územnímu rozložení v území a k rozvoji infrastruktury
15

. 

 

 

 

                                                           
12

 NOVOTNÁ, Martina, ref. 3, s. 25.  
13 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK, ref. 11, s. 11.  
14 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO IMPLEMENTACI PRÁVA EU. Definice a výchozí principy regionální politiky. [online]. 

2011 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 

http://isap.vlada.cz/Dul/CESTY.NSF/91b9f824a0923e3bc1256dde0052230a/b6b7c3cf3df555588025686d00433699?OpenDo

cument 
15 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK, ref. 11, s. 14.  
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2.2.2 Teoretické přístupy k regionální politice 

 

Na rozdíl od tradičních přístupů zdůrazňujících dosažení ekonomické rovnováhy, kladou 

současné regionální politiky hlavní důraz na ekonomický růst a rozvoj.  

Keynesiánské pojetí – tento poptávkově orientovaný přístup je z hlediska regionálního 

rozvoje charakteristický svým důrazem na přerozdělování veřejných finančních zdrojů  

a na vyrovnávání rozdílů v ekonomické úrovni regionů. Skutečný konec nadvlády 

keynesiánského pojetí výrazně omezil objem veřejných prostředků pro realizaci programů 

regionálního rozvoje. V keynesiánském růstovém modelu jsou rozhodujícím činitelem 

investice ovlivňující objem reálného produktu, vynakládané v podmínkách neúplného 

využívání výrobních zdrojů. Velikost investic je dána autonomně mimo model. Důležitou roli 

mají změny v objemu investic
16

. 

Neoklasické pojetí regionálního rozvoje – I u neoklasického přístupu je prioritou 

vyrovnávání regionálních nerovností prostřednictvím efektivnějšího využívání zdrojů. Podle 

této teorie má kapitál tendenci směřovat tam, kde je cena práce srovnatelně nízká a návratnost 

investovaného kapitálu srovnatelně vysoká. Základní neoklasický model amerického 

ekonoma R. Solowa popisuje jednosektorový uzavřený ekonomický systém o jednom činiteli, 

který vlastní vstupy a řídí proces výroby. Tento model vychází ze standardní neoklasické 

výrobní funkce o dvou faktorech – kapitál a práce se realizují v podmínkách snižující  

se návratnosti. Výstupem je homogenní produkt, který lze spotřebovat nebo investovat. 

Úspory zde určují investice, a tedy i rychlost akumulace kapitálu. Z modelu plynou dva 

základní závěry: Slabší regiony by měly růst rychleji při stejných parametrech určujících 

rovnováhu stabilního stavu. Pokud jsou rozdíly v těchto parametrech, roste ekonomika tím 

rychleji, čím dále je od svého rovnovážného stavu. Druhý závěr spočívá v tom, že efektivnější 

využití zdrojů zvedne hodnotu výstupu pouze v omezeném časovém období. V dlouhém 

období je růst výsledkem vnějších faktorů, k hlavním je řazen technický pokrok
17

.  

Modely endogenního růstu – Rozlišují se dva typy modelů. První z nich klade důraz  

na lidský kapitál, kde je ekonomický růst podmíněn akumulací lidského kapitálu, který odráží 

individuální dovednost pracovníků. Budoucí úroveň lidského kapitálu pak závisí na způsobu, 

jakým jednotlivci rozdělují disponibilní čas mezi práci a vzděláním. Druhý model klade důraz 

na akumulaci znalostního kapitálů prostřednictvím technických a technologických inovací. 

                                                           
16 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK, ref. 11, s. 15–19. 
17 Tamtéž.  
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Příslušné typy regionální politiky věnují pozornost opatřením a nástrojům zvyšujícím 

inovační schopnosti firem nebo přilákání těchto firem do regionu. Jsou také podporovány 

veřejnoprávní subjekty vědy a výzkumu
18

. 

2.2.3 Nástroje regionální politiky 

 

Nástroje jsou obvykle odvozeny z cílů regionální politiky. Většina nástrojů je zaměřena na 

přilákání kapitálu a investičních aktivit do regionu a mohou být členěny podle různých 

hledisek. Obvykle jsou rozděleny podle ekonomického (makroekonomické  

a mikroekonomické nástroje) nebo věcného působení (poradenské a informační, finančně 

motivační, infrastrukturní a administrativní nástroje). Základními skupinami jsou 

makroekonomické, mikroekonomické a ostatní nástroje (administrativní a institucionální)
19

. 

Cíle národohospodářské politiky, jako je snižování míry inflace, vyrovnanost platební bilance 

a udržení míry nezaměstnanosti v daných mezích, omezují použití makroekonomických 

nástrojů
20

. K těmto nástrojům patří:
21

  

 Fiskální politika – přerozdělování v rámci státního rozpočtu buď v rámci systému 

daní a odvodů nebo v rámci výdajů (snížená sazba daní pro problémové regiony),  

 Monetární politika – v některých problémových regionech lze usnadnit přístup 

k úvěrům např. výše úrokové míry, lhůty splatnosti,  

 Protekcionismus – státní ovlivňování dovozu prostřednictvím dovozních limitů a cel 

pro problémové regiony. 

Mezi mikroekonomické nástroje je řazena realokace pracovních sil a realokace kapitálu, 

které jsou většinou založeny na předem stanovené finanční dotaci na záměrné chování 

ekonomických subjektů. Mezi konkrétní nástroje realokace pracovních sil patří úplná  

nebo částečná úhrada nákladů na stěhování, přepravu osob a majetku, výkup nemovitostí nebo 

podpora při nákupu nového domu či bytu. Konkrétním nástrojem realokace kapitálu je 

zejména podpora přímých zahraničních investic – systém investičních pobídek, daňová 

zvýhodnění a subvence
22

. 

                                                           
18 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK, ref. 11, s. 15–19. 
19 NOVOTNÁ, Martina, ref. 3, s. 43. 
20 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK, ref. 11, s. 84. 
21 NOVOTNÁ, Martina, ref. 3, s. 44. 
22 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK, ref. 11, s. 85-87.  
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2.2.4 Regionální politika Evropské unie 

 

Celkový hospodářský rozvoj daného státu mohou výrazně ovlivnit rozdíly v sociálně-

ekonomické úrovni jednotlivých regionů. Je velice důležité vytvořit předpoklady pro postupné 

snižování či zmírňování disparit, a proto vlády v řadě zemí začaly uplatňovat regionální 

politiku. Ta současně přispívá ke zvýšení regionální i národní konkurenceschopnosti. 

Solidarita a soudržnost jsou dvě základní hodnoty, ze kterých vychází regionální politika EU. 

Solidarita spočívá v pomoci hospodářsky nebo sociálně znevýhodněným regionům  

ve srovnání s průměrnou situací ostatních zemí. Soudržnost odráží skutečnost, že snižování 

rozdílů nese výhodu pro všechny zúčastněné. V EU je regionální politika prováděna na třech 

základních úrovních: nadnárodní, kterou nezávisle provádí EU, národní, kterou provádějí 

jednotlivé členské státy, přičemž postupně přejímají společná pravidla a na úrovni regionální, 

která existuje ve většině zemí a je dlouhodobě podporována. Nositeli regionální politiky jsou 

na nadnárodní úrovni Evropská komise a jiné evropské instituce, na úrovni nadnárodní vláda, 

ministerstva a ostatní orgány státní správy. Na regionální úrovni jsou to orgány územní 

samosprávy, podniky, podnikatelé a instituce
23

.  

Principy regionální politiky 

Při financování jednotlivých projektů se vychází ze základních principů regionální politiky. 

Pro programovací období 2007 – 2013 je vymezeno pět základních principů a několik 

doplňkových principů, mezi které patří např. princip solidarity, kdy méně vyspělé státy 

přijímají prostředky ze společného rozpočtu, který financují vyspělejší státy, princip 

subsidiarity, který spočívá v naplňování cílů na co nejnižší úrovni
24

. Mezi základní principy 

patří:
25

 

 Koncentrace – tento princip spočívá ve směřování prostředků do nejvíce 

znevýhodněných regionů a ve snaze dosáhnout co největšího užitku. Podle prioritních 

cílů jsou vybrány oblasti a stanoveny prostředky na určité projekty. Aplikace tohoto 

principu přináší snadnější monitorování a kontrolu. 

 Partnerství – zahrnuje spolupráci mezi evropskými, regionálními a místními orgány. 

                                                           
23 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK, ref. 11, s. 35-36.  
24 Tamtéž, s. 40. 
25 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5,  

s. 27-28.  
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 Programování – určuje časový rozvrh pro rozmístění prostředků, probíhá pomocí 

víceletých a víceoborových plánů. Výsledkem programování je ucelený, integrovaný 

program. 

 Adicionality – jde o doplňkovost, tedy finance z fondů EU nesmí nahrazovat výdaje 

z rozpočtu státu, smí je pouze doplňovat.  

 Monitorování a vyhodnocování – jde o průběžné monitorování jednotlivých opatření 

a vyhodnocování efektivnosti vynaložených prostředků. Důležité je hodnocení 

skutečného přínosu projektů.  

Strukturální fondy 

V předchozím programovém období byly zřízeny čtyři fondy, z nichž čerpaly členské státy 

prostředky. Jednalo se o Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, 

Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond a Finanční nástroj pro podporu 

rybolovu. V současném období 2007 - 2013 je využíváno pomoci ze dvou strukturálních 

fondů
26

. Tyto fondy zůstávají stejné i pro následující období 2014 – 2020. Důležitým fondem, 

ze kterého jsou čerpány prostředky, a který však mezi strukturální fondy nepatří, je fond 

soudržnosti.  

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) byl založen 1974 jako základní nástroj 

regionální politiky. Prostředky z  fondu jsou vynakládány na investiční projekty  

např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, rekonstrukce kulturních 

památek apod. Tento fond je objemem finančních prostředků větší než evropský sociální fond 

a jeho prostředky jsou určeny pro všechny tři cíle programového období 2007 – 2013
27

. 

Evropský sociální fond (EFS) vznikl v roce 1957 a podporuje aktivity v oblastech 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Zaměřuje se na podporu neinvestičních projektu 

např. na pomoc rizikovým skupinám obyvatel, podporu rovných příležitostí na trhu práce, 

rekvalifikace nezaměstnaných apod. Prostředky z fondu jsou určeny pro cíl 1 a cíl 2
28

.  

Fond soudržnosti (FS) byl zřízen v roce 1993 a je na rozdíl od strukturálních fondů určen  

na podporu chudších států nikoliv regionů. Prostředky z fondu podporují investiční aktivity, 

                                                           
26 Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond 
27 STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE. Strukturální fondy a fond soudržnosti. [online]. 2013 [cit. 2013-02-19]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 
28 Tamtéž. 
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ochranu životního prostředí a nově také oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. 

Prostředky z fondu jsou určeny pro cíl 1 – Konvergence
29

.  

Cíle regionální politiky pro období 2000 - 2006  

Vzhledem k předchozímu období byl výrazně snížen počet cílů. V tomto období byly 

vymezeny tři cíle:
30

  

 Cíl 1: Podpora rozvoje zaostávajících regionů. Tento cíl byl prioritou a byly z něj 

podporovány regiony NUTS 2, jejichž HDP na obyvatele bylo nižší než 75% průměru 

EU. Prostředky na tento cíl byly poskytovány ze všech čtyř strukturálních fondů  

a nárok na podporu mělo asi 50 evropských regionů NUTS 2.  

 Cíl 2: Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací. Podpora v rámci tohoto 

cíle se zaměřuje na regiony, které nespadají pod cíl 1, ale stále se potýkají  

se strukturálními potížemi v průmyslových, městských i venkovských regionech. Cíl 

byl financován prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského 

sociálního fondu a Finančního nástroje pro podporu rybolovu. 

 Cíl 3: Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání. Prostředky tohoto cíle byly 

získávány z Evropského sociálního fondu a využívaly je opět regiony, které nespadaly 

pod cíl 1. Prioritou byla podpora lidských zdrojů např. školení, rekvalifikace apod.  

Cíle regionální politiky pro období 2007 - 2013 

Pro současné období byla Evropskou komisí provedena změna v zaměření regionální politiky. 

Cíle se orientují na zvyšování konkurenceschopnosti a budování ekonomiky založené  

na znalostech a inovacích. Na tyto cíle je vyčleněno pro celou Evropskou unii téměř  

350 miliard €, z toho pro Českou republiku 26,7 miliardy €
31

.  I v tomto období jsou určeny 

tři základní cíle:
32

 

 Cíl 1: Konvergence. Tento cíl je financován z ERDF, ESF a FS. Jsou podporovány 

regiony s HDP na obyvatele nižším než 75% průměru EU. Z prostředků fondu 

soudržnosti jsou podporovány státy s HDP na obyvatele nižším než 90% průměru EU. 

                                                           
29 EUROSKOP. CZ. Fond soudržnosti. [online]. 2013 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/8631/sekce/fond-soudrznosti/ 
30 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK, ref. 11, s. 43. 
31 STRUKTURÁLNÍ FONY EVROPSKÉ UNIE. Příprava období 2014 – 2020. [online]. 2013 [cit. 2013-02-20]. Dostupné 

z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU 
32 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK, ref. 11, s. 45-46.  
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 Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pod tento cíl spadají státy 

nebo regiony, které nejsou podporovány prostřednictvím cíle 1 a je financován 

Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropským sociálním fondem.  

 Cíl 3: Evropská územní spolupráce. Tento cíl je realizován ve formě přeshraničních 

a meziregionálních programů. Je podporován z ERDF. 

 2.2.5 Regionální politika ČR  

 

Ústředním koordinátorem pro využívání fondů EU je ministerstvo pro místí rozvoj,  

které vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty a strategie, poskytuje pomoc 

prostřednictvím podpůrných programů a po živelních a jiných katastrofách mimořádného 

rozsahu připravuje strategie obnovy postižených území. Ze zákona zodpovídá za Strategii 

regionálního rozvoje České republiky platnou pro období 2007 – 2013. Strategie regionálního 

rozvoje je základním nástrojem regionální politiky a zabezpečuje provázanost národní 

regionální politiky s regionální politikou EU a také s ostatními odvětvovými politikami 

ovlivňujícími rozvoj území. Z této strategie vycházejí regionálně zaměřené rozvojové 

programy, které jsou financované buď z národních zdrojů, nebo spolufinancované prostředky 

z EU
33

. V období 2004 – 2006 měla Česká republika možnost ze strukturálních fondů a fondu 

soudržnosti čerpat až 2,6 mld. EUR. V programovém období 2007 – 2013 došlo 

k výraznému navýšení prostředků a ČR má k dispozici 26, 7 mld. EUR
34

. Alokace pro ČR  

je shrnuta v následující tabulce.  

