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ABSTRAKT 

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

k veřejným investicím, respektive pojednává o tom, jaké faktory ovlivňují výši veřejných 

investic v rámci měst a obcí České republiky. Rozvoj území je vždy výsledkem společné 

činnosti veřejné správy, obyvatel, místních institucí, podnikatelů a dalších subjektů činných 

v daném místě. Pro efektivní realizaci aktivit v území a jeho řízení nebo regulaci je nezbytné 

prostorové plánování. Cílem prostorového plánování je zvážit vhodnost zvolených aktivit 

nebo investic pro vybrané území v souvislosti s jeho sociodemografickými, ekonomickými a 

přírodními podmínkami. Současné změny ve struktuře osídlení a změny v socioekonomické 

oblasti vyžadují pozornost zabývající se řešením problémů v zacílení investic a financování 

rozvojových aktivit z veřejných zdrojů. Cílem práce je zjistit, co ovlivňuje výši veřejných 

investic v jednotlivých městech a obcích. Jestli se jedná o faktory velikosti města nebo obce 

či jejich institucionální kapacity a najít příklady dobré i špatné praxe v jednotlivých 

velikostních kategoriích obcí. 

V rámci práce je provedena analýza vývoje kapitálových investic na území ČR v letech 

2000 – 2012, jejíž výsledky sloužily jako podklad pro nastavení a zpracování dalších analýz a 

statistik v průběhu této práce. Dalšími analýzami jsou např. prokázány závislosti mezi 

vybranými socioekonomickými faktory a výší investic v obcích. V této práci je provedena 

analýza zabývající se rozborem investic ve vztahu k rozvoji 20 vybraných měst ve čtyřech 

velikostních kategoriích. Jedním z výsledků je zjištění investičních oblastí, které jsou shodné 

pro všechny velikostní kategorie obcí, jedná se o oblast Dopravy, Bydlení, komunální 

služby a územní rozvoj a Vodní hospodářství. 

Cílovou skupinou řešení předložené práce je veřejná správa. Výsledky mohou poskytnout 

nové náměty, které povedou města a obce k přehodnocení přístupu k plánování svého rozvoje. 

 

Klíčová slova:  

rozvoj měst a obcí, veřejné investice, prostorové plánování, strategické plánování 



 

 

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

area require awareness to solving problems of focusing investments and financing 

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

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

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

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

municipalities. 

The analysis of development of capital investments in the Czech Republic in years 2000 

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

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

between chosen socioeconomic factors and highness of investments in municipalities. The 

analysis of investments in the relation to development of 20 chosen cities in 4 size categories 

is made within this thesis. One of the results is a discovery of investment areas, identical for 

all size categories of municipalities: transport, habitation, communal services and regional 

development and water management. 

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

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

planning of its development. 

 

Keywords: 

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

planning 
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1 Úvod 

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

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

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

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

decentralizovaného řízení státu dochází k naplňování soukromých zájmů jednotlivců 

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

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

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

společné pojmenování a řešení skutečně existujících společenských rizik ohrožujících 

každého z nás. 

Současné změny ve struktuře osídlení a změny v socioekonomické oblasti vyžadují 

pozornost zabývající se řešením problémů v zacílení investic a financování rozvojových 

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

především průmyslových odvětví na společnost služeb, která je ovlivněna procesy 

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

ekonomické polarizace obyvatelstva a nárůstu obyvatelstva v okolí velkých měst.  

Prostorové plánování implementované do rozhodovacích procesů na všech úrovních 

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

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

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

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

plánování a udržitelnost). 

1.1 Výzkumné projekty zabývající se rozvojem měst na základě plánování 

investičních procesů 

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

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

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

podmínky v daném území, tzn., jakým způsobem investice ovlivnila dané území. 

Výzkum v oblasti integrovaného plánování a udržitelného rozvoje zastupují nejvíce 

projekty financované Technologickou agenturou ČR, která podporuje projekty v oblasti 

aplikovaného výzkumu. 
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V rámci programu Omega Technologické agentury ČR je řešen výzkumný projekt 

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

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

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

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

Doba realizace projektu je období let 2014 - 2015. 

V rámci programu Omega Technologické agentury ČR je řešen výzkumný projekt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

snížení regionálních disparit v dostupnosti bydlení a tím i snížení negativních 

socioekonomických důsledků nízké dostupnosti bydlení a/nebo vysokých regionálních 

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

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

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

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

prosazovaný způsob implementace fondů Společného strategického rámce v rozvoji regionů 

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

synergii v území a tím výrazným způsobem mohou přispět k udržitelnému rozvoji územních 

celků a jejich hospodářskému růstu. V rámci dizertační práce bude ukázán dopad plánování v 

území na investicích. 

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

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

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

obcí. 

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

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

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

a regionů má velkou využitelnost. 

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

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

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

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

uvedených hypotéz.  

Dílčí hypotézy:  

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

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

2.1 Cílová skupina 

Cílovou skupinou využití výsledků předložené práce je veřejná správa. Výsledky 

poskytují sumarizaci dopadů veřejných investic včetně odlišností v rámci vybraných měst 

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

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

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

pro vedení měst a obcí, která rozhodují o uskutečňování investic na jejich území. 
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Výsledky předložené práce jsou také částečně využity v rámci aktuálně řešeného projektu 

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

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

projektu, která se zabývá analýzou investic na území ČR v období 2000 – 2012. 
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3 Obecná a teoretická východiska 

Prostorové plánování je nástroj pro efektivní výkon aktivit v území a jeho řízení nebo 

regulaci. Prostorové plánování se vztahuje především k postupům používaným ve veřejném 

sektoru k ovlivňování rozmístění činností v prostoru do budoucnosti. Cílem je racionální 

uspořádání území vzhledem k jeho funkcím a vzájemným vazbám, rovnováha mezi 

požadavky na stavební rozvoj a potřebou ochrany životního prostředí, sociální soudržnost 

a ekonomická prosperita. Prostorové plánování obsahuje nástroje pro koordinaci prostorových 

dopadů jiných oborových politik a pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení hospodářského 

rozvoje mezi regiony, nežli by to tomu bylo důsledkem působení tržních sil a pro regulaci 

změn využití území a staveb. (CEC, 1997) 

Smyslem prostorového plánování je propojení územního plánování, strategického plánování 

a komunitního plánování, které reaguje na stav v území vyplývající přibližně z poloviny 

z měřitelných indikátorů a z potřeb obyvatel žijících na daném území. (Hruška-Tvrdý, 2012). 

Procesy v prostoru je potřeba vnímat společně. Synergické řešení přinese hospodárnost, větší 

účinnost a přesné zacílení plánovaných aktivit.  

Cílem prostorového plánování je spoluvytvářet předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj 

daného prostorového celku, pro jeho konkurenceschopnost a pro zachování a upevnění jeho 

soudržnosti a zvýšení atraktivity jeho prostředí. Spolu s územním plánováním představuje 

regionální plánování dvě hlavní vzájemně se doplňující formy prostorového plánování, 

jehož úkolem je komplexně pojatá koordinace vyváženého rozvoje. (Slepička, 2007) 

Regionální plánování se na rozdíl od územního plánování zabývá také otázkami 

hospodářského růstu jako klíčového faktoru prostorového uspořádání. Představuje proto 

nezbytný předstupeň pro zpracování územních plánovacích dokumentů na úrovni krajů a obcí 

a na celostátní úrovni pro zpracování Politiky územního rozvoje. (Slepička, 2007) 

„Uskutečnění vize udržitelného rozvoje odpovídajícího charakteru území vyžaduje 

cílevědomé úsilí a systematickou koordinaci všech záměrů na změny v předmětném území. 

K tomu si každé moderní společenství (země, region, obec) vytváří potřebné institucionální 

prostředky zpravidla v rámci právních předpisů státu. Evropská unie shrnuje tyto prostředky, 

jež se v jednotlivých evropských zemích liší se svým pojmenováním, obsahu i pravomocích, 

pod společné pojmenování prostorové plánování.“ (Maier a kol., 2012)  

Prostorové plánování má ze své podstaty multidisciplinární charakter, jeho cílem dle Maiera 

a kol. je dosáhnout racionálního uspořádání území co do jeho funkcí a vzájemných vazeb, 
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rovnováhy mezi požadavky na stavební rozvoj a potřebu ochrany životního prostředí, jakož i 

sociálních a ekonomických cílů. (Maier a kol, 2012)  

Z výše uvedeného vyplývá, že prostorové plánování odráží multidisciplinární přístup k území 

a z toho důvodu je nejprve nezbytné vymezit základní pojmy a plánovací procesy, se kterými 

se bude dále pracovat.  

3.1 Definování základních pojmů 

3.1.1 Region, sídlo a město 

Region je územně-prostorový útvar, ve kterém lze definovat základní socioekonomický 

systém. Přirozený region je charakterizován kulturně sociálními prvky (historickým vývojem 

lokálních společenství) a prvky geografickými (např. úrodnost země, nadmořská výška, 

klimatické podmínky). Pro tyto regiony jsou charakteristické silné vnitřní ekonomické, 

sociální a kulturní vazby. Dále je pro region charakteristická existence jednoho, příp. více 

center a spádových oblastí. Administrativní region je účelově vymezená oblast pro systém 

řízení veřejné správy, která se však často liší od přirozených sociogeografických regionů. 

(Hruška-Tvrdý, 2012) 

Region lze charakterizovat jako území vyznačující se specifickými rysy v souvislosti s 

prohlubující se diferenciací území. Region je systém sídel navzájem propojených množstvím 

vazeb – dodavatelsko-odběratelskými a kooperačními vztahy materiální výroby, sítěmi 

technické infrastruktury, pohybem obyvatel za prací, rekreací apod. Dle dílčích specifik jsou 

pak v území vytvářeny různé struktury osídlení se svou osobitou charakteristikou – od 

rozvolněné struktury osídlení s převažující venkovskou zástavbou až po těsné propojení 

sídelních celků v rámci aglomerací. Strukturou sídla se chápe účelné uspořádání prvků, částí 

nebo složek nějakého celku podle jednotícího principu či plánu. (Kuta, 2001) Hranice regionů 

jsou obvykle stanoveny v závislosti na atraktivitě jejich center. Území je někdy členěno na 

mikroregiony, mezoregiony a makroregiony – v závislosti na jejich velikosti, tzn. dle počtu 

obyvatel a velikosti plochy. Významným nástrojem členění regionů je vymezení správního 

obvodu jejich center ve vazbě na jejich další společensky významné funkce. (Slepička, 2007) 

Základním prvkem struktury osídlení je sídlo, které lze vymezit následovně: „Sídlo je v 

současnosti prostorový útvar, vymezený katastrálními hranicemi, v jehož zastavěné části 

plošně dominují stavby pro bydlení a postupně (s jeho rozvojem) pro další účely, v rozsahu a 

proporcích podle typu, velikosti a poslání sídla. Zástavbu tvoří různá prostorová a funkční 

seskupení zastavěných a nezastavěných (veřejných, vyhrazených a soukromých) pozemků. Na 

správním území obce se může nacházet jedno i více různých sídel.“ (Baše, 2010) 
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Další pojem, který je nutné definovat pro účel této práce, je město. Z historicko-právního 

hlediska byla v minulosti považována za města sídla, která obdržela městská práva, jež byla 

udělována králem, církví nebo šlechtou a s nimiž se pojila určitá privilegia (právo trhu, mýta, 

hradeb aj.). V současné době se používá především vymezení města podle počtu obyvatel 

(např. dle § 3 zákona o obcích se městem může stát obec s více než 3 000 obyvateli). Statut 

města dle právních norem zahrnuje i historická sídla s méně než 400 obyvateli. V této práci 

budeme považovat za města všechny obce, které splňuji obě podmínky, tj. víc než 3000 

obyvatel a mají udělen statut města, tím není myšleno 25 statutárních měst. 

 

3.1.2 Aglomerace a metropolitní oblasti 

Pojem aglomerace představuje silně urbanizované území města a jeho okolí, zahrnující 

geograficky blízké sídelní útvary s jejich spádovými územími. Vyznačuje se (Matoušek, 

1986:97): 

 vysokou intenzitou ekonomických a společenských činností, vysokou úrovní 

vývoje výrobních sil, vysokou hustotou osídlení a vysokou mobilitou obyvatelstva, 

 dominujícím postavením jednoho, dvou nebo několika měst, která tvoří jádro 

aglomerace (monocentrická, bicentrická, polycentrická aglomerace), 

 sociální, ekonomickou a územní jednotou, 

 převahou nezemědělského obyvatelstva, které má existenční základnu hlavně v 

pracovištích jádrového města, 

 intenzívními, trvalými a většinou každodenními ekonomickými, sociálními, 

kulturními a jinými vztahy mezi jádrem a ostatními sídelními útvary aglomerace, 

 diferenciací funkcí mezi jádrem a ostatními pásmy aglomerace, souvislostí 

dopravního systému a souvislosti technické infrastruktury 

Aglomeraci není možné chápat jen jako prostý součet obcí v okolí většího města, kde 

každá má svůj počet obyvatel a další charakteristiky, ale jako novou formu sídelní jednotky 

svého druhu. V aglomeraci platí odlišné vztahy než v okolním prostoru. Dochází k slévání 

okrajových částí větších měst s okolními obcemi a vytváření nepřetržité zástavby. Rovněž 

existuje pravidelná dojížďka obyvatel aglomerace do jeho jádra za prací, školou a dalšími 

službami. Mezi městem a jeho okolím, které nazveme aglomerací, tedy dochází k intenzivním 

vazbám. (Hruška-Tvrdý a kol, 2011) 
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Specifickým typem aglomerace jsou konurbace, což jsou v podstatě souměstí - spojení 

dvou nebo více měst v jeden celek se zachováním správní samostatnosti měst. 

Dle Kuty (2001) aglomerace není zpravidla jednotkou správní, administrativně to bývá 

řada útvarů různého řádu. Hranice aglomerace jsou často vytvářeny „přechodnou zónou“. 

Vymezovány bývají různě, např. přerušením souvislosti městské zástavby, snížením hustoty 

zalidnění, podílu nezemědělského obyvatelstva, změnou fyziognomie zástavby, poklesem 

podílu obyvatelstva dojíždějícího za prací do centra apod. Některá aglomerovaná sídla 

přebírají obslužné funkce pro celou aglomeraci. V této souvislosti se o nich hovoří jako o 

satelitních městech1 nebo víkendových sídlech, apod. Pojem aglomerace se v literatuře 

nepoužívá jednotně. Vývoj původních městských aglomerací často přerostl i v administrativní 

připojení malých sídel k centru.  

S pojmem aglomerace úzce souvisí pojem metropolitní oblast2. V České republice jsou 

metropolitní oblasti vymezeny v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 jako 

oblasti s více než 300 000 obyvateli, jejichž jádrem jsou největší města s koncentrací funkcí 

nejvyššího řádu (administrativa, finanční sektor, výzkum a vývoj, vysoké školství, 

infrastruktura, manažerská struktura). Vývoj jejich prostorové struktury je ovlivněn 

především intenzivním procesem suburbanizace. Metropolitní oblast je jeden z typu 

rozvojových oblastí vymezených ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 (dále pak 

sídelní aglomerace a sídelní centra. Metropolitní oblasti jsou vymezeny pro nástroj 

Integrované teritoriální investice (ITI), který je určen pro území, jehož rozvoj vyžaduje 

integrovaný přístup, tedy možnost čerpání prostředků z více než jedné prioritní osy 

operačních programů nebo více fondů.  

3.1.3 Územní struktura veřejné správy v České republice 

V rámci procesu prostorového plánování je nutné vyjít z administrativního vymezení 

území využíváného veřejnou správou. Při vymezení uzemní dimenze veřejné správy je nutné 

následovat  základní dělení na státní správu a samosprávu. Základními jednotkami uzemní 

samosprávy v České republice jsou kraje a obce, které jsou povinny vytvářet územně 

                                                 

1
 Satelity měst - pro nově vystavěné obytné celky v zázemí měst se v průběhu 90. let 20. století vžil v České 

republice název satelitní městečka. Odborníci označují sídla v těsném zázemí jádrového města jako suburbia, 
česky předměstí. V české literatuře se můžeme dočíst také o aglomerovaných obcích, které jsou navázány na 
jádrová města především dojížďkou za prací. Za nejrozšířenější typ lze považovat suburbia rezidenční. 
(Ouředníček, 2002, s. 17) 

2
 Metropolitní oblast - Území vyznačující se výraznou koncentrací obyvatel a podnikatelských subjektů, vysokou 

intenzitou ekonomických a společenských činností, vysokou úrovní vývoje výrobních sil, vysokou hustotou 
osídlení a vysokou mobilitou obyvatelstva (Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 -2020, s. 136) 
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plánovací dokumentaci, tato povinnost vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., dále jen 

stavebního zákona,  a mohou vytvářet rozvojové programy příp. strategické plány rozvoje, na 

základě kterých se stanoví i investiční priority daného území. 

Státní správa je, v souladu se státní mocí, tvořena parlamentním systém a vládou české 

republiky, včetně jednotlivých ministerstev, které některé své činosti delegují na krajské 

úřady, obce s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady, obecní úřady a další instituce 

(např. stavební úřady, finační úřad apod.) Do kompetence státní správy spadá i územně 

plánovácí činnost. 

Součastná struktura veřejné správy České republiky včetně klasifikace územních celků 

k 1.1.2014 je následující: 

1. Stát - NUTS 0 

2. 8 regionů NUTS 2, tj. regiony soudržnosti využívané jako základní regionální 

jednotka pro EUROSTAT; 

3. 14 regionů NUTS 3, tj. 13 krajů (krajských úřadů) + Hlavní město Praha; 

4. 205 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen SO OPR) bez 

Hlavního města Prahy; 

5. 393 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (SO POÚ) bez 

Hlavního města Prahy; 

6. 6 248 obcí a 5 vojenských újezdů (tj. samostatných územnímích jednotek 

nezařazenými do obcí) – LAU 2. 

Tabulka 3.1: Struktura obcí a vojenských újezdů v ČR k 1. 1. 2014 

Statut Počet 

Hlavní město 1 

Statutární město 25 

Město 576 

Městys 214 

Obec 5 432 

Vojenský újezd 5 

Celkem 6 253 

Zdroj: ČSÚ, Číselník obcí, k 1.12014 

Obec i její pravomoce a povinnosti jsou definovány ze zákona č. 128/2000 o obcích 

v platném znění (dále jen zákon o obcích), kde v § 1: „Obec je základním územním 

samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 

obce“. Dále pak v § 2: „Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec pečuje o 

všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též 

veřejný zájem.“  
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Zákon o obcích se nevztahuje na Hlavní město Prahu, které se řídí speciálním zákonem 

tj. zákonem o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb. Dále se zákon o obcích nevztahuje na 

vojenské újezdy, které jsou územně správní jednotky státu dle§ 30 až § 40 zákona č. 222/1999 

Sb., o zajišťování obrany České republiky.  

Kraje jsou vymezeny na základě zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění (dále jen zákon 

o krajích). V § 1 je uvedeno, že kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na 

samosprávu. Kraj stejně jako obec má zastupovat veřejný zájem. V legislativě České 

republiky není jednoznačně definován pojem „veřejný zájem“, který je obvykle ztotožněn 

s pojmem „obecný zájem“/„general interest“ – využívaný v Evropské unii v souvislosti se 

službami v obecném zájmu (services of general interest). 