Tabulka 2.3 Strukturální operace 2007 - 2013, alokace pro ČR (běžné ceny, v mil. EUR) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2007-

2013 

Strukturální 

fondy 
2 223 2 330 2 438 2 550 2 663 2 775 2 889 17 867 

Fond 

soudržnosti 
1 096 1 150 1 202 1 258 1 314 1 371 1 427 8 818 

Operace 

celkem 
3 319 3 480 3 640 3 809 3 977 4 145 4 316 26 686 

Zdroj: www.mfcr.cz; vlastní zpracování 

                                                           
33 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Regionální politika. [online]. 2013 [cit. 2013-02-21].  Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika 
34 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Finanční alokace na strukturální fondy a fond soudržnosti. [online]. 

2012 [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_financni_alokace.html 

 

 

http://www.mmr.cz/getdoc/81775a02-95d7-4085-9d8a-f75413015d72/Programy-Dotace
http://www.mmr.cz/getdoc/81775a02-95d7-4085-9d8a-f75413015d72/Programy-Dotace
http://www.mfcr.cz/
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2.3 Přeshraniční spolupráce 

 

Spolupráce regionů přes národní hranice může být uskutečňována na několika úrovních. 

Přeshraniční spolupráce je definována jako přímá sousedská spolupráce regionálních  

a místních struktur podél hranice ve všech oblastech života se zapojením všech aktérů. Tato 

spolupráce je organizovaná, jelikož má delší tradici (propojení v rámci Sdružení evropských 

příhraničních regionů AEBR). Spoluprací mezi regionálními a místními institucemi  

ve vnitrozemských i pohraničních oblastech je vymezena meziregionální spolupráce. Tato 

spolupráce probíhá pouze ve vybraných oblastech a s vybranými aktéry a je dosud 

neorganizovaná (propojení v rámci Shromáždění Evropských regionů). Další úrovní 

spolupráce je mezinárodní spolupráce, která je slabě organizovaná a propojená mezinárodními 

organizacemi. Spočívá ve spolupráci mezi státy k jednomu odbornému tématu a je vztažena 

na velké území
35

.  

Jacques Delors charakterizoval přeshraniční spolupráci takto: „Nejedná se o Evropu regionů. 

Je to mnohem snazší a inovativnější: jedná se o manifestaci společných zájmů přesahující 

národní hranice a vyjádření touhy prolomit tyto bariéry, aby se život stal snadnějším“
36

. 

2.3.1 Legislativní zázemí přeshraniční spolupráce 

 

Aktivity přeshraniční spolupráce se řídí multilaterálními rámcovými dohodami, bilaterálními 

a trilaterálními smlouvami a dohodami na místní a regionální úrovni, protože neexistuje žádný 

jednotný instrument veřejného práva, který by byl jednak vhodný pro přeshraniční spolupráci, 

jednak platný po celé Evropě
37

.  

Multilaterální rámcové dohody patří k nejstálejším a nejdůležitějším nástrojům a poskytují 

rámec pro přeshraniční spolupráci
38

. K významným lze zařadit Helsinskou smlouvu
39

,  

která vstoupila v platnost 1. července 1962 a zavazuje spolupráci v oblastech práva, kultury, 

sociálně-ekonomických otázek, technické infrastruktury a životního prostředí. Další smlouvou 

je Nordická smlouva z roku 1977, která byla zaměřena na přeshraniční spolupráci obecních 

samospráv. Dokument byl podepsán představiteli Finska, Norska, Švédska a Dánska. 

Významným dokumentem Rady Evropy je Madridská rámcová konvence o přeshraniční 

                                                           
35 WILAM, Petr. Podpora přeshraniční spolupráce v Evropské unii a v asociovaných zemích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská 

univerzita, 2004. 70 s. ISBN: 80-7042-909-7, s. 18.  
36 DOČKAL, Vít (ED.) Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky: Růžový obláček a hrana reality. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 140 s. ISBN 80-210-3751-2, s. 20. 
37 WILAM, Petr, ref. 35, s. 18. 
38 Tamtéž. 
39 Smlouva o spolupráci mezi Dánskem, Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem. 
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spolupráci
40

. Úmluva vstoupila v platnost 22. prosince 1981, pro Českou republiku v roce 

2000. Smluvní strany se v této smlouvě zavazují podporovat přeshraniční spolupráci mezi 

územními společenstvími a odstraňovat právní, správní a technické překážky, které by jim  

ve spolupráci bránily. Jedním z nejvýznamnějších přínosů úmluvy je postavení forem 

přeshraniční spolupráce na principu písemných dohod. Madridská smlouva byla doplněná 

dvěma dodatky, ve kterých nalezneme obhajobu zřizování stálých institucí pro přeshraniční 

spolupráci
41

.  

Bilaterální a trilaterální dohody, pro které se stala inspirací Madridská rámcová dohoda, 

výrazně ovlivnily rozvoj přeshraniční spolupráce. Tyto smlouvy umožňují přeshraniční 

spolupráce výhradně mezi státními orgány prostřednictvím protokolů a dohod. Spolupráce je 

založena na vytváření mezistátních komisí, které byly zakládány v celé Evropě  

od 60. a 70. let, a obecně se zabývaly podporou spolupráce v oblastech prostorového 

plánování
42

. Příkladem těchto dohod může být Konvence Beneluxu, Německo – holandská 

přeshraniční smlouva, Vídeňská dohoda mezi Itálií a Rakouskem, Karlsruhská dohoda  

a Bayonnská dohoda
43

.  

Dohody na regionální a místní úrovni umožnily přeshraniční spolupráci mezi regiony,  

která je založena na dohodách a smlouvách řízených veřejným právem. Došlo k podepsání 

protokolů vedoucích k vytvoření pracovních sdružení na vnějších i vnitřních hranicích EU. 

Z pracovních sdružení vznikaly pracovní skupiny zabývající se především cestovním ruchem, 

dopravou a životním prostředím
44

. 

2.3.2 Filozofie přeshraniční spolupráce 

 

„Filozofie’’ spočívá v tom, že příhraniční regiony, místo toho, aby jednaly samostatně, 

rozváží si své záměry a priority společně. Spolupráce musí být uskutečňována na široké 

základně a od samého počátku společně. Měla by se týkat všech oblastí např. vzdělávání, 

podnikání, kultura atd., měla by být uskutečňována na všech správních úrovních a měli by  

se ji účastnit všichni aktéři na obou stranách hranice. Filozofie vyžaduje, aby byly dodržovány 

následující principy
45

.   

                                                           
40

 Z oficiálního překladu: Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady.  
41 NETOLICKÝ, Václav. Euroregiony: Úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007. 75 s. ISBN 978-

80-86754-78-9, s. 8-11.  
42 WILAM, Petr, ref. 35, s. 32.  
43 NETOLICKÝ, Václav, ref. 41, s. 10-11. 
44

 WILAM, Petr, ref. 35, s. 22-26. 
45 Tamtéž. 
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2.3.3 Financování přeshraniční spolupráce v období 2007 – 2013 

 

Přeshraniční spolupráce je podporována Evropskou unií prostřednictvím celé řady projektů, 

programů a iniciativ Společenství. V minulých letech měly země nárok na podporu  

např. prostřednictvím programu PHARE, PHARE-CBC, iniciativy INTERREG. Pro současné 

období se iniciativa Interreg přetváří do samostatného cíle strukturálních fondů. Jedná se  

o Cíl 3 -  Evropská územní spolupráce, který je financován z ERDF.  Tento cíl je zaměřen  

na několik oblastí, ale největší část prostředků připadne na přeshraniční spolupráci
46

. V rámci 

tohoto cíle je v ČR realizováno pět Operačních programů Přeshraniční spolupráce (OPPS): 

ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, ČR – Slovensko, ČR – Rakousko, ČR – Polsko. Cílem 

programů je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím 

odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Ministerstvo 

pro místní rozvoj je řídícím orgánem programů
47

. V tabulce je zobrazena alokace finančních 

prostředků. 

 

Tabulka 2.4 Alokace finančních prostředků z fondů EU pro ČR v cíli Evropská územní 

spolupráce 

Operační program přeshraniční 

spolupráce 

Alokace na období 2007 – 2013 (v mil. 

EUR) 

OPPS ČR - Polsko 103, 7 

OPPS ČR - Rakousko 69, 1 

OPPS ČR - Sasko 67, 2 

OPPS ČR – Slovensko 56, 6 

OPPS ČR - Bavorsko 55, 0 

Alokace na OPPS celkem 351, 6 

Zdroj: www.strukturalnifondy.cz; vlastní zpracování 

2.3.4 Principy přeshraniční spolupráce 

 

Principy vycházení z dlouhodobé praxe přeshraniční spolupráce v Evropě a jsou všeobecně 

uznávané. Prvním principem je partnerství, které zahrnuje dva prvky. Vertikální partnerství 

spočívající v zahrnutí národní, regionální i místní úrovně na každé straně hranice  

                                                           
46 NETOLICKÝ, Václav, ref. 41, s. 52.  
47 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Operační programy přeshraniční spolupráce. [online]. 2013 [cit. 2013-02-26]. 

Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Strukturalni-fondy/Programovaci-obdobi-2007-2013/Programy-

Dotace/Programy-pro-mistni-samospravu/Operacni-programy-preshranicni-spoluprace 

 

http://www.strukturalnifondy.cz/
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a horizontální partnerství, které je vázáno na vztah mezi partnery na obou stranách hranice. 

Dalším principem je subsidiarita. Na základě zkušeností lze tvrdit, že přeshraniční 

spolupráce je úspěšnější, když iniciativu převezmou regionální či místní aktéři. Ti se totiž 

vyznačují znalostí specifické situace a flexibilitou a dokáží lépe vyrovnávat existující rozdíly. 

Třetím principem je existence rozvojové koncepce a strategie, které jsou nutné proto,  

aby byl vytvořen strategický rámec a perspektiva trvalé a dlouhodobé spolupráce. Posledním 

principem je vytvoření společné struktury na regionální úrovni. Tento princip spočívá  

ve spojení již existujících partnerů a organizací a vytvoření stálých podmínek ke spolupráci 

např. vybudování společných sekretariátů. Nejobvyklejšími typy přeshraničních struktur jsou 

euroregiony, pracovní společenství a různé institucionální organizace
48

.  

2.4 Euroregiony 

 

Na rozdíl od pracovních společenství, která jsou založená na pracovních dohodách a mají 

omezené kompetence a od institucionálních organizací zahrnujících celou řadu integrovaných 

struktur, jsou euroregiony právnickými osobami vytvořenými za účelem přeshraniční 

spolupráce a mají rozsáhlé kompetence
49

. Jsou nejvyšším stupněm institucionalizace struktur 

přeshraniční spolupráce. Euroregion vzniká vytvořením rad, sekretariátů, pracovních skupin 

nebo komisí
50

.  

2.4.1 Vymezení euroregionů 

 

Termín euroregion označuje regionální formy spolupráce přes hranice evropských států. 

Euroregiony začaly vznikat po 2. světové válce a vynikaly především v oblasti hospodářské 

spolupráce. V současné době si však kladou za cíl i spolupráci v kulturním a společenském 

životě. Dobrovolnými členy euroregionů se mohou stát města, obce, komunální a regionální 

struktury. Euroregiony se koncentrují na prohlubování přeshraničních vztahů, kontaktů  

a předávání znalostí a v EU slouží k čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů  

či z jiných zdrojů financování. Hlavním důvodem vzniku je odstraňování a zmírňování 

disparit mezi regiony na obou stranách hranice. Příhraniční oblasti jsou svou okrajovou 

polohou znevýhodněné a spolupráce jim napomáhá k překonání různých nevýhod. Obecným 

cílem bylo zlepšit životní podmínky obyvatel těchto oblastí
51

. 

                                                           
48 WILAM, Petr, ref. 35, s. 22-26.  
49 WILAM, Petr, ref. 35, s. 27.  
50 SZYMECZEK, Jozéf. Evropské standardy vzdělávání v oblasti práv národnostních menšin. 1 vyd. Ostrava: Ostravská 

univerzita, 2011. 70 s. ISBN: 978-80-7464-059-9, s. 25.  
51

 NOVOTNÁ, Martina, ref. 3, s. 19-20.  
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2.4.2 Spolupráce euroregionů 

 

Ke spolupráci mezi euroregiony dochází jak v Evropském měřítku např. Asociace evropských 

hraničních regionů, Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, 

Konzultativní rada euroregionů visegrádských zemí, tak na území ČR.   

V roce 1971 vzniká Asociace evropských hraničních regionů (AEBR), jejíž významná úloha 

spočívá v poradenství a koordinaci činností euroregionů a také zastupování euroregionů 

navenek. Cílem AEBR je odhalovat specifické problémy příhraničních regionů, jejich 

příležitosti, hájit společné zájmy při jednání s parlamenty, orgány, úřady a institucemi národní 

zemí
52

. Aktivity AEBR zahrnují např. prováděcí programy a projekty, žádosti o finanční 

příspěvky, organizování akcí, které se zabývají přeshraničními problémy, pomoci řešení 

přeshraničních problémů, přípravu a realizaci různých kampaní a informování evropských 

orgánů a veřejnosti o přeshraničních otázkách. Orgány asociace jsou Valné shromáždění, 

Výkonný výbor, a Generální sekretář
53

. 

Na základě dohody uzavřené mezi Českou republikou a Polskem vzniká v září 1994 Česko-

polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Jejím úkolem je stanovení směrů  

a forem přeshraniční spolupráce, zkoumání problémů a zpracovávání určitých doporučení, 

které vedou k odstranění problémů. V rámci komise pracuje dvanáct pracovních skupin  

a podskupin, které jsou zaměřené na různé oblasti činnosti např. doprava a překračování 

hranic
54

. 

V květnu 2004 došlo k podepsání zakládací listiny a vzniká Konzultativní rada euroregionů 

visegrádských zemí. Aktu se zúčastnilo několik euroregionů z ČR, Slovenska, Polska  

a Maďarska. Právoplatnými členy z ČR se staly Euroregion Praděd, Euroregion Silesia  

a Euroregion Bílé Karpaty.  K cílům Rady patří např. napomáhat a koordinovat spolupráci 

organizací, posilovat přeshraniční vazby, dále rozvíjet prostředky spolupráce a další.  

Mezi orgány rady se zahrnuje Předseda, Předsednictvo, šest Výborů a Sekretariát
55

.  

 

 

                                                           
52

 PEKOVÁ, Jitka a Jana ZAPLETALOVÁ ed. Euroregiony, státní správa a samospráva: sborník příspěvků z vědecké 

konference Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě: VŠE Praha 

2. 12. 2005. Praha: Ústav geoniky AV ČR, 2005.118 s. ISBN: 80-86407-08-X, s. 66. 
53

 AEBR.EU. Aims and Tasks of AEBR. [online]. 2008 [cit. 2013-02-27]. Dostupné z: 

http://www.aebr.eu/en/profile/aims_tasks.php 
54

 NETOLICKÝ, Václav, ref. 41, s. 18-22. 
55 Tamtéž. 
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Na základě inspirace existencí AEBR dochází na územní České republiky 11. října 2001 

k založení Asociace euroregionů ČR. Podnětem založení byla snaha o zefektivnění 

přeshraniční spolupráce a její koordinace v rámci ČR. Euroregion, případně jiný subjekt 

splňující znaky euroregionu, se může stát dobrovolně členem, pokud má sídlo v ČR a účastní 

se přeshraniční spolupráce. Mezi hlavní cíle Asociace patří např. koordinace přeshraniční 

spolupráce, ochrana zájmů euroregionů, předávaní informací o procesu evropské integrace, 

financování přeshraniční spolupráce a další. Asociace se zabývá získáváním informací  

od různých subjektů a jejich předáváním, propagací přeshraniční spolupráce, zastupováním 

zájmů všech euroregionů ČR a vytvářením podmínek pro zdokonalování. Nejvyšším orgánem 

je Rada Asociace, statutárním orgánem je Předseda Asociace a Generální sekretář Asociace. 