3.1.4 Shrnutí 

Plánování na úrovni měst a obcí, jako center regionů, musí počítat s tím, že v případě 

realizace záměru se dopad promítne i za hranicemi jejich území. Z toho důvodu je zvláště 

v případě větších projektů (investičních i neinvestičních) nutné již při jejich vzniku počítat 

s jejich dopadem na okolní prostor. 

Nutnost plánování pro větší územně správní celky je v současné době řešena vymezením 

metropolitních oblastí (aglomerací) ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, které 

jsou vymezeny pro nástroj Integrované teritoriální investice (ITI) nebo Integrovaný plán 

rozvoje území (IPRÚ). Oba nástroje jsou určeny pro území, jehož rozvoj vyžaduje 

integrovaný přístup, tedy možnost čerpání prostředků z více než jedné prioritní osy 

operačních programů nebo více fondů. Více k dané problematice je popsáno v kapitole 3.3. 

O investicích v daném území však v současné době rozhoduje jádro aglomerace, tzn. největší 

město s koncentrací funkcí nejvyššího řádu, což není doposud dostatečně legislativně 

ošetřeno. 

 

3.2 Teoretická východiska prostorového plánování 

Základní podstatou pro prostorové plánování jsou právní vědy a z nich odvozený legislativní 

rámec. Na této podstatě jsou aplikovány poznatky z dalších regionálních věd, a to jak 

společenských, taky i technických. Speciální místo zde zaujímá urbanismus, ekonomie 

a prostorová sociologie, které přímo propojují regionální vědy s aplikační rovinou. Pro 

zobrazení a vyhodnocování procesů pak slouží statistika, geografie.  
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3.2.1 Právní aspekty v prostorovém plánování 

Dle Maiera a kol. (2012) nabývá na významu vedle formálních pravomocí svěřených 

jednotlivým institucím veřejné správy také jejich institucionální kapacita, někdy je používán 

výraz institucionální kapitál. Institucionální kapacita se vztahuje ke schopnosti orgánů veřejné 

správy (státu, regionů, obcí) jako představitelů a prosazovatelů veřejného zájmu kvalifikovaně 

reagovat na změny životního prostředí, společnosti a ekonomiky, v co největší míře tyto 

změny včas předvídat, snižovat rizika a zvládat hrozby, které jsou s těmito změnami spojené, 

dále pak vytvářet co nejlepší podmínky pro dosahování svých cílů. Maier dále uvádí, že 

veřejná správa s vysokou institucionální kapacitou by měla být podstatně efektivnější 

v komunikaci se všemi dotčenými subjekty ve svém území, což se projeví v její schopnosti 

získávat, zpracovávat a vyhodnocovat informace potřebné pro kvalifikované rozhodnutí. 

Maier dále píše, že úředníci institucionálně kapacitní veřejné správy budou znalí všech 

právních předpisů, ale budou schopni tyto předpisy kvalifikovaně využívat v souladu 

s posláním veřejné správy a namísto dodržování paragrafů je budou schopní uplatňovat a 

prosazovat ve veřejném zájmu. „Budování institucionální kapacity územní veřejné správy 

spočívá v posilování zdrojů vědění, vztahů a ve schopnosti mobilizovat dostupné zdroje.“ 

(Maier a kol., 2012, str. 24) 

Dle Wokouna, Matese, Kadeřábkové a kol. (2011) je stát instituce disponující mocí vládnout, 

soudit a vytvářet zákony společnosti. Jednou z ústředních kategorií vědních disciplín, které se 

zabývají státem, je jeho forma, tedy to, jak je stát organizován a jak funguje. Ve všech 

historických typech států, bez ohledu na to, v jaké konkrétní formě se vyskytují, existují určité 

znaky, rysy a principy. Mezi ně patří zejména: 

 forma vlády, tj. způsob organizace státní moci, který je určen účastí občanů na státní 

moci a složením a povahou nejvyšších státních orgánů a vztahy mezi nimi, 

 státní režim, určený metodami fungování státní moci, jinými slovy jde o státní regulaci 

života společnosti a vymezení postavení jednotlivce v ní, 

 státní zřízení, které je dáno vertikálními vztahy mezi státem a jeho územními částmi, 

resp. z nich plynoucími vztahy mezi ústředními a místními orgány státu.  

 

Forma vlády vyjadřuje strukturální a funkcionální stránku realizace státní moci, vztahy 

mezi nejvyššími orgány a jejich vztahy k občanům a nižším orgánům veřejné moci. Jejich 

jádrem je otázka dělby moci mezi těmito orgány. (Wokoun, Mates, Kadeřábková a kol., 2011) 
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Důležitý je pojem veřejná správa, která je všeobecně považována za ústřední pojem 

správního práva, správní vědy i dalších vědních oborů, které se jí zabývají (státověda, 

politologie, psychologie veřejné správy atd.). 

Ve starších i novějších definicích správy jsou na předním místě zdůrazňovány zejména tři 

znaky: záměrnost a trvalost uskutečňovaných činností a jejich provádění určitou 

organizací. Dle Wokouna, Matese, Kadeřábkové a kol. lze shrnout, „že správa je soubor 

činností majících záměrný charakter, které jsou uskutečňovány v relativně trvale 

organizovaných celcích, v objektivně vymezeném rámci a jež jsou zaměřeny k dosažení 

určitého cíle, současně jde také o zajištění těch procesů, jimiž se správa uskutečňuje.“ 

(Wokoun, Mates, Kadeřábková a kol., 2011, str. 316) 

Uvedené vymezení správy platí obecně, tedy pro správu veřejnou i soukromou. Rozdíl 

mezi nimi je spatřován v tom, že veřejná správa je činnost exekutivní, je vykonávána ve 

veřejném zájmu, jsou jí zajišťovány, uskutečňovány a vykonávány veřejné záležitosti těmi, 

kteří tuto činnost vykonávají jako právem stanovenou povinnost, a to pouze v mezích 

stanovených zákonem. Soukromá správa je vykonávána v zájmu soukromém, týká se 

soukromých záležitostí a nemá charakter veřejnoprávních povinností. Veřejná správa má 

možnost svými akty autoritativně zavazovat i subjekty, které jsou jí jinak nepodřízené, naproti 

tomu soukromá správa může působit jen vůči těm, kteří jsou vůči ní v nějakém poměru 

(zaměstnaneckém, členském, apod.). 

Základy organizace veřejné správy v České republice jsou částečně vymezeny v Ústavě 

(ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je nutné však podotknout, že 

Ústava ani jiné předpisy České republiky neobsahují ucelenou úpravu postavení, struktury, 

fungování veřejné správy. (Wokoun, Mates, Kadeřábková a kol., 2011) 

 

Organizace veřejné správy v České republice 

„Členění veřejné správy může být provedeno dle různých kritérií. Např. podle toho, zda 

se jedná o státní správu nebo samosprávu, s ohledem na to, kdo je jejím vykonavatelem 

vzhledem k působnosti jejích nositelů. Z hlediska regionálních věd má význam rozlišování 

správy na ústřední a místní a samozřejmě také státní správu a samosprávu.“ (Wokoun, 

Mates, Kadeřábková a kol., 2011, str. 326) 

Pokud jde o oblast veřejné správy, vrcholným orgánem výkonné moci je u nás vláda. 

Vláda především řídí, kontroluje, sjednocuje a koordinuje činnost ministerstev, která jsou 



 

20 

 

ústředními orgány státní správy.3 Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým 

zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů plní Úřad vlády, který funguje jako pomocná 

instituce.4  

Pokud se hlouběji zabýváme členěním veřejné správy na ústřední veřejnou správu a 

územní veřejnou správu, pak ústřední veřejná správa má ve své gesci celé území České 

republiky a územní veřejná správa je vykonávaná v rámci příslušných územně 

administrativních jednotek, na které je stát rozdělen. (Wokoun, Mates, Kadeřábková a kol., 

2011) 

Na obou výše uvedených úrovních veřejné správy platí samozřejmě rozdělení na státní 

správu a samosprávu. V České republice vykonávají územní státní správu i samosprávu 

orgány obcí a krajů. Jejich kompetence jsou definovány v níže uvedených zákonech: 

1. v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění,  

2. v zákoně o krajích č. 129/2000 Sb. v platném znění,  

3. v zákoně o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. v platném znění. 

3.2.2 Urbanismus  

Urbanismus je v Česku definován jako aplikovaný vědní obor zabývající se plánováním 

a výstavbou měst z hlediska technického, architektonického, územního, demografického 

a sociologického. Tento obor patří k nejstarším odborným disciplínám. Studuje postupy 

a metody uplatňované při cíleném ovlivňování a vytváření jednotlivých částí osídlení (Musil, 

1996). Jako vědní obor vznikl v období počátků průmyslové revoluce jako reakce na rychlý 

a neřízený růst měst, v nichž docházelo ke zhoršování životních podmínek, především 

hygienických. Za zakladatele moderního urbanismu je považován Patick Geddes, který jako 

první pohlížel na urbanismus a plánování jako na syntézu sociálních, ekologických a 

ekonomických hledisek ve fyzickém prostoru (Maier, 2004).  

Také Kuta uvádí, že tendence, trendy i případné hrozby, jež přináší vývoj obytnému 

území, se promítají do urbanistické struktury našich měst a že je zcela nezbytné výrazně 

znásobit úsilí v hledání a nalézání nových cest při řešení současných problémů a uplatňovat je 

v oblasti plánování měst. (Kuta, 2008) 

                                                 

3
 Kompetenční zákon (zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů) kromě ministerstev vymezuje další ústřední orgány státní správy. 
4
 Vykonavatelem veřejné správy je také prezident republiky, ale na rozdíl od vlády jeho postavení vykonavatele 

veřejné správy není jednoznačně definováno. 
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3.2.3 Ekonomický rozvoj území 

Termín ekonomický (hospodářský) rozvoj území je používán ve smyslu postupného a 

soustavného přizpůsobování hospodářství měnícím se podmínkám v území. Pro hospodářské 

zaměření regionu jsou důležité na jedné straně vlastní podmínky regionu, tedy dostupnost 

vlastních místních zdrojů, na druhé straně vnější podmínky, tedy to, co se odehrává 

v hospodářství na trhu v blízkém i vzdáleném okolí. (Maier a kol., 2012) 

Dle Maiera a kol. (2012) jsou vlastní (vnitřní) podmínky dány především zdroji, jež 

vznikají v daném území v důsledku přírodních procesů anebo lidské činnosti. Tyto zdroje 

můžeme zařadit do čtyř základních okruhů: 

 Přírodní zdroje – dostupnost surovin nebo jiných přírodních faktorů. 

 Lidské zdroje – množství pracovní síly a její kvalita.  

 Infrastruktura – dopravní a technické sítě, vzdělávací, sociální, zdravotní a další 

občanské vybavení.  

 Institucionální zázemí – právní, finanční a další instituce potřebné pro podnikání. 

Vnější podmínky vstupují do území a hospodářských procesů v něm z blízkého či 

vzdáleného okolí. V současném procesu globalizace narůstá význam především vnějších 

podmínek a to až po úroveň celosvětovou, globální.  

Dle Maiera a kol. míru hospodářského rozvoje území lze kvantifikovat nejsnáze 

následujícími dvěma ukazateli: 

 Vznikem pracovních míst pro obživu místních obyvatel. 

 Umísťováním investic, které mají vliv na nárůst bohatství společenství, v tržní 

ekonomice se jedná především o podnikatelské a veřejné investice. 

Investice a vznik pracovních míst spolu souvisejí, v dlouhodobém pohledu jsou investice 

podmínkou vzniku pracovních míst. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti není rozhodující, 

zda investice a pracovní místa vznikají přímo v daném území, ale důležité je, aby vznikaly 

v takové blízkosti, která je běžně dostupná. Tímto mohou mít užitek i obyvatelé a podnikatelé 

území sousedních a dané území a život v něm se stává atraktivním pro obyvatele. (Maier a 

kol., 2012) 

Obdobně se na celou problematiku dívají Wokoun, Mates, Kadeřábková a kol. (2011), 

kteří zahrnují do okruhu ekonomických cílů: 

 úroveň příjmů obyvatelstva,  

 efektivitu investičních činností (veřejných i soukromých),  
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 dosahování pro dané území nejvýhodnější odvětvové struktury (včetně 

odpovídajícího stupně diverzifikace ekonomické základny) 

 zajištění potřebného objemu veřejných investic, 

 dostatečná nabídka zboží, služeb a veřejných statků. 

„V každé z oblastí, kterou reprezentují výše uvedené hlavní cíle, je řada cílů dílčích a 

cílů, které jsou specifické pro dané územní celky.“ (Wokoun, Mates, Kadeřábková a kol., 

2011, str. 156) 

Z hlediska ekonomické situace územního celku a také typu (stavu) rozvoje rozlišuje  

Wokoun, Mates, Kadeřábková a kol. (2011) typologie lokalit (regionů) do čtyř kategorií: 

a) růst 

b) restrukturalizace 

c) stabilita 

d) degenerace, regrese 

Ústřední roli mezi záměry územního ekonomického rozvoje má v tradičním výkladu 

množství a skladba pracovních příležitostí. V tomto ohledu se předpokládá aktivní role 

místních i regionálních institucí (především veřejné správy), případně soukromého sektoru.  

Autoři uvádějí, že instituce a ekonomické subjekty všeobecně vždy rozvoj ovlivňují, ať 

již svou činností, či pasivitou, žádoucím, či nežádoucím způsobem. 

3.2.4 Sociologie prostoru 

Přístup sociologie prostoru, někdy též nazývaný sociologie v prostoru, není často v české 

sociologické literatuře využívaný, ve výrazně rozšířenější míře je používán na Slovensku, 

jeho hlavními představiteli jsou sociologové Ján Pašiak a Peter Gajdoš (viz Gajdoš, Pašiak, 

2006; Gajdoš, 2002), a v Polsku kde lze za představitele tohoto směru považovat např. 

Zygmunt Pióro nebo Bohdan Jalowiecki (viz Pióro, 1982; Hamm, Jalowiecki, 1990). 

Prostorová sociologie se zaměřuje na chování společnosti, komunit i jednotlivců 

v prostoru jako v definované jednotce, se kterou pracují moderní informační technologie 

a metody výzkumu s využitím matematicko-statistických analýz. Prostorová sociologie tedy 

umožňuje definovat základní sociologickou kategorii prostoru s využitím matematického 

aparátu, který lze upotřebit při prediktivních a komparativních analýzách. Studuje jednotlivé 

procesy v čase a to od procesů dlouhodobých (desítky až stovky let), které vytvářely strukturu 

osídlení, přes procesy střednědobé (měsíce až desítky let), tj. např. formování komunitních 

vazeb a kategorie sousedství, k procesům krátkodobým, ovlivňujícím každodenní pohyb 

člověka v prostoru. (Hruška-Tvrdý, 2012) 
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Dle Hrušky-Tvrdého (2012) je základní odlišností od dosavadního způsobu pohledu na 

sociologické disciplíny zaměření se na člověka či společnost v prostoru, jeho přirozeném 

prostředí, tzn. na takové procesy ve společnosti, které jsou měřitelné, porovnatelné, 

predikovatelné. Důvodem zájmu o rozvíjející se téma prostorové sociologie je úzká a zatím 

dostatečně nevyužitá vazba k prostorovému plánovaní. Jeden ze základních důvodů, proč 

uplatňovat sociologii prostoru v prostorovém plánování, je vysoký přínos ze získaných dat, 

nízké náklady, časové úspory, porovnatelnost, měřitelnost, možnost hodnocení dopadů. 

Klíčovou činností v plánování je práce s informacemi, multidisciplinární přístup, vytvoření 

vzájemné víceúrovňové komunikační platformy (využití informačních technologií, 

manažerských a komunikačních dovedností, sociálního přístupu, tvorba společné vize).  

3.2.5 Principy 3E  

Podstatou principu 3E (Efficiency, Effectiveness, Economy) je posouzení tří základních 

otázek při plánování, přípravě a realizaci zakázek či investic, apod. a vynakládání veřejných 

prostředků v souladu s účelností5 (Efficiency), hospodárností6 (Economy) a efektivností7 

(Effectiveness). Principem je minimalizace nákladů při dodržení požadovaných cílů investice 

(hospodárnost), realizace investice, která pokryju potřebu, která investici vyvolala (účelnost) a 

je dosaženo nejlepších možných výstupů (efektivnost).  

Principem 3E se dle platné legislativy musí řídit stát8 a kraje9 i obce10 České republiky a 

jejich organizační složky11, všechny složky se svým majetkem musí nakládat účelně a 

hospodárně v souladu s jejich zájmy a úkoly vyplývajícími z jejich zákonem vymezené 

                                                 

5
 Účelnost -za účelné je označováno takové využití veřejných prostředků, které maximalizuje vztah mezi 

zamýšlenými a skutečnými dopady realizace investice, tedy zda byla investicí uspokojena potřeba, která tuto 
investici vyvolala. (Úřad vlády České republiky, 2013:4) 

6
 Hospodárnost - za hospodárné je označováno takové využití veřejných prostředků k zajištění stanovených 

úkolů a cílů, kdy dochází k co nejnižšímu vynaložení těchto veřejných prostředků při současném dodržení 
požadované kvality plněných úkolů. (Úřad vlády České republiky, 2013:5) 

7
 Efektivnost - jako efektivní je označováno takové využití veřejných prostředků, při kterém je dosaženo 

nejvyššího možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků na tyto 
úkoly vynaložených. (Úřad vlády České republiky, 2013:6) 

8
 § 14 odst. 1 zákona č 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů 

9
 § 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

10
 § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

11
 § 45 odst. 2 a § 53 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
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působnosti. Použití principů 3E vyplývá také ze zákona o finanční kontrole12, dle kterého je 

hlavními cíli této kontroly zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, 

nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, 

nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou 

činností a zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy. 

Mimo hospodárnost, udržitelnost a efektivnost je nutné klást důraz také na udržitelnost 

investic, aby kromě samotné realizace investice byly vždy zváženy také provozní a další 

navazující náklady a skutečnosti, které se v případě opomenutí mohou stát neočekávanou 

zátěží. Za udržitelnou je považována taková investice, jejíž realizace přinese dlouhodobý 

užitek a pokrytí potřeb území a zároveň nebude její provoz vytvářet nadměrné provozní 

náklady neúměrné přínosům nebo v takové výši, kterou nelze pokrýt z dostupných rozpočtů. 

(Úřad vlády České republiky, 2013) 

3.2.6 Shrnutí 

Institucionální kapacita se vztahuje ke schopnosti orgánů veřejné správy (státu, regionů, 

obcí) jako představitelů a prosazovatelů veřejného zájmu kvalifikovaně reagovat na změny 

životního prostředí, společnosti a ekonomiky, v co největší míře tyto změny včas předvídat, 

snižovat rizika a zvládat hrozby, které jsou s těmito změnami spojené, dále pak vytvářet co 

nejlepší podmínky pro dosahování svých cílů. Plánování na úrovni obcí je řízeno především 

zástupci veřejné správy v jejich vedení. Rozvoj obcí a měst může výrazně ovlivnit jejich 

institucionální kapacita, přesněji aktivní přístup a zkušenosti členů jejich vedení, kteří 

rozhodují o dalších rozvojových aktivitách na jejich území, dále pak závisí např. na počtu 

zaměstnanců úřadu, existenci oddělení zabývajícím se regionálním rozvojem a investicemi, 

apod.  