Technickou funkci plní Sekretariát Asociace. Na financování se podílí členské příspěvky, 

dary, dotace, jiné příspěvky třetích osob a ostatní příjmy. Doposud se nepodařilo z Asociace 

vytvořit společnou základnu všech euroregionů České republiky. Členy se staly Euroregion 

Šumava, Euroregion Egrensis, Euroregion Krušnohoří, Euroregion Labe, Euroregion Nisa  

a Euroregion Silva Nortica
56

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 NETOLICKÝ, Václav, ref. 41, s. 18-22. 
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2.4.3 Euroregiony v České republice 

V současnosti existuje na územní České republiky 13 euroregionů
57

. První euroregiony 

vznikaly mezi léty 1991 až 1993 na česko-německé hranici. Podle vzoru euroregionů  

na německo-nizozemské hranici byl 21. 12. 1991 založen Euroregion Nisa. V roce 1992 

vzniká sousední Euroregion Labe a Krušnohoří. Následující rok pak Euroregion Egrensis  

a Šumava. Během období 1996 až 1998 vznikly euroregiony na česko-polské hranici: 

Glacensis, Praděd, Těšínské Slezsko a Silesia. V letech 1999 až 2002 byly založeny 

euroregiony na česko-slovenské a česko-rakouské hranici: Pomoraví, Beskydy, Bílé Karpaty. 

Posledním vzniklým euroregionem je Silva Nortica, který se nachází na česko-rakouské 

hranici
58

.  

Obrázek 2.1 Mapa euroregionů ČR 

Zdroj: www.czso.cz 

 

                                                           
57 Nisa, Krušnohoří, Labe, Egrensis, Šumava, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Pomoraví, Bílé Karpaty a Silva 

Nortica 
58 EUROREGION NISA. Benchmarkingová analýza Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a ostatních euroregionů v ČR s důrazem 

na česko-polskou hranici. [online]. 2008 [cit. 2013-02-27]. Dostupné z: http://www.ern.cz/analyza/ern_cz/cz/?D=3 
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Důležitou vlastností euroregionů je velikost, kterou lze posuzovat dle počtu obyvatel, rozlohy 

a počtu členských obcí. Údaje jsou shrnuty v následující tabulce
59

.  

Tabulka 2.5 Velikost euroregionů v ČR 

Euroregion 
Počet členských 

obcí 
Rozloha v km

2
 

Počet obyvatel (v 

tisících) 

Nisa 145 2 713,5 448 

Labe 92 1 558,1 375 

Krušnohoří 76 1 531,9 299 

Egrensis 47 1 642,8 235 

Šumava 124 3 678,1 182 

Glacensis 102 1 836,3 276 

Praděd 74 1 895,2 132 

Těšínské Slezsko 41 763,2 351 

Silesia 56 1 074,3 223 

Pomoraví 77 1 745,4 672 

Beskydy 61 948,5 164 

Bílé Karpaty 149 2 236,0 355 

Silva Nortica 40 1 692,9 261 

Zdroj:www.ern.cz 

 

3. Charakteristika Euroregionu Bíle-Biele Karpaty 

Euroregion Bíle-Biele Karpaty (ER BBK) se rozkládá na území dvou států, konkrétně České  

a Slovenské republiky. Euroregion je situovaný v severozápadní části Slovenské republiky  

a ve východní části České republiky. Slovenská část Euroregionu se rozkládá na územní 

NUTS 3 Trenčínského kraje a česká část se rozkládá na územní NUTS 3 Zlínského kraje
60

. 

Celková délka hranice činí 120 km. Slovenská část hraniční s Trnavským, Nitranským, 

Banskobystrickým a Žilinským krajem. Česká část hraniční s krajem Moravskoslezským, 

Olomouckým a Jihomoravským. Území Euroregionu patří do oblasti západních Karpat. 

Oblastí protékají řeky Morava, Nitra a Váh. Na slovenské straně je územní tvořeno devíti 

okresy (Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánské, 

Považská Bystrica, Previdza, Púchov a Trenčín. Na české straně čtyřmi okresy (Kroměříž, 

Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín). Slovenská část je svou rozlohou 4 502 km
2
 větší než část 

česká (3 963, 5 km
2
). Celková rozloha Euroregionu Bíle-Biele Karpaty je 8 456, 5 km

2
.  Počet 

obyvatel je cca. 1 190 528
61

 a hustota zalidnění je 141 obyv./km
2
. Z vnitrostátního hlediska 

                                                           
59 EUROREGION NISA. Benchmarkingová analýza Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a ostatních euroregionů v ČR s 

důrazem na česko-polskou hranici. [online]. 2008 [cit. 2013-02-27]. Dostupné z: http://www.ern.cz/analyza/ern_cz/cz/?D=3 
60 ke kterému je připojen mikroregion Horňácko z Jihomoravského kraje.  
61 k 31. 12. 2005 
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má Euroregion vynikající polohový potenciál, leží na trase nejvýznamnějších spojnic  

se střední a severní Evropou
62

.   

Obrázek 3.1 Mapa Euroregionu Bíle-Biele Karpaty 

  

                                                                    Zdroj: www.aebr.eu 

 

3.1 Vznik, vývoj a financování  

 

Euroregion Bíle-Biele Karpaty je neziskové sdružení právnických osob, které se zabývá 

přeshraniční spoluprací. Vznik euroregionu se uskutečnil podepsáním Zakladatelské smlouvy 

přeshraničního sdružení dne 30. 7. 2000 a registrací na Krajském úřadě v Trenčíně dne  

28. 9. 2000. Vznikl jako zájmové sdružení právnických osob podle §20, body f – j 

Občanského zákoníku. Dvě sdružení právnických osob - Region Biele Karpaty se sídlem 

v Trenčíně a Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně jsou zakladateli ER BBK. Členem 

Asociace evropských hraničních regionů, se sídlem v Gronau, se stal 18. 10. 2000. 

V současné době je členem pouze slovenská část ER BBK, neboť Region Bílé Karpaty v roce 

2005 z členství v AEBR kvůli nespokojenosti vystoupil
63

. Předmětem neboli posláním ER 

BBK je všestranný rozvoj přeshraničního regionu a vytváření podmínek pro vzájemnou 

spolupráci a koordinaci činností v  řadě oblastí a aktivit, mezi které patří životní prostředí  

                                                           
62 EUROREGION BÍLE-BIELE KARPATY. Společný programový dokument ER BBK o přeshraniční spolupráci na roky 

2007 – 2013. [online]. 2010 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: http://www.erbbk.sk/main.php?f=_subory/subory/plne-znenie.php 
63 EUROREGION BÍLE-BIELE KARPATY. Založení sdružení ER BBK. [online]. 2010 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.erbbk.sk/main.php?f=_subory/subory/zalozenie-zdruzenia.php 
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a prostorové plánování, zemědělství a lesní hospodářství, doprava, komunikace a technická 

infrastruktura, ekonomika, zaměstnanost, lidské zdroje, zdravotní a sociální péče, školství 

výzkum, kultura, vzdělávací, informační a publikační činnost, organizace seminářů  

a konferencí, spolupráce s dalšími euroregiony, civilní ochrana, požární ochrana a záchranná 

služba a občanská společnost
64

. 

Aby bylo poslání naplněno, zabýval se ER BBK v prvním roce svého působení čtyřmi 

základními cíli:
65

  

1. rozvoj sdružení Euroregionu Bíle-Biele Karpaty, 

2. rozvoj aktivit sociálních, ekonomických, společenských a prezentace 

sdružení ER BBK, 

3. mezinárodní spolupráce, 

4. finanční zabezpečení efektivního fungování ER BBK. 

 

Důraz byl kladen na rozvoj sdružení, konkrétně na formování struktury efektivního fungování 

a stanovení dlouhodobého programu priorit a opatření přeshraniční spolupráce. V třetím roce 

existence byla činnost ER BBK oddělena od národních sdružení a byl vytvořen vlastní účet, 

čímž se zpřehlednily společné aktivity ER BBK jako jednoho územního celku. Byly 

stanoveny následující cíle:
66

 

1. aktualizace společného programového dokumentu (SPD) ER BBK do roku 

2006 na programy strukturálních fondů, 

2. mezinárodní spolupráce, 

3. prezentace sdružení ER BBK na regionální, národní a mezinárodní úrovni, 

4. obsahové a finanční zabezpečení dlouhodobého fungování sdružení ER 

BBK. 

                                                           
64

 EUROREGION BÍLE-BIELE KARPATY. Poslání ER BBK. [online]. 2010 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.erbbk.sk/main.php?f=_subory/subory/poslanie-zdruzenia.php 
65

 EUROREGION BÍLE-BIELE KARPATY. Plán činnosti sdružení ER BBK na roky 2001 – 2002. [online]. 2000 [cit. 2013-

03-05]. Dostupné z: http://www.erbbk.sk/__backup_site/fileadmin/erbbk/ER_BBK_pc_2001.pdf 
66

 EUROREGION BÍLE-BIELE KARPATY. Plán činnosti sdružení ER BBK na rok 2003. [online]. 2003 [cit. 2013-03-05]. 

Dostupné z: http://www.erbbk.sk/__backup_site/fileadmin/erbbk/ER_BBK_pc_2003.pdf 
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Od roku 2005 jsou pro ER BBK každoročně schvalovány plány a správy o činnosti  

na národních úrovních pro Región Biele Karpaty a Region Bílé Karpaty. Tyto plány a správy 

jsou společně připravovány Pracovnou skupinou Správní rady ER BBK
67

. 

Činnost ER BBK je financována prostřednictvím členských příspěvků, dotací, grantů, darů, 

úroků z prostředků uložených na účtu a prostřednictvím jiných příjmů vzniklých z jeho 

činnosti
68

.  

3.2 Členská základna  

 

Členskou základu obou sdružení tvoří právnické osoby těchto sektorů: samospráva, 

mikroregiony, podnikatelské subjekty a neziskové organizace.  

Členové sdružení Regionu Biele Karpaty jsou: - Energyr spol. s r. o. Nové Mesto  

nad Váhom; LEVAGRI & CO., a. s.; Matúšovo kráľovstvo, o. z.; Mesto Trenčín; Regionálna 

lekárska komora Trenčín; Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia; Regionálne 

združenie Mikroregión Strážovské vrchy; Regionálne združenie Mikroregión Vlára-Váh; 

Trenčianska regionálna komora SOPK; Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne; 

Penzóny Pod Bradlom, občianske združenie, Košariská; Spoločnosť pre trvalo udržateľný 

život, odbočka Biele Karpaty; Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne; Zväz 

sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky; Zduženie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec
69

.  

Členové sdružení Regionu Bíle Karpaty jsou: - Mikroregion Jižní Valašsko; Mikroregion 

Luhačovické Zálesí; Mikroregion Rožnovsko; Mikroregion Vizovicko; Mikroregion 

Vsetínsko; Sdružení měst a obcí Východní Moravy; Sdružení Uherskobrodska; Statutární 

město Zlín; Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí; Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně
70

.          
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Obrázek 3.2 Logo ER BBK 

 

3.3 Organizační struktura 

 

Orgány ER BBK jsou tvořeny Valným shromážděním, Správní radou, Předsedou ER BBK, 

Podpředsedou ER BBK a Dozorčí radou. 

3.3.1 Valné shromáždění 

 

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem ER BBK. Je tvořeno 20 členy ze Slovenské 

republiky a 20 členy z České republiky. Tito členové jsou zároveň členy národních sdružení. 

Při určování členů valného shromáždění postupuje každá smluvní strana samostatně. Existuje 

buď řádné, nebo mimořádné zasedání valného shromáždění. Řádné valné shromáždění je 

svoláváno předsedou nebo podpředsedou správní rady nejméně jednou za rok. Mimořádné 

valné shromáždění je svoláváno na základě rozhodnutí správní rady nebo na základě podnětu 

statutárního zástupce národního sdružení, výlučně v případě potřeby řešení naléhavých 

rozhodnutí ER BBK. Aby bylo valné shromáždění usnášeníschopné, musí být přítomna 

nadpoloviční většina členů z obou národních sdružení. Rozhoduje se jednoduchou většinou 

přítomných členů a každý z nich má jeden hlas. Z jednání valného shromáždění se vyhotovuje 

zápis, který je podepsán předsedou, podpředsedou a zapisovatelem. Po celou dobu existence 

ER BBK musí být zápisy z valného shromáždění archivovány. Do výlučné pravomoci 

valného shromáždění patří: rozhodovat o počtu členů valného shromáždění, schvalovat 

stanovy a jejich změny či doplňky, volit a odvolávat předsedu, podpředsedu a členy správní 

rady a členy dozorčí rady, projednávat a schvalovat správy o činnosti a plnění rozpočtu ER 

BBK za uplynulý rok, určovat výšku členských příspěvků a lhůty zaplacení, schvalovat plán 

činnosti a rozpočet ER BBK, rozhodovat o zániku a způsobu likvidace majetku ER BBK, 

Zdroj: www.aebr.eu 
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rozhodovat v otázkách, které si valné shromáždění vyhradí a delegovat pravomoci valného 

shromáždění na správní radu
71

.  

3.3.2 Správní rada 

 

Správní rada je výkonným orgánem ER BBK a má 12 členů, kteří jsou navrhováni národními 

stranami a voleni valným shromážděním. Každá strana navrhuje šest členů, kterými může být 

jen fyzická osoba. Funkční období trvá čtyři roky a končí dnem zvolení nových členů. 

Správní rada je složena z předsedy, podpředsedy a členů a je svolána předsedou nejméně 

jednou za půl roku. Zasedání se může zúčastnit i předseda dozorčí rady,  

avšak bez hlasovacího práva a ředitel sekretariátu, který má poradní kompetence. Správní 

rada rozhoduje nadpoloviční většinou z přítomných hlasů. Minimálně sedm členů musí být 

přítomno, aby bylo rozhodnutí usnášeníschopné. Zasedání se může zúčastnit náhradník 

s hlasovacím právem, který musí mít však písemnou plnou moc. Z jednání se vyhotovuje 

zápis podepsaný předsedou, podpředsedou a zapisovatelem. Správní rada řídí činnost ER 

BBK zejména: realizuje usnesení valného shromáždění, zabezpečuje zpracování návrhu plánu 

činnosti a rozpočtu a předkládá je valnému shromáždění na schválení, zabezpečuje zpracování 

správy o činnosti a plnění rozpočtu za uplynulý rok, jmenuje a odvolává ředitele sekretariátu, 

schvaluje vnitřní normy, zodpovídá za obsahovou a organizační přípravu valného 

shromáždění, jmenuje zástupce ER BBK v mezinárodních institucích a jmenuje likvidátora
72

. 

3.3.3 Předseda a podpředseda správní rady 

 

Statutárním orgánem ER BBK jsou předseda a podpředseda správní rady, kteří mezi 

zasedáním valného shromáždění řídí jeho činnost a jednají jeho jménem navenek. Předseda 

řídí činnost, vede a svolává řádné a mimořádné jednaní valného shromáždění a správní rady, 

podepisuje usnesení valného shromáždění, usnesení dozorčí rady a další dokumenty. 

V dlouhodobé nepřítomnosti předsedy nebo na základě dohody jedná jeho jménem navenek 

podpředseda. Pokud je předseda z jednoho národního sdružení, podpředseda je z druhého 

národního sdružení. Předseda a podpředseda řeší vzniklé sporné záležitosti v činnosti ER 

BBK společně a mají právo na konečné rozhodnutí sporu. Ředitel sekretariátu je podřízený 

předsedovi a podpředsedovi správní rady. Je zaměstnancem ER BBK a jeho pracovní poměr 

vzniká a zaniká na základě pracovní smlouvy. Ředitel zodpovídá za včasnou a odbornou 
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realizaci všech administrativních, ekonomických, informačních, propagačních, 

překladatelských a jiných činností a služeb navenek i ve vztahu k členům ER BBK. Ve vztahu 

ke kolektivním orgánům má hlas poradní
73

. 

3.3.4 Dozorčí rada 

 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem ER BBK a dohlídá na soulad činnosti s předmětem 

činnosti ER BBK, plnění usnesení valného shromáždění správní radou a vedení účetnictví 

v souladu s předpisy. Dozorčí rada si volí svého předsedu a má čtyři členy, kteří jsou zvoleni 

valným shromážděním. Zasedání dozorčí rady se koná nejméně jednou za rok a může se 

zúčastnit i předseda a podpředseda správní rady. Z jednání se vyhotovuje zápis, který podepíší 

všichni přítomní členové dozorčí rady a je platný pokud jej podepíší alespoň tři členové 

dozorčí rady
74

. 

Obrázek 3.3 Struktura sdružení ER BBK 

 

Zdroj: www.erbbk.sk; vlastní zpracování 
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3.3.5 Pracovní skupina správní rady ER BBK 
 

Pracovní skupina správní rady je společným pracovním orgánem, který se setkává nejčastěji. 

Připravuje podklady pro všechna společná zasedání, roční i dlouhodobé plány činnosti, 

návrhy na projekty, konference, také připravuje podklady pro prezentaci Euroregionu 

navenek, mezinárodní spolupráci a společné propagační materiály. Skupina je tvořena třemi 

zástupci ze Slovenské republiky a dvěma z České republiky
75

.  

 

3.4 Přeshraniční kulaté stoly 

 

Tzv. kulaté stoly jsou setkání, které pořádá ER BBK k řešení konkrétních problémů 

přeshraniční spolupráce. Účastní se jich regionální odborníci, reprezentanti oprávněných 

odborných institucí a rezortní ministerstva. Závěry a návrhy na řešení problémů jsou 

předávány Slovensko-české a Česko-slovenské mezivládní komisi pro přeshraniční 

spolupráci, způsobilým rezortům a institucím.  

První setkání se uskutečnilo v roce 2001 za účelem řešení problému, týkajícího se dopravního 

spojení v ER BBK. Následující setkání se zabývaly problematikou záchranné služby a požární 

ochrany, vzájemného zaměstnávání občanů, cestovního ruchu příhraničních oblastí ER BBK, 

rozvoje cestovního ruchu, spolupráce Zlínského a Trenčínského kraje, malého a středního 

podnikání. Při příležitosti výstavy UČEŇ 2003 se uskutečnilo setkání zástupců školství  

na téma Význam řemesel pro rozvoj ER BBK z pohledu rozvoje zaměstnanosti 

v příhraničních oblastech. Další kulaté stoly se uskutečnily k problémům a projektům 

přeshraniční spolupráce, ke sjednocení sběru statistických údajů v oblasti cestovního ruchu, 

ke změnám hraničního režimu na slovensko-české hranici, k cíli Evropská územní spolupráce 

v letech 2007 – 2013, ke zvyšování využitelnosti odpadů a obnovitelných zdrojů energie. 

Zatím poslední v pořadí čtrnáctý kulatý stůl se uskutečnil v roce 2008 v Trenčíně a zabýval  

se problematikou budoucnosti odpadového hospodářství
76

.  
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3.5 Priority a opatření ER BBK pro období 2007 – 2013 

 

Na léta 2007 – 2013 byly stanoveny tři priority ER BBK a každá z nich obsahuje několik 

opatření. 

PRIORITA 1: Rozvoj lidského potenciálu a podnikání 

Opatření 1.1: Zdravotní péče, zahrnující např. spolupráci v boji proti civilizačním chorobám, 

využívání alternativních metod léčení, program diagnostiky zdraví, předcházení chorobám aj.  

Opatření 1.2: Sociální péče, zahrnující např. programy řešící problematiku způsobenou 

postupným stárnutím obyvatelstva v pohraniční ER BBK aj. 

Opatření 1.3: Vzájemná informovanost a pomoc při mimořádných událostech, např. 

poskytování pomoci při povodních, požárech a jiných mimořádných událostech 

v příhraničních oblastech. 

Opatření 1.4: Školství a vzdělávání, např. spolupráce škol na všech úrovních. 

Opatření 1.5: Věda a výzkum, např. tvorba společných vědecko-výzkumných programů 

Opatření 1.6: Politika zaměstnanosti, např. řešení nezaměstnanosti ve spolupráci s úřady práce 

na území ER BBK, vytváření podmínek pro růst zaměstnanosti na území ER BBK, rozvoj 

pracovních příležitostí v pohraničí.  

Opatření 1.7: Kultura, zahrnující např. podporu a zachování tradiční lidové kultury a řemesel. 

PRIORITA 2: Rozvoj infrastruktury životního prostředí 

Opatření 2.1: Odpady, např. odpadové technologie, recyklace.  

Opatření 2.2: Ochrana ovzduší, zahrnuje např. monitorování emisí, využívání alternativních 

zdrojů. 

Opatření 2.3: Voda, např. ovlivňování kvality vody, Ochrana zdrojů pitné vody. 

Opatření 2.4: Lesy a půda, např. podpora projektů pro krajinotvorbu. 

Opatření 2.5: Environmentální výchova, zahrnuje např. vybudování sítě ekoporadenských 

center pro nejširší veřejnost. 

Opatření 2.6: Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, např. regionální přírodovědný 

výzkum, propagační a publikační aktivity. 

PRIORITA 3: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Opatření 3.1: Tvorba programů cestovního ruchu, např. využívání specifik území, kulturních 

tradicí a památek. 

Opatření 3.2: Informační systém ER BBK zahrnuje např. koordinaci a propojení informačního 

systémů. 
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Opatření 3.3: Dobudování drobné infrastruktury cyklotras, např. využití existující sítě 

cyklistických tras a pěších turistických tras. 

Opatření 3.4: Vytváření lokálních sítí rozvoje místního cestovního ruchu, např. podpora 

obnovy a údržby veřejných prostranství, obnovy kulturních objektů aj. 

Opatření 3.5: Zřízení turistických a sezónních přechodů v rámci ER BBK, zahrnuje vytvoření 

turistického přechodu Nový Hrozenkov – Kohútka – Lysá pod Makytou a vytvoření 

sezónního přechodu v oblasti Javorníkov
77

.  

 

3.6 Projekty ER BBK 

 

Za dobu existence Euroregionu Bíle-Biele Karpaty bylo uskutečněno několik projektů 

investičního i neinvestičního charakteru. Programová pracovní skupina ER BBK navrhuje, 

Region Biele Karpaty a Region Bíle Karpaty spolupracují a realizují zejména neinvestiční 

projekty zastřešujícího charakteru, které se dotýkají celého území Euroregionu. Projekty se 

řídí prioritami a opatřeními SPD ER BBK a stanovenými kritérii výběru projektu, které platí 

pro partnerské projekty s regionálními sociálními partnery. Kritéria zahrnují přeshraniční 

spolupráci, reálnost – potřebnost, schopnost profinancování, zájem o zodpovědnost za projekt, 

trvalou udržitelnost, připravenost projektu, jedinečnost a stupeň propagace neboli zviditelnění 

Euroregionu
78

. 

K významným uskutečněným projektům Regionu Biele Karpaty patří: Vybudování 

sekretariátu ER BBK v Trenčíně, Dlouhodobý rozvoj lidského potenciálu ER BBK, VITRUM 

PRO FUTURUM – ER BBK – euroregion skla, Příprava implementace komunitní iniciativy 

INTERREG IIIA v ER BBK, Příprava společného programového dokumentu ER BBK  

na roky 2007 – 2013, Euroregiony SPOLEČNĚ IV, Prezentace venkovského prostoru ER 

BBK, Hradní cesta v ER BBK – prezentace konkrétních produktů, Podpora zachování 

sklářství na území ER BBK, Výměna znalostí a osvědčených postupů k udržitelnému rozvoji 

přeshraniční spolupráce zemí Visegrádské čtyřky
79

(V4), Javořina – symbol spolupráce 

Slováků a Čechů a mnoho dalších
80

. 
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K významným uskutečněným projektům Regionu Bíle Karpaty patří: Euroregion  

BÍLE-BIELE KARPATY na mapě, Správce Fondu mikroprojektů Společného programového 

dokumentu na roky 2007 – 2013, Můj domov – region Bíle Karpaty, Fond mikroprojektů 

Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika, Euroregion skla  

– posílení veřejného a soukromého partnerství, Informační a propagační systém ER BBK  

a jiné
81

. Pro bližší specifikaci byly vybrány tyto tři projekty – Podpora zachování sklářství na 

území ER BBK, Výměna znalostí a osvědčených postupů k udržitelnému rozvoji přeshraniční 

spolupráce zemí V4 a projekt Euroregion Bíle-Biele Karpaty na mapě. Projekty jsou 

charakterizovány v následujících podkapitolách.  

3.6.1 Projekt Podpora zachování sklářství na území ER BBK 

 

Realizace projektu byla zahájena počátkem května 2009 a trvala do konce prosince 2009. 

Projekt byl financován z prostředků státního rozpočtu, prostřednictvím finančního příspěvku 

Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje SR. Náklady na celý projekt činily 16 650 eur. 

Z toho vlastní vklad tvořil 1 665 eur. Místo realizace bylo území ER BBK – Zlínský  

a Trenčínský kraj. Projekt se soustředil na podporu rozvoje propojení veřejného a soukromého 

sektoru pomocí propagace sklářského řemesla a zviditelňování ER BBK jako euroregionu 

skla. Druhým cílem projektu bylo pokračovat v dokumentaci zanikajících ručních sklářských 

technologií pro budoucí generace. Přínosem projektu byla podpora plánovaného pokračování 

dlouhodobé přeshraniční spolupráce a rozvíjení dalších aktivit programu VITRUM PRO 

FUTURUM, ER BBK – euroregion skla. Tento program se snaží jednak o zachování 

sklářského řemesla, o ekonomický rozvoj příhraničních regionů v ER BBK posilněním 

veřejného a soukromého partnerství a jednak o rozvoj a stabilizaci lidského potenciálu 

v regionu. Program usiluje také o síťování a propagaci tří sklářských pilířů
82

 z území ER BBK 

i celé SR a ČR. Realizací projetu došlo ke zkvalitnění schopností členů slovensko-českého 

týmu zpracovávat strategie, plánovat a realizovat společné projekty, překonávat legislativní 

překážky a připravit společný projekt v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje pro malé  

a střední sklářské firmy a sklářský průmysl v ER BBK na roky 2009 – 2011. Důležitým 

přínosem tohoto projektu byla také podpora propagace vysokoškolského studia s technickým 

zaměřením na slovenské i české straně hranice. Dále projekt přispěl k zachování zanikajících 

sklářských ručních technologií a k propagaci ER BBK jako euroregionu skla. 
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K zrealizovaným aktivitám patří např. zpracování a vydání propagačního letáku  

při příležitosti 60. výročí Střední odborné školy sklářské v Lednické Rovne a 65. výročí 

Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí, pracovní střetnutí 

základního týmu VITRUM PRO FUTURUM, proces přípravy společné výstavy sklářských 

škol v galeriích v Trenčíně a Zlíně při příležitosti 10. výročí ER BBK v roce 2010 a další
83

.  

3.6.2 Projekt Výměna znalostí a osvědčených postupů k udržitelnému rozvoji 

přeshraniční spolupráce zemí V4. 

 

Tímto projektem uspěl Region Biele Karpaty v rámci standardních grantů Mezinárodního 

Visegrádského fondu. Projekt byl realizován od ledna 2010 do prosince 2010 a financován 

z prostředků státního rozpočtu SR. Výška dotace činila 15 000 eur a představovala 50 % 

hodnoty projektu. Partnery projektu byli Region Bíle Karpaty Zlín, Sdružení Euroregion 

„Tatry“ Nowy Targ - Polsko, Obchodní a průmyslová komora Novohradu Salgótarján – 

Maďarsko, Trenčínská obchodní a průmyslová komora Trenčín, Obchodní a hospodářská 

komora Uherské Hradiště a malé a střední podniky obce Vecsés v Maďarsku. Cílem projektu 

byla výměna nejlepších zkušeností i specifik z rozvoje příhraničních regionů SK-CZ, SK-PL,  

SK-HU a vzájemně přispět k dlouhodobě udržitelnému rozvoji jak vlastních příhraničních 

území, tak středoevropského prostoru jako celku do a po roce 2013. Výstupem projektu bylo 

vymezení společných témat, specifik, potřeb a směrů přeshraniční spolupráce zemí V4.  

Ty mají vzhledem ke své velikosti největší počet hranic v Evropě. Přístupy k přeshraniční 

spolupráci a sousedským vztahům na hranicích zemí V4 jsou různé a přinášejí různé 

zkušeností a výzvy, které je třeba pojmenovat na regionální úrovni, protože právě tam  

se odehrávají. Zkušenější aktéři projektu se shodli na důležitosti výměny nejlepších 

zkušeností a specifik příhraniční spolupráce a na nutnosti společného pojmenování potřeb  

a trendů územní spolupráce do a po roku 2013, prostřednictvím realizace dvou hlavních 

aktivit – pracovní konference a vydání publikace. Publikace nese název Euroregion Bílé-Biele 

Karpaty – zkušenosti a budoucnost CBC a odráží víceleté zkušenosti a vize budoucnosti 

přeshraniční spolupráce v ER BBK
84

. 
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spolupráce zemí V4. [online]. 2009 [cit. 2013-03-13].  Dostupný z: 
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Příprava a realizace mezinárodní konference. Konference se konala 21. – 22. října 2010 

v Trenčíně a Trenčianských Teplicích. Cíl konference byl totožný s cílem projektu. K nosným 

tématům projektu patřily:  

 Lidský potenciál, inovace a podnikání v příhraničních oblastech, 

 Přeshraniční programy cestovního ruchu, 

 Dlouhodobé specifické programy přeshraniční spolupráce, 

 Budoucnost přeshraniční spolupráce v EU a ve střední Evropě. 