Dle Maiera a kol. (2012) nedosahuje Česká republika kvality států s nejvyšší 

institucionální kapacitou veřejné správy, za které jsou dle evropského srovnání považovány 

např. skandinávské země, Spojené království, Francie, Nizozemí a Německo. Ve všech 

případech se jedná o země s nejvyšší kvalitou života, i když struktura a organizace veřejné 

správy a způsob vlády je mezi nimi odlišný.  

Současné socioekonomické a environmentální procesy v území a jejich budoucí trendy 

vyžadují včasnější reakci veřejné správy v rámci prostorového plánování a aktivní přístup 

veřejné správy do rozvoje, např. v roli investora, poskytovatele služeb či vlastníka pozemků a 

                                                 

12
 § 4 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
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staveb. V oblasti „měkkých“ forem se aktivní prosazování veřejného zájmu uplatňuje 

organizační činností, poskytováním informací dalším subjektům rozvoje v území nebo 

partnerskou spoluprací s nimi.  

K přetavení získaných znalostí a dovedností do prostorového plánovaní, tzn. konkrétního 

výkonu, rozhodování a působení na procesy v území a také na člověka, třeba i ve zpětné 

vazbě, jako reakci na jeho jednání, je nápomocná sociologie prostoru, a to při nastavování 

plánovacího procesu, který interaktivně reaguje na probíhající změny v území a zefektivní 

řízení veřejné správy, umožní přístup veřejnosti, optimalizuje náklady a zacílí rozvojové 

aktivity.  

V současné době vlivem socioekonomických procesů dochází u regionálních center 

(měst) k jevu, že okolí měst roste rychleji než města samotná, často je tato fáze spojována se 

stěhováním obyvatel s vyšším sociálním statusem z centrálních částí města na jeho předměstí 

či na jeho okraj, mnohdy za administrativní hranice městského celku se zachováním úzkých 

funkčních vztahů nově osídlených území se sídelními jádry. Tyto suburbanizační procesy 

navazují na ekonomické, demografické, společenské a další změny projevující se v chování, 

v jejich motivacích, v kulturních vzorech a především ve formách organizace společnosti. 

(Wokoun, Mates, Kadeřábková a kol. 2011) V našich podmínkách se suburbanizace projevuje 

v rámci aglomerací, diferenciace se prohlubuje především u měst a obcí, které mají vzhledem 

k dopravním koridorům výhodnou polohu. Obyvatelé suburbií tímto získávají klidnější okolí, 

lepší životní prostředí a přitom mají plně dostupné služby, které poskytují regionální centra, 

příp. metropole, ze kterých se odstěhovali. Naopak urbanistický rozvoj měst, jako 

regionálních center, je spojen spíše s budováním center vzdělávání, kultury, sportu, zábavy, 

obchodních center s cílem nalákat na tyto služby obyvatele z nejširšího okolí. Města i přes 

ztrátu obyvatel musí denně zvládnout příjezd velkého počtu osob za prací (často obyvatelé 

suburbií využívají i mateřské a základní školy ve městě pro své děti), což také klade vyšší 

nároky na kapacitu technické infrastruktury a veřejné dopravy ve městě, náklady na pokrytí 

těchto požadavků však zůstávají na těchto městech.  

V jiné situaci se ocitají města s venkovským zázemím a velkou výměrou zemědělské 

půdy, která jsou značně tímto procesem decentralizace limitována a přes legislativní omezení 

dochází k negativním jevům, a to zastavění zemědělské půdy nebo spekulace s pozemky 

apod. „Současný vývoj suburbanizace v ČR má jak pozitivní, tak zejména negativní projevy, 

které jsou ovlivněny nekoncepčním řízením suburbanizačních procesů a také spekulativními 

tlaky jak z hlediska velkých investorů, zejména obchodních řetězců, tak i z hlediska drobných 

vlastníků pozemků.“ (Wokoun, Mates, Kadeřábková a kol. 2011:55) 
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Potřeba posouzení ze tří úhlů pohledu při plánování, přípravě a realizaci zakázek či 

investic a vynakládání veřejných prostředků dle principu 3E - účelnosti, hospodárnosti a 

efektivnosti vyplývá z legislativy České republiky. I přesto by však některé investice při 

hlubším prozkoumání nemusely splnit všechna kritéria, např. oprava školy v obci, která se 

vylidňuje a má nedostatečný počet dětí. Stejně tak je nutné brát ohled na udržitelnost investic, 

kterou musí obce hradit ze svých zdrojů (nejsou na ni poskytovány dotace), i když původní 

záměr zlepšit občanskou vybavenost obce mohl být dobrý, tak ve výsledku může být zátěž 

pro obec neúnosná, např. stavba bazénu v obci.  

Před poskytnutím finančních prostředků by měl být posouzen dopad zakázky či investice 

do území, ale nejen v kontextu správního území dané obce, ale širšího regionu. Spolu 

s investicí by mělo dojít k naplnění očekávaného cíle, kterým nejčastěji bývá zlepšení 

socioekonomické situace v daném území, případně zlepšení environmentálních podmínek 

v území. Jiné aktivity nebo investice pomohou zlepšit situaci v centru aglomerace a jiné ve 

městech a obcích s venkovským zázemím.  

 

3.3 Definice základních plánovacích procesů  

3.3.1 Územní plánování 

Územní plánování je důležitým nástrojem k efektivnímu využívání území tak, aby 

prvky v něm rozmístěné přirozeně těžily z potenciálu krajiny, byly do ní vhodně zasazeny 

a vzájemně funkčně propojeny (viz cíle územního plánování dle §18, odst. 1 Stavebního 

zákona). Absence územního plánování, tj. vývoje území bez nutných regulací, vede 

k disparitám v území a k ekonomicky neefektivnímu prostorovému uspořádání. V rámci 

hospodárného využívání území je nutné strukturovat jednotlivé prvky do správné formy, 

zaměřovat se na dlouhodobější cíle a s co největší mírou objektivity predikovat vývoj v něm. 

Díky této predikci je možné náležitě formovat děje v území a tím zkvalitňovat podmínky pro 

život, bez ztráty přirozeného prostředí a ekonomického růstu. (Maier a kol., 2008)  

Územní plánování se zaměřuje na územní problematiku udržitelného rozvoje, který je 

deklarován jako prioritní cíl územního plánování. „Cílem územního plánování je vytvářet 

předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 

podmínky života generací budoucích.“ (§18, odst. 1 stavebního zákona). V §18, odst. 2 

stavebního zákona je přesně uvedeno, že „Územní plánování zajišťuje předpoklady pro 
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udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového 

uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území.“ Koordinace těchto záměrů a konkretizace ochrany veřejných zájmů 

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů je úkolem orgánů územního plánování.  

K naplňování takto definovaných cílů udržitelného rozvoje stavební zákon v Hlavě III 

vymezuje tyto nástroje územního plánování: 

 Politika územního rozvoje (dále jen PÚR); 

 Územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) - zásady územního rozvoje 

(ZÚR), územní plán, regulační plán  

 Územně plánovací podklady (dále jen ÚPP) - územně analytické podklady kraje 

a obce s rozšířenou působností (ORP), územní studie. 

Obrázek 3.1: Provázanost PÚR, ÚPD a ÚPP v rozhodování v území  

 

Zdroj: Zpracováno dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vlastní 
zpracování 

1. Politika územního rozvoje; celostátní nástroj územního plánování, který určuje ve 

stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v 

republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na 

udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto 

úkolů. Každé čtyři roky je zpracovávána zpráva o uplatňování politiky územního 
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rozvoje, na jejímž základě vláda rozhodne o její aktualizaci nebo případném vytvoření 

návrhu nové politiky územního rozvoje.  

2. Územně plánovací dokumentace, kde patří: 

a. Zásady územního rozvoje, které stanoví základní požadavky na účelné 

na hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory 

nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, zejména plochy 

nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví 

kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich 

využití. Každé čtyři roky je zpracovávána zpráva o uplatňování zásad územního 

rozvoje, na jejímž základě zastupitelstvo kraje rozhodne o jejich aktualizaci.  

b. Územní plán, který stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany 

jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a 

koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje zastavěné a zastavitelné území, plochy 

a koridory a stanovuje podmínky pro využití tohoto území.  

c. Regulační plán, stanovuje na řešené ploše podrobné podmínky pro využití 

pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot 

a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. 

3. Územně plánovací podklady, kde patří: 

a. územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Jsou 

zpracovávány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 

krajů. Územně analytické podklady obsahují podklady pro rozbor udržitelného 

rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 

hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v 

území a samotný rozbor udržitelného rozvoje území obsahující zjištění 

a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení 

urbanistických, dopravních a hygienických závad, záměrů na provedení změn v 

území a střetů těchto záměrů s limity využití území.  

b. územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 

případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například 

veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly 

významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich 

vybraných částí.  
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3.3.2 Regionální plánování 

Cílem regionálního plánování je spoluvytvářet předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj 

daného prostorového celku, pro jeho konkurenceschopnost a pro zachování a upevnění jeho 

soudržnosti a zvýšení atraktivity jeho prostředí. Spolu s územním plánováním představuje 

regionální plánování dvě hlavní vzájemně se doplňující formy prostorového plánování, jehož 

úkolem je komplexně pojatá koordinace vyváženého rozvoje. (Slepička, 2007) 

Regionální plánování se na rozdíl od územního plánování zabývá také otázkami 

hospodářského růstu jako klíčového faktoru prostorového uspořádání. Dle Slepičky (2007) 

představuje proto nezbytný předstupeň pro zpracování územních plánovacích dokumentů na 

úrovni krajů a obcí a na celostátní úrovni pro zpracování politiky územního rozvoje. 

Regionální rozvoj je chápán jako proces změn s cílem zmírnit příp. odstranit nežádoucí 

nadměrné rozdíly v úrovni sociálně ekonomických, kulturně společenských i ekologických 

podmínek života obyvatel v jednotlivých částech řešeného území (státu, Evropské unie aj.) 

V tomto smyslu je nutno chápat regionální rozvoj jednak jako žádoucí cíl, jednak jako cestu 

k dosažení tohoto cíle. (Slepička, 2007) 

Ke směrování regionálního rozvoje pak slouží regionální politika, která je definována 

jako soubor opatření a nástrojů, pomocí kterých má dojít ke zmírnění nebo odstranění rozdílů 

v ekonomickém rozvoji jednotlivých regionů. Z této definice je zřejmé, že hospodářský růst 

zaujímá dominující postavení v regionální politice v překonávání regionálních disparit. 

Předpokladem pro optimální hospodářský růst však je efektivní a kultivované využívání všech 

zdrojů, v tom zejména lidských zdrojů a území (prostoru) s jeho zdroji přírodními 

i technickými. (Slepička, 2007) 

Aktéři regionální politiky mají k její realizaci následující typy nástrojů (MMR, 2010):  

1. administrativní nástroje (legislativa, závazné procedury, postupy, organizační normy), 

2. koncepční nástroje (strategie, programy, plány, koncepce, ÚPD, pozemkové úpravy), 

3. institucionální nástroje (instituce, organizace spolupráce v území, regionální 

management), 

4. věcné nástroje (dopravní a technická infrastruktura, organizace veřejné linkové 

dopravy, poskytnutí prostor, poradenství) 

5. sociálně-psychologické nástroje (komunikace, vzdělávání, motivace), 

6. finanční nástroje (systémy finančních podpor, dotace, granty). 

Stěžejními rozvojovými nástroji jsou nástroje koncepční, které vytváří rámec 

pro uplatnění ostatních nástrojů. 



 

30 

 

Základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního plánování a základním 

nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na 

regionální rozvoj ČR je Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. Tato slouží jako 

důležité východisko při přípravě programového období EU 2014 – 2020, proto jsou zde 

reflektovány vazby na důležité relevantní dokumenty EU – zejména Evropa 2020 – Strategie 

pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.  

Schéma 3.1: Provazba Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+  na ostatní dokumenty regionálního 

plánování 

 
Zdroj: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+ 

Ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (MMR, 2013) je uvedeno, že 

zvláštním nástrojem regionální politiky EU pro uplatnění územní dimenze představují 

integrované přístupy, jejichž přínosem je zejména dosažení vyšší kvality strategického 

plánování, řízení a efektivnější vynakládání finančních prostředků. Jejich základním 

principem je věcná (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), 

územní (intervence ve vhodném geograficky a ekonomicky spojeném území) a časová 

(realistický harmonogram a časové a věcné sladění intervencí) provázanost intervencí 

realizovaná na základě kvalitní strategie rozvoje území. Integrované přístupy zároveň 

představují z pohledu EU silně prosazovaný způsob implementace fondů Společného 

strategického rámce v rozvoji regionů a obcí. Hlavními typy integrovaných přístupů pro 

období 2014 – 2020 jsou: 
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1. Integrované územní investice (ITI) pro metropolitní oblasti 

2. Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) pro regionální póly růstu mimo 

metropolitní oblasti 

3. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) pro venkovské, periferní a příhraniční 

oblasti – integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) pro místní akční skupiny 

(MAS) 

Integrovaná územní investice (dále jen "ITI") představuje realizaci integrované strategie 

rozvoje metropolitní oblasti celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí, která 

zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území s využitím financování z více než 

jedné prioritní osy jednoho nebo více programů Evropských strukturálních a investičních 

fondů (dále jen "ESIF"). V České republice je vymezeno 7 metropolitních oblastí; pražská, 

brněnská, ostravská, plzeňská, ústecko-chomutovská, olomoucká a hradecko-pardubická. 

ITI v podmínkách České republiky slouží také k naplňování dimenze urbánní politiky 

charakterizované proporčním zastoupením ekonomické, sociální a environmentální složky 

s nařízením EFRR pro udržitelný rozvoj měst, dle kterého tento fond podporuje v rámci 

operačních programů rozvoj měst prostřednictvím strategií stanovujících integrovaná opatření 

k řešení hospodářských, environmentálních, klimatických, demografických a sociálních 

problémů, s nimiž se městské oblasti potýkají s ohledem na potřebu podporovat vazby mezi 

městy a venkovem13. 

Integrovaný plán rozvoje území (dále jen „IPRÚ“) je definován jako nástroj pro 

realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných 

a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů 

Evropských strukturálních fondů, přičemž řešené území představuje jádrové město a jeho 

spádové území vymezené na základě funkčních vazeb. Hlavním cílem IPRÚ je podpora 

dlouhodobě udržitelného rozvoje území prostřednictvím identifikace a koordinace aktivit a 

soustředěni zdrojů (finančních, lidských) na řešení identifikovaných problémů v určité 

tematicky vymezené oblasti při současném využití socioekonomického rozvojového 

potenciálu území. 

                                                 

13
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1080/2006, článek 7. 
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V České republice je možné (nikoliv povinné) realizovat IPRÚ v Mladé Boleslavi jakožto 

významném průmyslovém centru a ve městech Zlín, Liberec, Karlovy Vary, České 

Budějovice a Jihlava, která jsou regionálně významnými aglomeracemi. (MMR, 2014) 

Při tvorbě strategie IPRÚ se vychází z reálných potřeb v území a investičních priorit 

a specifických cílů obsažených v operačních programech. Klíčový princip EU je 

v koncentraci na nejvýznamnější priority/projekty v území s měřitelným dopadem 

a synergickými efekty. Smyslem není řešit všechny problémy, ale vybrané problémy, které 

zároveň naplňuji cíle operačních programů. Musí být stanoveny indikátory, které budou mít 

měřitelný dopad.  

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD, z anglického „Community-led Local 

Development“) je specifickým nástrojem pro použití na subregionální úrovni, který je 

komplementární k ostatním strategiím rozvoje na lokální úrovni. Cílem komunitně vedeného 

místního rozvoje je mobilizace místních komunit a organizací za účelem dosažení cílů 

strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, posilování 

územní soudržnosti. (MMR, 2013) 

Pro účely komunitně regionálního rozvoje jsou tvořeny tzv. Místní akční skupiny 

(MAS), jakožto společenství občanů, neziskových organizací, podnikatelských subjektů 

a veřejné správy spolupracujících na rozvoji venkova, zemědělství a na získávání dotačních 

prostředků z EU pro svůj region. V současné době existuje cca 180 místních akčních skupin, 

které svou působností pokrývají téměř celé území České republiky. 

Na úrovni místních akčních skupin jsou tvořeny Integrované strategie rozvoje území 

(dále jen ISRÚ) jako rozvojové koncepční dokumenty, které analyzují současný stav území, 

identifikují problémové oblasti a rozvojový potenciál a navrhují strukturované cíle a opatření 

pro využití příležitostí včetně možných finančních zdrojů. (MMR, 2014) 

Strategické plánování rozvoje kraje nebo obce (dle zákona o obcích jsou všechna města 

obcemi) má na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit 

reálné možnosti resp. cesty k udržitelnému rozvoji daného území. Výstupem tohoto procesu je 

strategický plán rozvoje (program rozvoje) - dokument, formulující společnou strategickou 

rozvojovou vizi dalšího směřování obce (města) nebo kraje jako celku, která na základě 

názorové shody všech subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení 

strategického plánu vyjadřuje obecnou reálnou představu budoucího stavu území. Vytyčuje 

základní směr rozvoje ve formě cílového stavu, kterého by mělo být dosaženo. K uskutečnění 

rozvojové vize strategický plán stanovuje prioritní osy rozvoje, jejich strategické cíle, 

opatření a dílčí rozvojové aktivity, jejichž realizací by mělo být sledovaného stavu dosaženo.  
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Základní legislativní zakotvení strategického plánování respektive programů rozvoje 

území je:  

4. v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění,  

5. v zákoně o krajích č. 129/2000 Sb. v platném znění,  

6. v zákoně o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. v platném znění. 

Tabulka 3.2: Plánovací systém ČR – regionální politika 

Politicko-
správní 
úroveň 

Úrovně plánování Právní základy 
Plánovací 
nástroje 

Základní obsah 
Institucionální 
zabezpečení 

Stát  Plánování na úrovni 
státu  

Zákon o podpoře 
regionálního rozvoje      
zákon č. 248/2000 

Sb., ve znění 
pozdějších předpisů  

Strategie 
regionálního 
rozvoje 
(SRR) 

Analýza stavu regionálního 
rozvoje, strategické cíle 

regionálního rozvoje ČR, 
vymezení státem 

podporovaných regionů  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Státní 
program 
regionálního 
rozvoje 

Zaměření podpory 
regionálního rozvoje pro 

jeden nebo více 
podporovaných regionů  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Kraje  
Plánování na úrovni 

kraje  

vyhotovení 
dokumentu je 
dobrovolné  

Strategie 
rozvoje 
kraje  

Obsah není dán právními 
předpisy  

Krajský úřad  

Zákon o podpoře 
regionálního rozvoje 
zákon č. 248/2000 
Sb., ve znění 
pozdějších předpisů                                          
Zákon o krajích 
(krajské zřízení) 
zákon č. 129/2000 
Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

Program 
rozvoje 
územního 
obvodu 
kraje (PRK) 

Analýza hospodářského a 
sociálního rozvoje kraje, 
vymezení regionů v kraji 
vyžadujících podporu, cíle, 
priority a úkoly 
ekonomického a sociálního 
rozvoje kraje 

Krajský úřad  

Obce  Místní rozvoj  

vyhotovení 
dokumentu je 
dobrovolné  

Strategie 
rozvoje 
obce 

Obsah není dán právními 
předpisy  

Obecní úřad  

Zákon o obcích 
(obecní zřízení) zákon 
č. 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů  

Program 
rozvoje 
obce  

Obsah dokumentu by měl 
respektovat členění do 
základních kapitol 
strategických dokumentů; 
není však striktně dán  

Obecní úřad  

Zdroj: Ústav územního rozvoje, Principy a pravidla územního plánování, 2014 
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Přesný popis zpracování strategického plánu rozvoje území není nikde legislativně 

vymezen, existuje pouze řada odborných publikací a metodických doporučení, např. 