Závěry konference vymezují další individuální i společný postup zúčastněných partnerů 

v přeshraniční spolupráci prostřednictvím dalších projektů do a po roku 2013. Tyto závěry 

byly medializovány a šířeny do regionální přes národní až po evropskou úroveň
85

 . 

3.6.3 Projekt Euroregion Bíle-Biele Karpaty na mapě 

 

Realizace projektu probíhala od října 2007 do června 2008. Náklady na projekt činily  

391 000 Kč a vlastními zdroji bylo kryto 97 750 Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou 

unií a k jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu mikroprojekt. Cílem projektu bylo 

vytvořit spolupracující systém na české i slovenské straně hranice, podpora dalšího rozvoje 

příhraničního regionu posilováním stávajících přeshraničních struktur, posílení dlouhodobých 

forem spolupráce a zviditelnění a propagace příhraniční oblasti
86

. Na základě těchto aspektů 

vznikla myšlenka propagovat danou oblast společně s kulturními a turistickými památkami 

prostřednictvím heraldické mapy s informačním zaměřením na historii a etnografii. Aby mohl 

být rozvíjen potenciál cestovního ruchu, bylo cílem oslovit širokou veřejnost jako 

potencionální návštěvníky území ER BBK. Pro region byl tento projekt přínosný tím, že došlo 

k propagaci území a společně byly propagovány také historické a turistické památky. Došlo 

k rozvoji cestovního ruchu a k rozvoji spolupráce regionálních struktur. Bylo vydáno  

10 000 ks map, které prezentují Zlínský a Trenčínský kraj a města Zlín a Trenčín. Mapy 

dopomohou návštěvníkům či tamějším obyvatelům oblasti přiblížit kulturní památky  

a turistické zajímavosti. Mapa nese etnografické a historické údaje a napomáhá k rozvoji 

tohoto druhu informací
87

.  
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4. Komparace NUTS 3 Euroregionu Bílé-Biele Karpaty 

Euroregion Bíle-Biele Karpaty je tvořen Zlínským a Trenčínským krajem. V následující 

kapitole budou kraje charakterizovány a srovnávány podle vybraných ukazatelů, např. podle 

míry nezaměstnanosti, HDP, počtu obyvatel, bude také analyzován demografický vývoj, 

doprava, vzdělávání a potenciál cestovního ruchu těchto krajů. 

4.1 Socioekonomická analýza Zlínského kraje 

 

Na základě ústavního zákona č. 347 ze dne 3. prosince 1997 o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků byl k 1. lednu 2000 ustanoven Zlínský kraj. K jeho vzniku došlo 

sloučením okresů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, které patřily k Jihomoravskému kraji,  

a okresu Vsetín, který byl zahrnován do Severomoravského kraje. Zlínský kraj spolu 

s Olomouckým krajem tvoří region soudržnosti Střední Morava. S účinností od 1. ledna 2003 

bylo vytvořeno třináct správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně), 

v jejichž rámci působí 25 územních obvodů pověřených obcí (obce II. stupně)
88

.  

4.1.1 Obecná charakteristika kraje 

 

Tento kraj se nachází na východě České republiky, jeho východní okraj tvoří hranici 

se Slovenskou republikou. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě 

s Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Svou rozlohou 3 964 km
2
 je 

Zlínský kraj čtvrtým nejmenším krajem v republice a k 31. prosinci 2010 měl celkem 305 

obcí (z toho 30 měst). Počet obyvatel ve Zlínském kraji ke konci roku 2011 dosáhl něco 

kolem 589 030 obyvatel. Hustota zalidnění je 149,0 obyvatel/km
2
, což výrazně převyšuje 

republikový průměr. Kraj je tvořen čtyřmi okresy - Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské 

Hradiště. Nejvyšší zalidněnost je v okrese Zlín (186,3 obyvatel/km
2
)  

a nejnižší v okrese Vsetín (127,3 obyvatel/km
2
). Území Zlínského kraje má členitý charakter, 

z převážné části je kopcovité, tvořené pahorkatinami a pohořími. V povodí Moravy se táhne 

rovinatá úrodná oblast – Haná (Kroměřížsko) a Slovácko (Uherskohradišťsko).  

V severní části kraje se tyčí Moravskoslezské Beskydy s nejvyšší horou Čertův mlýn 

(1 206 m), na východě se rozléhají Javorníky s nejvyšší horou Velký Javorník (1 071 m) 

 a dále směrem k jihu Bílé Karpaty s nejvyšší horou Velká Javořina (970 m), 

 které tvoří hranici se Slovenskem. Směrem k jihu od Moravskoslezských Beskyd se nachází 
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Hostýnsko – Vsetínská hornatina a Vizovická vrchovina. Na jihozápadě kraje se nacházejí 

Chřiby s nejvyšším bodem Brdo (587 m). Od západu z Olomouckého kraje přes okres 

Kroměříž až do okresu Zlín probíhá Hornomoravský úval. Kolem řeky Moravy, v okrese 

Uherské Hradiště, probíhá Dolnomoravský úval, pokračující dále do Jihomoravského kraje. 

Oblastí protéká největší řeka kraje Morava, do které se vlévá většina toků protékajících 

územím. Především to jsou v severní části řeka Bečva a v jižní části řeka Olšava. Zlínský kraj 

má celkem příznivé klimatické podmínky - z klimatických hodnot, naměřených 

v meteorologické stanici na jeho území, byla zjištěna v roce 2009 průměrná teplota vzduchu 

9,8 °C a celkový úhrn srážek 644,6 mm/m
2
. Většina půd kraje je minerálně chudá, s výjimkou 

draslíku a hořčíku, s nedostatkem humusu. Jsou to hnědé půdy vrchovin a podzoly,  

které směrem k jihu místy přecházejí do hnědých půd nižších poloh. Na rozdíl od kopcovité 

 a hornaté části s chudými štěrkovitými a kamenitými půdami je v obou úvalech úrodná 

hnědozemě i černozemě a v okolí řeky Moravy také kvalitní lužní půdy. Obdělávání půdy 

velké části kraje je pro svažitost a členitost terénu obtížné. Z celkového půdního fondu kraje 

je 49 % zemědělské a 51 % nezemědělské půdy. Nejvíce zemědělské půdy je v okrese 

Uherské Hradiště (58,0 % celkové výměry okresu, z toho je 70,5 % půdy orné). Zcela odlišné 

rozdělení půdy je v okrese Vsetín, kde je podíl nezemědělské půdy výrazně vyšší (64,6 %)  

a z níž 83,8 % zabírají převážně smrkové lesy. Kraj je chudý na nerostné suroviny  

- využívána jsou hlavně ložiska štěrkopísků, která mají celorepublikový význam, dále ložiska 

cihlářských hlín a stavebního kamene. Místní význam má těžba pískovce. V omezené míře se 

zde vyskytují naleziště ropy a zemního plynu. Značnou část rozlohy Zlínského kraje tvoří 

chráněná krajinná území, která zahrnují dvě chráněné krajinné oblasti - Beskydy a Bílé 

Karpaty. Tyto oblasti zaujímají zhruba 30 % území. CHKO Bílé Karpaty patří mezi šest 

biosférických rezervací UNESCO v republice. Na území kraje se dále nachází 38 přírodních 

rezervací (z toho šest národních) a 122 přírodních památek (z toho dvě národní)
89

.  

4.1.2 Obyvatelstvo 

 

Koncem prosince 2011 činil počet obyvatel Zlínského kraje 589 030, což představuje 

necelých 6 % celkové populace České republiky. Proti stavu na konci roku 2010 ubylo 

celkem 863 obyvatel. Přirozený přírůstek byl v roce 2011 v záporných hodnotách a to – 605 

osob. Znamená to tedy, že se v kraji narodilo ve sledovaném období méně dětí (5 577),  

než kolik obyvatel zemřelo (6 171).  Pro srovnání v roce 2010 byl přirozený přírůstek 
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v kladných hodnotách a činil 45 osob. Během roku 2011 se do kraje přistěhovalo 2 869 osob 

a mimo kraj vystěhovalo 3 325 osob, což představuje záporné migrační saldo 456 osob. 

Celkový přírůstek obyvatel Zlínského kraje dosáhl za rok 2011 záporných hodnot a to – 1 057 

osob. Z hlediska věkového složení se v kraji projevuje trend stárnutí populace, věková 

struktura obyvatelstva je však stále pozitivní. V roce 2011 byl průměrný věk obyvatel 41,4 let. 

Věková skupina 0-14 let tvoří 14,2 % obyvatel Zlínského kraje, skupina 15-64 let tvoří 69 % 

a skupina 65 let a více tvoří 16,8 %. Počet žen ve Zlínském kraji převyšuje počet mužů  

o 13 108. V roce 2011 skončilo 1 415 manželství rozvodem, oproti roku 2010 došlo k poklesu 

rozvodovosti. V roce 2011 bylo uzavřeno 2 404 sňatků, což představuje o 168 sňatků méně 

než v předchozím roce. Na území Zlínského kraje se v roce 2011 nacházelo 8 009 cizinců. 

Nejpočetnější skupina cizinců byla tvořena Slováky, dále Ukrajinci, a Vietnamci
90

. 

Následující graf zobrazuje vývoj počtu obyvatel v jednotlivých letech ve Zlínském  

a Trenčínském kraji. 

Graf 4.1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 – 2010 ve Zlínském a Trenčínském kraji 

Zdroj: www.czso.cz, www.statistics.sk; vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že počet obyvatel v Trenčínském kraji převyšuje počet obyvatel kraje 

Zlínského. Ve sledovaném období 2001 - 2010 docházelo v obou krajích ke snižování počtu 

obyvatel, který byl především ovlivněn negativním migračním saldem. Od roku 2006 do roku 

2008 sice ve Zlínském kraji došlo k mírnému nárůstu počtu obyvatel, tento trend však netrval 

dlouho a lze vidět, že opět dochází k úbytku obyvatel. V Trenčínském kraji  
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v letech 2006 – 2008 došlo téměř k stagnaci počtu obyvatel, následně od roku 2008 počet 

obyvatel opět mírně klesá. 

4.1.3 Hospodářský vývoj  

 

Zlínský kraj patří k hospodářsky méně rozvinutým krajům. Ekonomika v kraji se zaměřuje 

především na zhodnocování vstupních surovin a polotovarů. Především podniky 

zpracovatelského průmyslu vytváření průmyslový potenciál Zlínského kraje. Jde zejména 

o podniky kovodělného, elektrotechnického, dřevozpracujícího, a textilního průmyslu. Tyto 

podniky se však ve srovnání s ostatními podniky nacházejícími se na území České republiky 

vyznačují nízkou úrovní modernizace a inovací
91

. Od roku 1995 až do roku 2008 hodnoty 

HDP každoročně narůstaly. V roce 2009 se i ve Zlínském kraji projevila celoevropská recese. 

Došlo k poklesu HDP o 2,7 % a i v následujícím roce bylo zjištěno meziroční snížení a to  

o 1,6 %. V roce 2011 došlo k meziročnímu růstu o 2,4 % a HDP dosahoval 182 413 mil. Kč, 

což je 7 418 mil. Eur. Také hodnoty ukazatele HDP/obyvatele v čase, až do roku 2009, rostly. 

V roce 2009 došlo k propadu a byl zachycen meziroční pokles o 2,4% a v následujícím roce 

opět pokles a to o 1,5%. V posledních letech vykazoval zlínský podíl HDP na republikovém 

celku mírný rostoucí trend. V letech 2008 a 2009 činil podíl 4,8 %, v následujícím roce 2010 

došlo k poklesu o 0,1 procentního bodu a podíl činil 4,7 % a zůstal nezměněný i pro rok 

2011
92

. V tabulce 4. 1. jsou shrnuty údaje, týkající se vývoje HDP ve Zlínském kraji 

 v letech 2004 – 2010.  

Tabulka 4.1 Vývoj HDP ve Zlínském kraji v letech 2004 - 2010 

Ukazatel/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP         

     v mil. Kč 129 796 144 825 156 644 170 213 185 264 180 885 177 989 

     v mil. € 4 070 4 863 5 527 6 130 7 427 6 843 7 040 

HDP/obyv.        

     v Kč 219 514 245 280 265 558 288 497 313 429 305 910 301 442 

     v € 6 883 8 236 9 370 10 390 12 564 11 572 11 922 

Podíl kraje 

na HDP ČR 

(%) 

4,6 4,6 4,7 4,6 4,8 4,8 4,7 

Zdroj:www.czso.cz; vlastní zpracování 
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4.1.4 Trh práce 
 

Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji se nachází mírně nad celorepublikovým průměrem. 

Ve sledovaném období docházelo mírně k poklesu nezaměstnanosti, avšak pozitivní trend byl 

narušen hospodářskou krizí. Důsledky se projevily v letech 2009 a 2010 a došlo k růstu počtu 

nezaměstnaných. K 31. prosinci 2011 dosáhla obecná míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji 

7,6 %. Oproti roku 2010 došlo k poklesu nezaměstnanosti o 0,9 procentního bodu. Úřady 

práce evidovaly celkem 29 418 uchazečů o zaměstnání. V rámci kraje měl nejvyšší míru 

nezaměstnanosti okres Vsetín (10,75 %) a naopak nejnižší okres Zlín (7,85 %). Ke stejnému 

datu bylo v kraji 1 590 volných pracovních míst, což představuje 18,5 uchazeče na jedno 

volné pracovní místo. V roce 2011 bylo v primárním sektoru zaměstnáno 3 %, v sekundárním 

sektoru 48,4 % a v terciárním sektoru 48,5 % ekonomicky aktivních obyvatel. Průměrná 

měsíční hrubá mzda v kraji za rok 2011 činila 22 655 Kč, což je při průměrném kurzu roku 

2011 24,585Kč/€ v přepočtu zhruba 921,5 Eur
93

. Následující tabulka zobrazuje vývoj 

základních ukazatelů trhu práce ve Zlínském kraji v letech 2004 - 2011. 

 

Tabulka 4.2 Vybrané ukazatele trhu práce Zlínského kraje 

Ukazatel/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ekonomicky 

aktivní obyv. (v tis.) 
288,8 290,0 294,7 299,0 294,7 290,9 288,5 290,6 

 z toho nezaměstnaní 21,4 27,4 20,8 16,5 11,3 21,2 24,5 22,2 

Ekonomicky 

neaktivní obyv. (v 

tis.) 

212,7 213,1 209,8 207,9 214,1 218,1 219,3 215,9 

  z toho důchodci  129,6 132,2 128,2 127,3 126,3 127,9 131,8 134,6 

             studenti 52,1 54,2 54,4 55,1 52,7 54,9 51,5 53,2 

Obecná míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

7,4 9,4 7,0 5,5 3,8 7,3 8,5 7,6 

Zdroj:www.czso.cz; vlastní zpracování 
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4.1.5 Vzdělávání 

  

Síť předškolních zařízení ve školním roce 2012/2013 představuje 310 mateřských škol, které 

navštěvuje 19 989 dětí. Počet školek v čase zůstává téměř stejný, ale dochází k rapidnímu 

nárůstu počtu dětí, např. ve školním roce 2010/2011 činil počet mateřských škol 308  

a navštěvovalo je téměř o tisíc dětí méně než ve školním roce 2012/2013. Dále se na území 

Zlínského kraje nachází 257 základních škol, které navštěvuje 46 183 žáků. Počet škol zůstal 

ve srovnání s předchozími roky stejný, počet žáků však mírně klesal. Ve školním roce 

2012/2013 byl zaznamenán mírný nárůst počtu žáku.  Na území kraje se také nachází 71 

středních škol, které v současném školním roce navštěvuje 26 871 studentů. Počet škol i počet 

studentů v posledních letech mírně klesal. Ve Zlínském kraji působí dvě vysoké školy  

– Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a soukromá vysoká škola Evropský polytechnický institut 

v Kunovicích. V posledních letech počet studentů mírně rostl, ale v předchozím a současném 

školním roce došlo k úbytku studentů a jejich počet činil 10 432 studentů. Počet absolventů 

vysokých škol za rok 2011 činil ve Zlínském kraji 4 413 absolventů
94

.  

4.1.6 Doprava 

  

Zlínský kraj patří v rámci silniční dopravní dostupnosti k nejvíce postiženým oblastem 

v  České republice. Územím prochází významnější dopravní koridor, který spojuje Gdaňsk 

přes Katovice, Ostravu, Přerov, Zlín, Uherské Hradiště, Břeclav s Bratislavou popř. Vídní
95

.  

Ke konci roku 2011 byla celková délka silnic a dálnic v kraji 2 145 km (z toho 17 km dálnic, 

359 km silnic I. třídy, 573 km silnic II. třídy a 1197 km silnic III. třídy). Ve srovnání s rokem 

2010 došlo k navýšení délky silnic a dálnic o 5 km, což bylo způsobeno prodloužením dálnice 

o 4 km a silnice I. třídy o jeden km. Celková délka silnic a dálnic v kraji představuje jen 3,9 % 

délky cest v České republice
96

.  

Také v oblasti železniční dopravy se nachází Zlínský kraj pod průměrem České republiky. 

Celková délka sítě v kraji je 359 km, což představuje jen 3,6 % celkové železniční sítě 

v České republice. Nejvýznamnější železniční tratí na území tohoto kraje je trať Břeclav  

– Přerov – Bohumín. K významným tratím lze zařadit také trať Hranice – Střelná. Tyto tratě 
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jsou součástí významných dopravních koridorů. V současné době se na území Zlínského kraje 

nachází jediné mezinárodní veřejné letiště – v Kunovicích, které je bez pravidelné dopravy. 

Na řece Moravě se nachází turisticky oblíbený Baťův kanál, což může představovat potenciál 

rozvoje v oblasti vodní dopravy
97

.  

4.1.7 Cestovní ruch 

 

K 31. 12. 2011 se na území kraje se nachází 531 hromadných ubytovacích zařízení s 21 826 

lůžky. Počet ubytovacích zařízení a počet hostů v těchto zařízeních rok od roku narůstá, což je 

pozitivní trend. Největší skupinu hostů tvoří návštěvníci z České republiky (86 %), dále 

občané Slovenské republiky, Německa a Rakouska
98

. Atraktivita Zlínského kraje vyplývá 

z množství přírodních, kulturních a historických památek, tím je tento kraj svéráznou 

turistickou oblastí. Nikde jinde v České republice nelze najít území, které nabídne zároveň 

hory, zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu 

církevních památek a historicky cenných staveb, jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské 

funkcionalistické architektury. Skutečnost, že se zde setkávají tři národopisné celky - úrodná 

Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko také výraznou měrou přispívá k originalitě 

tohoto kraje. Mnoho návštěvníků každoročně přijíždějí za zdravím, relaxací a odpočinkem 

do Luhačovic, největších moravských lázní. Lázně mají dlouholetou tradici lázeňské léčby 

dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Známé jsou také přírodními 

léčivými prameny, příznivými klimatickými podmínkami a svou typickou architekturou. 

Region nabízí bohaté sportovní vyžití. Kvalitní lyžařské dráhy pro sjezd i běh poskytují 

například Pustevny, Portáš, Velké Karlovice, hřebeny Chřibů a Hostýnských vrchů. Podél 

toku řeky Moravy vede Moravská cyklostezka, která navazuje na rakouské a slovenské 

cyklostezky. Pulčínské, Lačnovské nebo Čertové skály nabízí několik možností, které nejvíce 

ocení nejen horolezci ale také milovníci turistických vycházek. V kraji se každoročně pořádají 

automobilové závody - Barumralye a Valašská zima. Nezapomenutelný zážitek také přináší 

plavba po Baťově kanálu, v kraji jsou vodní nádrže Horní Bečva, Bystřička, Ostrožská Nová 

Ves, Rusava, Pozlovice a Smraďavka nabízející v letních měsících nejen koupání ale také 

výjezdy na loďkách. Podzámecká i Květná zahrada a arcibiskupský zámek v Kroměříži, které 

jsou zapsány do Listiny světového dědictví UNESCO, se těší celosvětovému uznání. Mezi 

                                                           
97 EUROREGION BÍLE-BIELE KARPATY. Společný programový dokument ER BBK o přeshraniční spolupráci na roky 

2007 – 2013. [online]. 2010 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: http://www.erbbk.sk/main.php?f=_subory/subory/plne-znenie.php 
98 ČESKÝ STATICTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Statistická ročenka Zlínského kraje 2012 [online]. ČSÚ [cit. 2013-04-17]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D0003FB284/$File/72101112.pdf 

 



43 
 

turistické destinace Zlínského kraje lze zařadit také Holešov s muzeem židovské kultury, 

gotický hrad Buchlov, barokní zámek v Buchlovicích, poutní místo Velehrad, památník Velké 

Moravy ve Starém Městě, Valašské muzeum v přírodě a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, 

areál staveb na Pustevnách, socha pohanského boha Radegasta a sousoší Cyrila a Metoděje 

na Radhošti. K událostem dokumentujícím národopisnou bohatost regionu patří Fašank 

ve Strání, Jízda králů ve Vlčnově nebo Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově. 

V Uherském Hradišti se každoročně koná Letní filmová škola a ve Zlíně Mezinárodní festival 

filmů pro děti a mládež. Vítaným centrem návštěvníků je také zoologická zahrada se zámkem 

v Lešné nebo Muzeum obuvi ve Zlíně
99

.  

4.2 Socioekonomická analýza Trenčínského kraje 

 

Vznik osmi krajů Slovenské republiky byl zřízen zákonem Národní rady Slovenské republiky 

(NR SR) 221/1996 Z. z. o územním a správním členění Slovenské republiky. Jedním 

z nověvznikajících byl i Trenčínský kraj. Zákonem NR SR 302/2001 Z. z. o samosprávných 

krajích bylo na území Slovenské republiky ustanoveno osm samosprávných krajů, shodných 

s předcházejícím územně-správním členěním. K 1. lednu 2002 vznikl z původního 

Trenčínského kraje Trenčínský samosprávný kraj
100

.  

4.2.1 Obecná charakteristika kraje 

 

Kraj se rozprostírá v severozápadní části Slovenské republiky a západní část kraje tvoří státní 

hranici s Českou republikou. Dále na severovýchodě sousedí se Žilinským, na východě 

s Bánskobystrickým samosprávným krajem a na jihu s Trnavským a Nitranským 

samosprávným krajem. Trenčínský kraj je svou rozlohou 4502 km
2
 třetím nejmenším krajem 

v republice a nachází se zde 18 měst a 276 obcí. Kraj je tvořen devíti okresy - Bánovce  

nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, 

Prievidza, Púchov a Trenčín. K 31. prosinci 2011 měl 594 168 obyvatel. Hustota zalidnění 

je 133 obyvatel/km
2
, což převyšuje průměr republikového zalidnění. Nejvyšší zalidněnosti  

je v okrese Ilava (169 obyvatel/km
2
) a nejnižší v okrese Bánovce nad Bebravou 

(83 obyvatel/km
2
).

 
 Území kraje se rozléhá na celcích Vnějších flyšových Karpat,  

Fatransko-tatranské oblasti, Podunajské nížiny. Pohořím Vtáčnik do kraje zasahuje 

i Slovenské středohoří. Z Vnějších Karpat do kraje zasahují Bílé Karpaty, Javorníky, 
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Myjavské pahorkatiny a Považské Podolí, z Fatransko-tatranské oblasti Malé Karpaty, 

Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské skály, Hornonitrianská kotlina, Žiar, Tríbeč  

a z Podunajské nížiny Podunajská pahorkatina. Vrchol Vtáčnika se svou výškou  

1 346 m n. m. je nejvyšším bodem území. Tam, kde území opouští Dudváh, se nachází 

nejnižší místo (165 m n. m). Povrch území je značně členitý. Pohoří mají převážně charakter 

hornatiny, ze kterých vystupují hřebeny z odolnějších hornin. Na místě méně odolných hornin 

vznikly erozní doliny a kotliny. Na úpatí pohoří ve výběžku Podunajské nížiny jsou 

pahorkatiny s úvaly a úvalovými dolinami. K teplé klimatické oblasti patří především 

Považské pohoří, Podunajská pahorkatina a Hornonitrianská kotlina. Západní část kraje 

 je odvodňována Váhem, do kterého se z pravé strany vlévá Biela Voda, Vlára a Drietomica. 

Východní části kraje odvodňuje Nitra, do které vtéká Bebrava, Nitrica a Handlovka.  

Dvě pětiny území zabírá zemědělská půda. V kraji jsou z hlediska zemědělské výroby různé 

pěstitelské podmínky. V teplejších, níže položených částech kraje převládá rostlinná výroba, 

která produkuje zejména ječmen, cukrovou řepu a pšenici. Ve vyšších polohách se pěstují 

převážně brambory. Louky a pastviny přibývají se stoupající nadmořskou výškou 

 a na ně navazuje chov skotu
101

.  

4.2.2 Obyvatelstvo 

  

Počet obyvatel Trenčínského kraje činil na konci roku 2011 594 186 osob, což představuje 

necelých 11 % celkového obyvatelstva Slovenské republiky. Oproti roku 2010 došlo 

k poklesu počtu obyvatel o 4 633 osob. Přirozený přírůstek byl v roce 2011 v kladných 

hodnotách a to 156 osob. V kraji se narodilo více dětí (5 907), než kolik obyvatel zemřelo 

(5 751). V předchozím roce činil přirozený přírůstek obyvatel 107 osob. Během roku 2011 se 

do kraje přistěhovalo 2 055 osob a z kraje se vystěhovalo 2 479 osob, což představuje záporné 

migrační saldo 424 osob. Celkový přírůstek obyvatel Trenčínského kraje dosáhl v roce 2011 

záporných hodnot a to – 268 osob. Stejně jako ve Zlínském kraji se zde projevuje trend 

stárnutí populace, v roce 2011 činil průměrný věk obyvatel 40,35 let. Věková skupina 0-14 let 

tvoří 13,4 % obyvatel Trenčínského kraje, skupina 15-64 let tvoří 72,6 % a skupina 65 let  

a více tvoří 14%. Počet žen převyšuje počet mužů o 11 418. V roce 2011 skončilo 1 245 

manželství rozvodem, oproti předchozímu roku došlo k poklesu rozvodovosti. Na území 

Trenčínského kraje bylo v roce 2011 uzavřeno 2 671 sňatků a dochází k poklesu sňatkovosti. 
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V kraji se v roce 2011 nacházelo 1 931 cizinců, nejpočetnější skupinou byli obyvatelé České 

republiky, dále pak obyvatelé Polska a Německa
102

.  

4.2.3 Hospodářský vývoj 

 

Z hlediska ekonomické struktury má Trenčínský kraj charakter průmyslově - zemědělský.  

Průmysl je zde různorodý, který zastoupen strojírenstvím, elektrotechnikou, důlním 

průmyslem, textilním a oděvním průmyslem, sklářským, kožedělným a potravinářským 

průmyslem. Na Horní Nitře je nejvýznamnější hornická oblast Slovenska. Potenciál  

pro podnikání zde našli mnohé zahraniční společnosti, jako např. Johnson Controls, Sauer 

Danfoss, Delta Electronics, Emerson, Vaillant, Leoni, Velux a další
103

. Ve sledovaném období 

vykazuje HDP rostoucí trend. V roce 2009 se jak ve Zlínském kraji, tak i v kraji Trenčínském 

projevila celoevropská recese. Došlo k poklesu HDP o 8,3 %, avšak v následujícím roce byl 

zjištěn meziroční růst a to o 4,4 %. Hodnoty ukazatele HDP/obyvatele také až do roku 2009 

rostly. V roce 2009 došlo k propadu a byl zaznamenán meziroční pokles o 10,5 %  

a v následujícím roce došlo k růstu HDP/obyvatele a to o 4,8 %. V posledních letech 

vykazoval trenčínský podíl HDP na republikovém celku mírný klesající trend. V roce 2008 

činil podíl 10,1 %, v následujícím roce 2009 došlo k poklesu o 0,3 procentní body a podíl 

činil 9,8 % a zůstal nezměněný i pro rok 2010. V tabulce 4. 2. jsou shrnuty údaje, týkající se 

vývoje HDP v Trenčínském kraji v letech 2004 – 2010
104

.  

Tabulka 4.3 Vývoj HDP v Trenčínském kraji v letech 2004 -2010 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP v mil. € 4 676 4 856 5 724 6 302 6 721 6 166 6436 

HDP/obyv. v € 7 771 8 081 9 537 10 503 11 205 10 285 10 744 

Podíl kraje na HDP 

SR (%) 
10,4 9,9 10,4 10,3 10,1 9,8 9,8 

  Zdroj: www. www.statistics.sk; vlastní zpracování 

                                                           
102 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. ŠÚ SR: Trenčianský kraj v číslech [online]. ŠÚ SR [cit. 2013-01-

07]. Dostupné z: http://portal.statistics.sk/files/KrajskeSpravy/TN/tn_kraj_v_cislach_2012.pdf 
103 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ekonomické a sociálne špecifiká.[online]. 2013 [cit. 2013-04-03]. 

Dostupné z: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=676 
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Graf 4.2 Vývoj HDP/obyvatele v letech 2004 – 2010 ve Zlínském a Trenčínském kraji 

   Zdroj: www.czso.cz, www.statistics.sk; vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu, který zobrazuje vývoj HDP na obyvatele v jednotlivých letech  

ve Zlínském a Trenčínském kraji, vyplývá, že v čase dochází k pozitivnímu růstovému trendu. 