„Metodika přípravy veřejných strategií“, vypracovaná v rámci projektu Ministerstva financí 

ČR financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato metodika 

definuje veřejnou strategii (nejen strategický plán) jako dokument vypracovaný subjektem 

veřejné správy jako ucelený soubor opatření směřující k dosažení cílů v dané oblasti 

a podrobně popisuje princip tvorby strategie, jednotlivé kroky procesu tvorby a samotné 

aplikace veřejné strategie. Dalším příkladem je publikace „Strategické plánování a řízení pro 

města, obce a regiony“ (Půček, Koppitz, 2012) vypracovaná Národní sítí zdravých měst 

obsahující klíčové principy a kompetence, a také zároveň popisuje jednotlivé kroky plánování 

včetně tvorby strategického plánu. 

3.3.3 Komunitní plánování 

Komunitní plán sociálních služeb je samostatný koncepční dokument obce, který 

zpravidla je, respektive jeho výsledky jsou, součástí obecnějšího plánu/programu rozvoje 

obce, např. Strategický plán rozvoje města nebo Program sociálního a ekonomického rozvoje 

města. 

Pojem komunita nemá oporu v české legislativě. Za komunitní plánování na úrovni obce 

lze považovat „souhrnný název pro aktivní úsilí o dlouhodobé a průběžné zapojování 

veřejnosti do řízení záležitostí komunity, rozhodování o nich a jejich plánování“ (Úlehla, 

2002, str. 6). Proces komunitního plánování lze realizovat na nejnižší samosprávní jednotce a 

tou je obec. Komunitní plánovaní na úrovni obcí je obsaženo v odstavci 2 § 35 zákona 

č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění (dále jen Zákon o obcích), kde je mj. uvedeno: „Obec 

v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 

uspokojování potřeb svých občanů.“ Tento paragraf umožňuje komunitní plánování v širším 

slova smyslu.  

Pro plánování sociálních služeb na úrovni obce je nutné vyjít z odstavce d § 94 zákona 

č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění (dále jen Zákon o sociálních službách), kde je uvedeno, že 

obec „může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 

poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány 

sociální služby.“ Kraje mají povinost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, 
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v jehož rámci musí být uplatněna triáda. V rámci procesu plánování spolu plánují 

a spolupracují minimálně tři strany: 

1. uživatelé, klienti sociálních služeb -  je nutné znát jejich potřeby a názor, ať formou 

průzkumu (kvalitativních nebo kvantitativních) nebo přímá formulace jejich požadavku 

v rámci pracovních skupin (především zástupců sdružení uživatelů); 

2. poskytovatelé, subjekt, který poskytuje sociálních služby, bez ohledu na zřizovatele a 

právní nebo organizační formu; 

3. zadavatelé, subjekt, který odpovídá za zajištění sociálních služeb v místě (obec nebo 

kraj), včetně politické podpory pro úspěšnou realizaci komunitního plánu. 

3.3.4 Shrnutí 

Územní plánování v ČR představuje provázanou soustavu nástrojů s hierarchickou 

strukturou, ve které dokument na národní úrovni (Politika územního rozvoje ČR) představuje 

závazný podklad pro územně plánovací dokumentaci na úrovni krajů (zásady územního 

rozvoje), obcí (územní plán), příp. jejich dílčích částí (regulační plán) nebo konkrétních ploch 

(rozhodování v území).  

Zpracovat územně analytické podklady znamená identifikovat procesy, jevy a trendy 

probíhající v území (tedy vytvořit popis reality) a na základě tohoto popisu identifikovat 

problémy a vytvořit zadání pro územně plánovací dokumentaci. Povinnost aktualizace 

územně analytických podkladů je na úrovni obcí a krajů co 2 roky. V současné době nejsou 

zpracovávány územně analytické podklady na celorepublikové úrovni (jako podklad pro 

zpracování Politiky územního rozvoje ČR), toto by se mělo změnit od 1.1.2016. 

Míra provazby mezi územně plánovací dokumentací a územně analytickými podklady je 

znázorněna na následujícím schématu. 



 

36 

 

Obrázek 3.2: Hodnocení vztahu ÚAP a ÚPD z hlediska udržitelného rozvoje území 

 

Zdroj: MMR, Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na 
udržitelný rozvoj území, 2013 

Z hlediska udržitelného rozvoje se zvolená regulace nebo koncepce rozvoje a uspořádání 

území v rámci územně plánovací dokumentace promítne do aktualizace územně analytických 

podkladů (probíhá co dva roky). Regulace v území se promítne v krátkodobém (do dvou let) nebo 

dlouhodobějším horizontu (do čtyř let) a projeví se zlepšením, příp. i zhoršením procesů 

udržitelného rozvoje v jeho pilířích (ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území). (MMR, 

2013) 

Na všech úrovních (stát, kraj, obec) jsou v obou větvích prostorového plánování 

připravovány dokumenty k rozvoji území, často však se zpracováním územních plánovacích 

dokumentů na úrovni krajů a obcí a na celostátní úrovni pro zpracování politiky územního rozvoje 

nejsou zpracovávány i dokumenty v oblasti regionálního plánování, což později může 

způsobit obtíže v rozvoji daného území a vést k častým úpravám územně plánovací 

dokumentace. Níže je tabulka ukazující souhrnný obraz nástrojů prostorového plánování na 

jednotlivých úrovních veřejné správy.  
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Tabulka 3.3: Nástroje prostorového plánování 

Úrovně plánování Nástroje prostorového plánování 

Evropský prostor 
(mezinárodní 
úroveň)  

Evropské perspektivy územního rozvoje 
Řídící principy udržitelného rozvoje území 

Územní agenda EU 
Lipská charta o udržitelných evropských městech 

Strategie Evropa 2020 

 Územní plánování  Regionální politika 

Stát 

Politika územního rozvoje ČR  

Strategický rámec 
udržitelného rozvoje v ČR  

Strategie regionálního 
rozvoje ČR  

(NUTS 0)  
Rezortní nástroje na státní 
úrovni (strategie, politiky, 
koncepce)  

Dohoda o partnerství pro 
programové období 2014–
2020  

Kraj    

Rezortní nástroje na 
krajské úrovni  

Strategie rozvoje krajů  

(NUTS 3)  Zásady územního rozvoje  Programy rozvoje krajů  

  
Regulační plány (pro plochy a 
koridory nadmístního 
významu)  

  

Obec  Územní plány  

  

Strategie rozvoje obcí 

(LAU 2)  Regulační plány  Programy rozvoje obcí  

    Integrované plány  

Zdroj: Ústav územního rozvoje, Principy a pravidla územního plánování, 2014 

 

V rámci prostorového plánování (územní plánování a regionální plánování) jsou odlišné 

povinnosti veřejné správy v oblasti územního a regionálního (strategického) plánování. Již 

Kuta (2006) ukazuje hierarchickou strukturu rozvojových dokumentů regionálního a 

územního plánování, ze které vyplývá základní nesoulad přetrvávající dodnes, a to v tom, že 

povinnost vytvářet dokumenty v oblasti územního plánování je na úrovni státu, obcí a krajů 

legislativně dána, jelikož vyplývá ze stavebního zákona. Naopak tvorba dokumentů v oblasti 

regionálního plánování je na úrovni obcí dobrovolná, a to i pro obce s rozšířenou působností a 

města. Na úrovni kraje je legislativně dáno pouze zpracování Programu rozvoje územního 

obvodu kraje, vyhotovení Strategie rozvoje kraje je však dobrovolné. Z výše uvedených 

důvodů chybí strategické rozvojové dokumenty i v některých větších městech, které snad 

mohou být motivovány k jejich zpracování pouze v případě, že tyto dokumenty budou brány 

jako plusový podklad při získávání dotací. 

V současné době je méně využíváno nefinančních nástrojů regionální politiky, a to 

zejména poskytování bezplatných služeb poradenského charakteru subjektům z regionu, dále 

pak pomoc při propagaci regionu a poradenství zahraničním investorům, ale také i vedení 
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malých obcí při zájmu domácích a zahraničních investorů o investici na území obce. I přesto, 

že regionální politika je zajišťována institucemi na všech úrovních – stát, kraj, obec, nejsou 

nižší složky přímo podřízeny vyšší úrovni a opačně, např. kraje nemají právo kontrolovat 

výkon veřejné správy v obcích, ale pouze zajišťovat metodickou a odbornou pomoc ve věcech 

přenesené působnosti.  

Podle Wokouna (Wokoun, Mates, Kadeřábková, 2011) je v oblasti regionální politiky 

úlohou státní úrovně koncepční a výkonná činnost zákonodárných a výkonných složek státu. 

Úlohou krajské úrovně je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů krajů. Okresy 

byly zrušeny v roce 2002 (zůstaly pouze jako statistická jednotka), jejich činnost byla 

nahrazena v úrovni pověřených obcí nebo obcí s rozšířenou působností. Úlohou obecní 

úrovně je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí v oblasti místního 

rozvoje. 