Počátkem sledovaného období byl na vyšší úrovni Trenčínský kraj. V letech 2005 – 2007 byl 

vývoj v obou krajích téměř totožný. V roce 2008 činil HDP/obyvatele  ve Zlínském kraji 

12 564 Eur a převyšoval výši HDP/ obyvatele v Trenčínském kraji o 1 359 Eur. V roce 2009 

vlivem hospodářské krize došlo v obou krajích k výraznému poklesu HDP/ obyvatele. 

V následujícím roce docházelo k růstu, ale rozdíl mezi úrovni HDP/obyvatele Zlínského kraje 

a kraje Trenčínského je patrný.   

4.2.4 Trh práce 

 

Míra nezaměstnanosti v Trenčínském kraji se nachází výrazně pod republikovým průměrem. 

V roce 2008 činila míra nezaměstnanosti 4,7 %, zatímco celorepubliková míra 

nezaměstnanosti se pohybovala kolem 10 %. Ve sledovaném období docházelo k poklesu 

nezaměstnanosti, avšak pozitivní trend byl stejně jako ve Zlínském kraji narušen 

hospodářskou krizí. Nárůst počtu nezaměstnaných se projevil v letech 2009 a 2010.  

K 31. prosinci 2011 dosáhla obecná míra nezaměstnanosti v Trenčínském kraji 8,7 %. Oproti 

roku 2010 došlo k poklesu nezaměstnanosti o 1,5 procentního bodu. Úřady práce evidovaly 

celkem 33 203 uchazečů o zaměstnání. V rámci kraje měl nejvyšší míru nezaměstnanosti 

okres Previdza (12,88 %) a naopak nejnižší okres Púchov (7,25 %). Průměrná měsíční hrubá 
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mzda v kraji za rok 2011 činila 766 Eur. Následující tabulka zobrazuje vývoj základních 

ukazatelů trhu práce v Trenčínském kraji v letech 2004 - 2011
105

. 

 

Tabulka 4.4 Vybrané ukazatele trhu práce Trenčínského kraje 

Ukazatel/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ekonomicky aktivní 

obyv. (v tis.) 
294,5 298,7 295,0 294,6 299,3 294,9 301,2 296,9 

   z toho nezaměstnaní 25,4 23,9 21,2 16,7 13,9 21,4 30,7 25,9 

Ekonomicky 

neaktivní obyv. (v 

tis.) 

211,9 213,9 215,8 216,8 214,9 222,7 217,5 221,9 

    z toho důchodci  120,6 122,1 121,2 122,5 123,2 126,4 125,6 124,0 

                studenti 57,1 56,2 57,4 59,8 58,8 60,4 57,8 58,8 

Obecná míra 

nezaměstnanosti (%) 
8,6 8,1 7,1 5,7 4,7 7,3 10,2 8,7 

Zdroj: www. www.statistics.sk; vlastní zpracování 

Graf 4.3 Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v letech 2004 - 2011 ve Zlínském a 

Trenčínském kraji 

 

Zdroj: www.czso.cz, www.statistics.sk; vlastní zpracování 

                                                           
105 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ukazovatele ekonomického vývoja za regióny. Nezamestnanosť. 

[online]. 2013 [cit. 2013-01-07]. Dostupné z: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1801 
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Z grafu č. 4. 3 vyplývá, že nejvyšší úroveň míry nezaměstnanosti byla v roce 2010 důsledkem 

hospodářské krize. Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji je na nižší úrovni než míra 

nezaměstnanosti v kraji Trenčínském. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji je však v rámci celé 

České republiky nadprůměrná, zatímco nezaměstnanost v Trenčínském kraji je vůči průměrné 

nezaměstnanosti Slovenské republiky vysoce podprůměrná. V posledních letech má míra 

nezaměstnanosti v obou krajích klesající tendence.  

4.2.5 Vzdělávání 

 

Síť předškolních a školních zařízení v Trenčínském kraji je stejně jako v kraji Zlínském dobře 

rozvinuta. Ve školním roce 2011/2012 představuje 280 mateřských škol, které navštěvuje  

15 341 dětí. Počet mateřských škol zůstává v posledních letech stejný, ale dochází k  nárůstu 

počtu dětí. Dále se na území kraje nachází 197 základních škol, které navštěvuje 43 580 žáků. 

Počet škol zůstal ve srovnání s předchozími roky stejný, počet žáků však výrazně klesal.  

Ve školním roce 2010/2011 se počet žáků snížil o 847 jedinců.  Na území kraje se nachází 63 

středních škol, které v minulém školním roce navštěvovalo 27 161 studentů. Počet škol  

i počet studentů v posledních letech mírně klesal. V Trenčínském kraji působí také vysoké 

školy – Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka a soukromá Vysoká škola managementu, 

pobočka americké univerzity City University Bellevue, USA.  V posledních letech počet 

studentů mírně klesá, ve školním roce 2010/2011 činil počet studentů denního studia 3 930 

studentů. Počet absolventů za rok 2011 činil v Trenčínském kraji 1 343 absolventů
106

. 

4.2.6 Doprava 

 

Trenčínský kraj má lepší dopravní podmínky než kraj Zlínský. Územím Trenčínského kraje 

procházení nejdůležitější dopravní tahy Slovenska. Krajem prochází významné transevropské 

koridory, které jsou zařazeny do sítě TEN. Jedná se o koridor Bratislava – Žilina, napojující 

se na koridor Žilina – Katovice. Krajem také prochází mezinárodní dopravní tah E 75 

s propojením na Rakousko, Polsko a Maďarsko. Největšími uzly silniční dopravy jsou města 

Trenčín, Previdza, Nováky a Nové Město nad Váhom
107

. Ke konci roku 2011 byla celková 

délka silnic a dálnic v kraji 1 889 km (z toho 90 km dálnic, 307 km silnic I. třídy, 350 km 

silnic II. třídy a 1142 km silnic III. třídy). Oproti roku 2010 se stav silnic a dálnic na území 

Trenčínského kraje příliš nezměnil – došlo o prodloužení silnic III. třídy zhruba o jeden 

                                                           
106 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. ŠÚ SR: Trenčianský kraj v číslech [online]. ŠÚ SR [cit. 2013-01-

07]. Dostupné z: http://portal.statistics.sk/files/KrajskeSpravy/TN/tn_kraj_v_cislach_2012.pdf 
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kilometr. Celková délka silnic a dálnic v kraji představuje 4,3 % délky cest Slovenské 

republiky, avšak dálnice v kraji představují asi kolem 15 % délky dálnic Slovenska
108

.  

Krajem prochází elektrifikovaná železniční trať E 63 – Bratislava – Žilina – Košice, tou je 

kraj připojený na mezinárodní tratě. Další významnou tratí je hranice ČR/SR – Púchov  

– Žilina – Košice – Hranice SR/Ukrajina. Celková délka železniční sítě v kraji je 293 km,  

což představuje asi 7,9 % celkové železniční sítě Slovenska. V krajském městě Trenčíně bylo 

vybudováno letiště, určené pro vojenské účely. V současnosti se zde vykonává nepravidelná 

vnitrostátní a mezinárodní doprava. Malá sportovní letiště, nacházející se v Partizánském, 

Prievidzi a v Slávnici, by se mohla v budoucnosti upravit na dopravní letiště. Vodní doprava 

zde není příliš rozvinutá. V kraji je plánovaná a zčásti realizovaná vodní cesta mezinárodního 

významu - Vážská vodní cesta, spojující město Žilinu s Dunajem. Výhledově by měla propojit 

Dunaj přes Váh s Odrou a Vislou a pomocí vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe s řekou 

Labe
109

.  

4.2.7 Cestovní ruch 

 

K 31. 12. 2011 se v Trenčínském kraji nachází 249 hromadných ubytovacích zařízení 

s 15 297 lůžky. Počet ubytovacích zařízení a počet hostů v těchto zařízeních každým rokem 

mírně klesá, ve Zlínském kraji je tento trend opačný.  Největší skupinu hostů tvoří návštěvníci 

z České republiky, z Německa a Polska
110

. Struktura kulturních zařízení se skládá z muzeí, 

knihoven, galerie, hvězdárny a osvětových středisek a jejich současné rozmístění odpovídá 

geografickým a administrativním podmínkám Trenčínského samosprávného kraje. Trenčínské 

muzeum patří k jedněm z nejstarších muzeí na Slovensku. Galerie Miloše Alexandra 

Bazovského v Trenčíně je zaměřena na výzkum a prezentaci slovenského výtvarného umění 

20. století. Kromě výtvarného umění svůj prostor dostávají i hudba, umělecké slovo, či film. 

Vlastivědné muzeum v Považské Bystrici vykonává etnografický, historický a přírodovědný 

výzkum v okresech Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Ve sbírkách muzea jsou soustředěny 

předměty přírodovědného charakteru z oblasti geologie, botaniky a zoologie. Nezastupitelné 

místo v mapování a zachovávání kulturního dědictví v regionu Horní Nitry má 

Hornonitrianske muzeum v Prievidzi, které zabezpečuje etnografický, historický, 

                                                           
108 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. ŠÚ SR: Trenčianský kraj v číslech [online]. ŠÚ SR [cit. 2013-01-

07]. Dostupné z: http://portal.statistics.sk/files/KrajskeSpravy/TN/tn_kraj_v_cislach_2012.pdf 
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2007 – 2013. [online]. 2010 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: http://www.erbbk.sk/main.php?f=_subory/subory/plne-znenie.php 
110 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. ŠÚ SR: Trenčianský kraj v číslech [online]. ŠÚ SR [cit. 2013-01-

07]. Dostupné z: http://portal.statistics.sk/files/KrajskeSpravy/TN/tn_kraj_v_cislach_2012.pdf 
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archeologický a přírodovědný výzkum. Hornonitrianská hvězdárna v Partizánském  

se zaměřuje na oblast astronomie a příbuzných přírodních a technických věd. Funkci veřejné 

krajské knihovny pro Trenčínský samosprávný kraj plní Veřejná knihovna Michala Rešetku  

v Trenčíně. Atraktivními historickými památkami jsou pro turisty především hrady, zámky, 

zříceniny hradů, jakými jsou Trenčínský hrad (s nápisem na hradní skále, který pochází 

 z roku 179 n. l. a dokumentuje nejsevernější výskyt Římanů v Evropě), Beckov, Čachtice, 

Tematín a zámek Bojnice. Významnými cíli pro návštěvníky jsou i lázně v Trenčianských 

Teplicích, Nimnici a Bojnicích, výstavnictví v krajském městě Trenčíně, rodný dům  

Ľudovíta Štúra
111

 v Uhrovci, mohyla Milana Rastislava Štefánika
112

 na vrchu Bradlo  

a zoologická zahrada v Bojnicích. Z přírodních krás Trenčínského kraje lákají zejména 

Súľovské skály a Maninská úžina
113

  

4.3 Srovnání vybraných ukazatelů Zlínského a Trenčínského kraje 

Zlínský kraj je počtem obyvatel menší než kraj Trenčínský, rozdíl v počtu obyvatel činí kolem 

pěti tisíc lidí. Rozlohou jsou si kraje také podobné, rozloha Trenčínského kraje je nepatrně 

větší. Jak lze vidět v následující tabulce, Zlínský kraj je tvořen čtyřmi okresy a 305 obcemi, 

Trenčínský kraj má poněkud vyšší počet okresů, počet obcí je srovnatelný, avšak výrazný 

rozdíl mezi kraji je tvořen v počtu měst. Počet měst ve Zlínském kraji je oproti počtu měst 

v kraji Trenčínském téměř dvojnásobný. Z hlediska zaměstnávání převládá v obou krajích 

sektor služeb, co se týče průmyslu dominantní roli má jak v kraji Zlínském, tak 

v Trenčínském průmysl zpracovatelský. Zaměstnanost v zemědělství má v obou krajích 

klesající tendenci. V obou krajích tvoří podstatnou roli dopravní vybavenost. I když délka 

silnic a dálnic ve Zlínském kraji nepatrně převyšuje délku silnic a dálnic v kraji Trenčínském 

(asi o 256 km), má kraj Trenčínský daleko lepší dopravní podmínky. Trenčínským krajem 

vedou důležité dopravní tahy Slovenska a délka dálnic činí 90 km, což je pětkrát více 

kilometrů oproti kraji Zlínskému. Oba kraje mají potenciál ve vodní dopravě, avšak ve 

Zlínském kraji převládá spíše potenciál turistický (Baťův kanál). V oblasti energetiky dochází 

v obou krajích pouze k minimálnímu využívání alternativních zdrojů energie. Ve Zlínském 

kraji se nacházejí větrné elektrárny, v kraji Trenčínském se na řece Váh nachází vodní 

elektrárny. Oba kraje mají potenciál rozvoje cestovního ruchu, avšak ve Zlínském kraji se 

                                                           
111 Byl kodifikátorem současné spisovné slovenštiny založené na středoslovenských nářečích, politikem, jazykovědcem, 

učitelem, spisovatelem a novinářem. 
112 Byl slovenským astronomem, politikem, generálem francouzské armády. 
113 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ekonomické a sociálne špecifiká.[online]. 2013 [cit. 2013-04-03]. 
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nachází 531 ubytovacích zařízení, což je více než dvojnásobek oproti kraji Trenčínskému. 

V Trenčínském kraji je v posledních letech sledován negativní trend postupného úbytku jak 

ubytovacích zařízení, tak počtu návštěvníků, zatímco v kraji Zlínském je tento trend opačný. 

Tento rozdíl může byt způsoben tím, že ve Zlínském kraji je více míst, které si návštěvníci  

a turisté přejí vidět. Zlínský kraj je také lépe kulturně vybaven. Nachází se zde oproti 

Trenčínskému kraji více galerií, muzeí, kin, divadel. V Trenčínském kraji se dokonce divadlo 

nenachází. Oba kraje jsou nadprůměrně zalidněné, shodně se zde projevuje trend stárnutí 

populace, trend úbytku obyvatel, pokles rozvodovosti a pokles sňatkovosti a v obou krajích 

převažuje počet žen. Celkový přírůstek obyvatel dosahuje v obou krajích záporných hodnot, 

ale přirozený přírůstek obyvatel v Trenčínském kraji je oproti přirozenému přírůstku v kraji 

Zlínskému kladný. Síť předškolních a školních zařízení v obou krajích je dobře rozvinuta. 

Nachází se zde přiměřené množství mateřských, základních a středních škol. Problémem 

v obou krajích je mírný pokles počtu dětí, které navštěvují tyto zařízení. Obecná míra 

nezaměstnanosti byla k 31. prosinci 2011 ve Zlínském kraji 7,6 %, což je oproti 

Trenčínskému kraji pozitivnější výsledek, protože míra nezaměstnanosti zde dosahovala  

8,7 %. Avšak při srovnání této hodnoty vůči průměrné nezaměstnanosti ve Slovenské 

republice, tvoří tato míra pozitivní výsledek. U kraje Zlínského je tento trend opačný, míra 

nezaměstnanosti je zde vůči celorepublikovému průměru nadprůměrná. Jak lze vidět 

v tabulce, hrubý domácí produkt na obyvatele ve Zlínském kraji je vyšší než v kraji 

Trenčínském. Důsledkem krize v roce 2009 došlo v obou krajích k poklesu HDP, avšak 

v současné době je však zaznamenán pozitivní trend růstu HDP. Průměrná hrubá měsíční 

mzda ve Zlínském kraji je na vyšší úrovni než v kraji Trenčínském. Rozdíl mezi mzdami tvoří 

necelých 156 €. Oba kraje disponují kvalitní zdravotní péčí a nachází se na jejich území 

několik kvalitních zdravotnických zařízení. V krajích je poměrně znečištěné ovzduší vlivem 

dopravy, průmyslu a výroby energií, dochází zde však ke zlepšování ovzduší, prostřednictvím 

využívání nových kvalitnějších technologií. 
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Tabulka 4.5 Vybrané charakteristiky Zlínského a Trenčínského kraje 

 

Ukazatel Zlínský kraj Trenčínský kraj 

Vznik k 1. lednu 2000 k 1. lednu 2002 

Rozloha 3 964 km
2 

4 502 km
2 

Počet obcí 305 (z toho 30 měst) 294 (z toho 18 měst) 

Počet okresů 4 9 

Průmysl Dominantní sektor ekonomiky – převládá zpracovatelský průmysl. 

Zemědělství 

49 % půdního fondu – zemědělská 

půda 

40 % půdního fondu – zemědělská 

půda 

Zaměstnanost v zemědělství se trvale snižuje. 

Doprava 

Délka silnic a dálnic 2 145 km (17 km 

dálnic). 

Baťův kanál – potenciál turistické 

vodní dopravy. 

Délka silnic a dálnic 1889 km (90 km 

dálnic). 

Vážská vodní cesta – potenciál vodní 

dopravy. 

Trenčínský kraj má lepší dopravní podmínky - důležité  dopravní tahy SR. 

 

Energetika 

Absence systémových elektráren. 

Dvě větrné elektrárny – Svatý Hostýn, 

Vsetín. 

Dvě elektrárny – Nováky, Zemianske 

Kostoľany. 

Devět vodních elektráren na řece Váh 

Alternativní zdroje energie se využívají jen minimálně. 

Cestovní ruch 

531 ubytovacích zařízení, jejich počet i 

počet návštěvníků narůstá.  

249 ubytovacích zařízení, jejich počet 

i počet návštěvníků mírně klesá. 

Příznivý potenciál rozvoje cestovního ruchu. 

Obyvatelstvo 
Nadprůměrně zalidněné kraje, trend stárnutí populace, trend úbytku obyvatel, 

pokles rozvodovosti a pokles sňatkovosti, v obou krajích převažuje počet žen.  

Počet obyvatel 
589 030 osob (6% celkového počtu 

obyvatel ČR) 

594 186 osob (11% celkového počtu 

obyvatel SR) 

Průměrný věk 41,4 let 40,35 let 

Obecná míra 

nezaměstnanosti 

K 31. 12. 2011 – 7,6 % (v rámci 

celorepublikového průměru – 

nadprůměrná) ČR 2011 – 6,7% 

K 31. 12. 2011 -  8,7 % (v rámci 

celorepublikového průměru – 

podprůměrná) SR 2011 – 13,5 % 

HDP/obyvatele 

(2010) 
11 922 € (podíl na HDP ČR 4,7%) 10 744 € (podíl na HDP SR 9,8 %) 

Průměrná 

hrubá měsíční 

mzda  

Za rok 2011 - 921,5 € Za rok 2011 - 766 € 

Kultura 
59 muzeí, 60 galerií, 31 stálých kin, 8 

divadel, 44 přírodních amfiteátrů, 402 

veřejných knihoven 

39 muzeí, 2 galerie, 16 kin, 221 

veřejných knihoven, nenachází se zde 

divadlo – kraj je méně kulturně 

vybaven 

Zdravotnictví 
Stejný počet nemocnic - 10 nemocnic – kvalitní zdravotnická péče. 

 

Životní 

prostředí 

Poměrně znečištěné ovzduší (vlivem dopravy, průmyslu a výroby energie) ale 

dochází ke zlepšování – využívaní nových technologií. 

Vzdělávání 

310 mateřských, 257 základních, 71 

středních škol, 2 vysoké školy. 

280 mateřských, 197 základních, 63 

středních škol, 2 vysoké školy. 

Síť předškolních a školních zařízení je dobře rozvinuta. 

Zdroj: www.czso.cz, www.statistics.sk; vlastní zpracování 

 

http://www.czso.cz/
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5. Závěr 

Regionální politika je chápána jako politika se sdílenými pravomocemi institucí Evropské 

unie. Prováděním samotné regionální politiky se zabývají členské státy. Jedním z problémů, 

které jsou v rámci regionální politiky řešeny, jsou regionální disparity. Snaha o odstraňování  

a zmírňování regionálních disparit dala za vznik euroregionům. Euroregiony jsou 

právnickými osobami vytvořenými za účelem přeshraniční spolupráce. Příhraniční oblasti 

jsou svou okrajovou polohou znevýhodněné a spolupráce jim napomáhá k překonání různých 

nevýhod. Euroregiony začaly vznikat po 2. světové válce a vynikaly především v oblasti 

hospodářské spolupráce. V současné době si však kladou za cíl i spolupráci v kulturním  

a společenském životě. V České republice vznikaly první euroregiony na počátku 90. let  

na česko-německé hranici. Euroregion Bíle-Biele Karpaty je neziskové sdružení právnických 

osob, vznikl v roce 2000 a rozkládá se na území dvou států - České a Slovenské republiky. 

Česká část je tvořena Zlínským kraje, Slovenská část krajem Trenčínským. 

 

Na základě socioekonomické analýzy krajů byla nalezena řada podobných znaků a také 

problémů. Ke shodným znakům krajů patří dobrá rozvinutost předškolních a školních 

zařízení, kvalitní zdravotní zařízení a kvalitní zdravotní péče, poměrně znečištěné životní 

prostředí, dominantní sektor ekonomiky – zpracovatelský průmysl. K dalším relativně 

přibližně srovnatelným znakům patří počet obyvatel, průměrný věk obyvatel a rozloha kraje. 

Velkým nedostatkem obou krajů je zatím nedostatečné využití potenciálu cestovního ruchu a 

Trenčínský kraj oproti kraji Zlínskému zaostává v kulturní vybavenosti. K mírně rozdílným 

ukazatelům patří průměrná mzda a HDP/obyvatele. Statistiky dokazují, že oba tyto ukazatelé 

během posledních let v krajích rostou, ale pozitivnější výsledek byl zaznamenán u kraje 

Zlínského. V oblasti nezaměstnanosti vykazuje Zlínský kraj poměrně nižší hodnoty, avšak 

v celorepublikovém srovnání dosáhl pozitivnějšího výsledku kraj Trenčínský, jehož míra 

nezaměstnanosti je výrazně nižší než průměr Slovenské republiky. Oblasti, ve kterých se 

slovenské části euroregionu Bíle-Biele Karpaty daří lépe, jsou vhodné pro předávání 

zkušeností straně české a naopak. Ve využívání alternativních zdrojů energie má daleko větší 

zkušenosti kraj Trenčínský, v oblasti malého a středního podnikání dominuje kraj Zlínský.  

V euroregionu Bíle-Biele Karpaty existuje řada dalších oblastí s vhodnými podmínkami ke 

spolupráci. Fungování Euroregionu je nezbytné pro vytváření určité koncepce budoucího 

vývoje. Nelze jednoznačně tvrdit, že existence Euroregionu přispívá k růstu socioekonomické 

úrovně, avšak lze posoudit pozitivní vliv na zlepšování životní úrovně obyvatel, infrastruktury 
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a životního prostředí. Námětem pokračující práce by mohlo být provedení výzkumu, do jaké 

míry přispívá existence Euroregionu ke zlepšování životní úrovně obyvatel.    

Cílem bakalářské práce bylo jednak posoudit socioekonomickou situaci v NUTS 

III Euroregionu Bíle-Biele Karpaty, jednak zhodnotit nerovnosti v krajích v různých 

oblastech. Cíl byl splněn. 
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Seznam zkratek 

AEBR      Association of European Border Regions 

                  Asociace evropských hraničních regionů 

ČR            Česká republika 

EU            Evropská unie 

HDP        Hrubý domácí produkt  

ER BBK     Euroregion Bíle-Biele Karpaty 

ERDF        European Regional Development Fund  

                  Evropský fond regionálního rozvoje  

ESF          European Social Fund  

                  Evropský sociální fond  
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                 Fond soudržnosti  

NR SR     Národní rada Slovenské republiky  

OPPS       Operační program přeshraniční spolupráce 

SPD          Společný programový dokument 

SR           Slovenská republika 

V4           Visegrádská čtyřka (Visegrádská skupina) 
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Přílohy 

Příloha A 

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA 

EUROREGIÓNU BÍLÉ - BIELE KARPATY 

 

  

uzatvorená medzi:   

 

združením  “Región Biele Karpaty” 

v zastúpení: Ing. Jozef  Žiška, predseda správnej rady,  

sídlo: Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

 

IČO: 36 116 327 

a 

združením  “Region  Bílé Karpaty” 

v zastúpení: PhDr. Zdeněk Dostál,  predseda správnej rady 

sídlo: Námestí míru 64, 760 01  Zlín 

 

IČO: 

 

(ďalej len “zmluvné strany”) 

 

 

 

PREAMBULA  

Združenie “Región Biele Karpaty” so sídlom v Trenčíne a združenie “Region Bílé Karpaty” 

so sídlom v Zlíne,  

- v rámci podpory myšlienky vytvorenia stabilnej spolupráce, partnerstva a v záujme 

rozvoja priateľských vzťahov medzi susediacimi pohraničnými regiónmi v Slovenskej 

republike a Českej republike,  

- uvedomujúc si potrebu posilnenia spolupráce krajín strednej Európy, 

- a   v  záujme  zachovania  spoločného  kultúrneho  a  prírodného  dedičstva   

pohraničných oblastí,  

v súlade s Viedenskou deklaráciou summitu hláv štátov a vlád členov Rady Európy z 9. 10. 

1993, Európskym rámcovým dohovorom o cezhraničnej spolupráci medzi územnými 

celkami alebo orgánmi a Deklaráciou o vzájomnej spolupráci z 8. 10. 1999, ako aj na 

základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, 

priateľských vzťahoch a spolupráci z roku 1993, sa rozhodli podpísať  

 

Zakladateľskú zmluvu cezhraničného združenia 

EUROREGIÓN  BÍLÉ - BIELE  KARPATY 
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Článok 1 

Všeobecné ustanovenie  

 

1. Táto zmluva nie je v rozpore s obsahom právnych predpisov platných v krajinách 

jednotlivých zmluvných strán.  

  

2. ER BBK nemá nadnárodný ani nadštátny charakter, je dobrovoľným spoločenstvom dvoch 

samostatných združení, ktoré má slúžiť ich vzájomnej realizácii cezhraničnej spolupráce. 

  

3. ER BBK  je samostatnou právnickou osobou verejného práva. 

 

 

Článok 2 

Názov a sídlo 

 

1. Združenie bude používať názov Euroregión Bílé-Biele Karpaty. 

2. Skratka Euroregión Bílé-Biele Karpaty je ER BBK. 

3. Sídlom Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty je Trenčín, Mierové námestie 2, Slovenská 

republika. 

 

 

Článok 3 

Územná pôsobnosť 

 

1. Euroregión Bílé-Biele Karpaty pôsobí na území pôsobenia združenia “Región Biele 

Karpaty” so sídlom v Trenčíne a na území pôsobenia združenia “Region Bílé Karpaty” so 

sídlom v Zlíne.  

  

2. Zmluvné strany sa budú priebežne informovať o zmenách v zložení svojich združení.  

 

 

Článok 4 

Štatutárne orgány 

 

Štatutárnymi orgánmi sú:  

predseda Ing. Jozef  Žiška, rod.čís.: 540214/2339 

               Ul. gen. Svobodu 9, 911 01 Trenčín 

 

a podpredseda  PhDr. Zdeněk Dostál, rod. č.: 330506/469 

               Obeciny 4177, 760 01 Zlín. 

 

 

Článok 5 

Orgány 

 

Orgánmi ER BBK sú: 

l. Valné zhromaždenie 

2. Správna rada 

3. Predseda správnej rady a podpredseda správnej rady 

4. Dozorná rada 
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Článok 6 

Členstvo 

 

1. Vznik a zánik členstva, ako aj práva a povinnosti členov upravujú stanovy, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 

 

Článok 7 

Majetok 

 

1. Majetok Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty tvoria najmä: 

      a)  členské príspevky 

      b)  dotácie, granty, dary 

      c)  úroky z prostriedkov uložených na účte 

 d)  iné príjmy vzniknuté z jeho činnosti  

 

2.   Obidve zmluvné strany majú prístup k  informáciám týkajúcich sa disponovania s fondami   

      združenia. 

 

 

 

Článok 8 

Znak  

 

1. ER BBK  bude používať znak, ktorého grafické znázornenie je prílohou tejto zmluvy. 

 

 

Článok 9  

Zánik a zrušenie  

 

1. ER BBK bude zrušený, ak jeden z jeho členov oznámi valnému zhromaždeniu písomne  

ukončenie svojho členstva. 

  

2. O zámere vystúpenia z ER BBK musí zmluvná strana informovať valné zhromaždenie 

písomne šesť mesiacov pred plánovaným termínom ukončenia zmluvnej spolupráce.  

  

3. ER BBK zanikne, ak sa na jeho likvidácii dohodnú obe zmluvné strany. 

 

 

Článok 10 

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

  

2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán. Zmeny a doplnky 

je nutné vykonať písomne, inak sú neplatné. 
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3.   Zmluva stráca platnosť, ak jedna zo zmluvných strán oznámi svoje vystúpenie zo 

združenia   

      v súlade s ustanovením  článku  9  tejto zmluvy. 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva bola vyhotovená  v štyroch exemplároch v slovenskom jazyku a v štyroch 

exemplároch v českom jazyku. Každé ďalšie písomné návrhy zmluvných strán sú 

akceptovateľné druhou stranou v jazyku predkladateľa.  

  

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  pri  vzájomnej  komunikácii sú obidva jazyky 

rovnocenné 

a nebude sa vyžadovať ich preklad.  

 

3. Všetky exempláre zmluvy sú podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 

strán.  

  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 

 

5. Zakladatelia prerokovali a schválili stanovy združenia, ktoré sú prílohou tejto zmluvy. 

 

 

 

 

V Lubine  dňa 30. júla 2000    

 

 

 

 

 

 

.................................................                                                 ............................................... 

združenie Región Biele Karpaty           združenie Region Bílé Karpaty 
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Příloha B 

 

 

 

www.czso.cz
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Příloha C 

 

 

 

 

www.e-slovensko.net 