V plánování rozvoje měst a obcí je důležitý integrovaný přístup, který lze chápat ve 

dvou významových rovinách. První rovinou je průřezové zapojení všech relevantních aktérů 

do strategického plánování a řízení na evropské, národní, krajské, mikroregionální i lokální 

úrovni (princip partnerství). Druhá rovina představuje plánování a realizaci vzájemně 

provázaných a propojených aktivit (např. investic nebo i následně navazujících měkkých 

projektů) v konkrétním území. Přínos plánované aktivity by měl být posuzován v širším 

územním přesahu, ne pouze na území daného města či obce. Jiné rozvojové aktivity (měkké či 

investiční) by mělo plánovat město, které je metropolitním centrem, odlišné aktivity by mělo 

plánovat město v blízkosti centra rozvoje a zcela jiné rozvojové aktivity by mělo plánovat 

město či obec mimo aglomeraci či metropolitní oblast.  

 

3.4 Udržitelný rozvoj 

3.4.1 Definice a legislativa udržitelného rozvoje 

Poprvé se pojem udržitelný rozvoj (sustainable development) objevil v knize Meze růstu 

(Limits of Growth) z roku 1972, její základní myšlenkou bylo, že nelze zajistit nekonečný růst 

v prostředí s omezenými zdroji. Jeden z prvních dokumentů, který definoval koncept 

udržitelného rozvoje, byla zpráva pro světovou komisi OSN pro životní prostředí a rozvoj 

(WCED) „Naše společná budoucnost“ z roku 1987: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj 

společnosti, který uspokojuje potřeby současné společnosti, aniž by oslaboval možnosti 

budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby." 
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Česká republika dnes využívá definici pro udržitelný rozvoj, která je zakotvena ve 

stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu §18 v platném 

znění: „Udržitelný rozvoj spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé přírodní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 

a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 

budoucích.“ Z definice udržitelného rozvoje vyplývá, že i když neznáme potřeby a podmínky 

života budoucích generací, stále při rozhodování v území je nutné mít na paměti, že po nás 

přijdou ještě i další generace. Současný stav nelze hodnotit pouze staticky, ale je nutné 

identifikovat procesy, které tento stav způsobily. Procesy v území buď podporují udržitelný 

stav, nebo naopak zvyšují zranitelnost území. Procesem k naplnění definice udržitelného 

rozvoje je snižování rizik v území a optimalizace využití jeho potenciálu. Tento proces může 

být ovlivněn negativním i pozitivním způsobem vnějšími vlivy, které mohou způsobit různí 

aktéři.  

 

3.4.2 Dokumenty v oblasti udržitelného rozvoje České republiky 

Usnesením vlády ČR č. 1242 ze dne 8. prosince 2004 byla schválena Strategie udržitelného 

rozvoje ČR. Cílem jejího zpracování bylo vytvořit konsenzuální rámec pro zpracování 

dalších materiálů koncepčního charakteru, jako jsou sektorové politiky nebo akční programy. 

Při strategickém rozhodování v rámci jednotlivých resortů, a také v meziresortní spolupráci 

by měla být strategie udržitelného rozvoje důležitým podkladem. Dokument byl rozčleněn 

do 6 oblastí, konkrétně 3 základních pilířů (ekonomický, environmentální, sociální) a oblastí 

Výzkum, vývoj a vzdělávání; Evropský a mezinárodní kontext a Správa věcí veřejných. 

Strategie udržitelného rozvoje ČR nebyla vypracována jako neměnný dokument. Jejím 

úkolem bylo poukázat na aktuální a potenciální problémy, které by mohly ohrozit udržitelný 

rozvoj ČR a proto v průběhu času docházelo k jejímu doplňování a změnám.  

V roce 2007 byla vydána Obnovená strategie udržitelného rozvoje ČR. Tento dokument 

byl předložen na základě Usnesení vlády č. 1242/2004 a konstatuje, že strategické cíle 

stanovené ve strategii z roku 2004 zůstávají nadále v platnosti bez výrazných změn. 

Obnovená strategie udržitelného rozvoje ČR byla rozčleněna do 12 oblastí, které 

zkonkretizovaly původních 6 oblastí obsažených ve Strategii z roku 2004. 

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR byla zahájena v roce 2007. Prvním 

výstupem byl dokument „Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované 

Strategie udržitelného rozvoje ČR“, který byl vládou schválen jako výchozí podklad pro další 
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proces aktualizace. Samotný proces aktualizace byl zahájen zpracováním dokumentu 

„Aktualizace SUR – Úvodní teze“ v květnu 2008, ve kterém byly definovány její základní 

principy, a obsahoval první návrh strategické vize udržitelného rozvoje pro tuto aktualizaci. 

„Pracovní verze Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje“ byla uvolněna pro veřejnou 

diskusi v dubnu 2009. (MMR, 2013) 

Aktuálně platným dokumentem strategie udržitelného rozvoje byl dne 11. ledna 2010 

Vládou ČR Schválen „Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky“ (SRÚR 

ČR). Má nadresortní charakter, slouží jako základní dokument pro všechny ostatní koncepční 

dokumenty vypracovávané v České republice. Definuje základní principy udržitelného 

rozvoje, včetně vymezení potřeby vyvážení tří základních pilířů. Dokument je strukturován 

do pěti prioritních os: 

1. společnost a zdraví – problematika podmínek pro zdravý život člověka, tvorby 

harmonické společnosti a demografického vývoje; 

2. ekonomika a inovace – vymezení základního strategického rámce pro rozvoj 

ekonomiky jako neoddělitelného pilíře udržitelného rozvoje ČR; 

3. rozvoj území – vyjadřuje fakt, že klíčovým prvkem pro udržitelný rozvoj v území je 

územní plánování a jeho důsledné uskutečňování; 

4. krajina, ekosystémy a biodiverzita – péče o krajinu; 

5. stabilní a bezpečná společnost – určuje strategický rámec v oblasti společenského 

uspořádání, včetně základních principů efektivního fungování státu, veřejné zprávy 

a občanského sektoru. 

Vyhodnocení stavu a trendu udržitelného rozvoje v České republice je prováděno 

prostřednictvím dokumentu „Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje 

ČR“, který je zpracováván každé dva roky a obsahuje indikátory k vyhodnocování cílů výše 

uvedených 5 prioritních os. (MMR, 2013) 

Jedním z klíčových nástrojů pro naplňování Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 

je územní plánování, které v závazné rovině obsahuje dokumenty pro naplňování cílů na 

jednotlivých úrovních státní správy. 
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Obrázek 3.3: Dokumenty týkající se udržitelného rozvoje a územního plánování v ČR, včetně organizací, 
které jej vydaly  

 

Zdroj: Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný 
rozvoj území, 2013 

Význam zkratek: MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, PÚR – Politika územního rozvoje, ZÚR – Zásady 
územního rozvoje, ÚP – Územní plán 

S udržitelným rozvojem souvisí řada dalších koncepčních a strategických dokumentů, 

případně zákonů, například: 

 Státní politika životního prostředí 2012 - 2020 schválená dne 9. 1. 2013 vládou 

České republiky. Jejím cílem je zajištění kvalitního a čistého životní prostředí 

v České republice, efektivního využívání přírodních zdrojů a minimalizace 

negativních dopadů lidské činnosti na území České republiky a území sousedních 

států. Dle tohoto dokumentu ČR nadále klade vysoký důraz na plnění závazků 

vyplývajících se schválené environmentální legislativy Evropské unie a aktivně se 

účastnit projednávání nových návrhů legislativních, nelegislativních 

a strategických dokumentů v rámci ochrany životního prostředí. Vymezuje 

4 tematické oblasti: Ochrana a udržitelné využívání zdrojů, ochrana klimatu 

a zlepšení kvality ovzduší, ochrana přírody a krajiny, bezpečné prostředí. 

 Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Zákon byl schválen 15. června 2012, 

v platnost vstoupil ke dni 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu. Úprava a zpřesnění jednotlivých 

ustanovení stavebního zákona by měla přispět ke snížení administrativní 
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náročnosti postupů na úseku územního plánování a podstatným způsobem tak 

zkrátit dobu při pořizování a vydávání územních plánů. 

3.4.3 Základní pilíře udržitelného rozvoje 

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje: 

Environmentální pilíř se zabývá vzájemným působením životního prostředí a člověka, 

tento pilíř hraje v oblasti trvale udržitelného rozvoje důležitou roli. Lidskou činnost je nutno 

regulovat z hlediska dopadu na přírodu a zejména při využívání přírodních zdrojů. Aby byl 

vývoj fyzického životního prostředí udržitelný, je třeba respektovat tři podmínky (Maier, 

2008): 

- intenzita využívání obnovitelných zdrojů nesmí přesáhnout rychlost jejich regenerace, 

- intenzita využívání neobnovitelných zdrojů nesmí přesáhnout rychlost, s jakou se 

vyvíjí jejich trvale udržitelné obnovitelné náhrady, 

- intenzita znečišťování nesmí přesáhnout asimilační kapacitu životního prostředí (Daly, 

1991) 

Problém současné společnosti je ten, že uvedené podmínky nebývají naplňovány. Přírodní 

zdroje jsou spotřebovávány bez adekvátní kompenzace, využívají se zejména neobnovitelné 

zdroje. Pomocí nejrůznějších legislativních opatření se vyvíjí snaha těmto tendencím zabránit. 

Průkopníkem v této oblasti je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 

která v roce 1974 navrhla několik klíčových indikátorů pro měření životního prostředí 

(tzv. Core Set), a doporučila jeho využívání členskými státy EU. Od té doby se sestavováním 

a vyhodnocováním souborů environmentálních indikátorů zabývá řada mezivládních, 

národních i mezinárodních institucí. Tyto indikátory mají za úkol hodnotit největší 

environmentální problémy. Postupem času se sada aktualizovala, vytvářely se různé skupiny 

indikátorů pro specifické typy problémů. (MMR, 2013) 

Organizace OECD konkrétně definuje 10 základních problémů, k nimž jsou vymezeny 

indikátory pro životní prostředí, používané v zemích OECD a doporučené pro země Evropské 

unie (OECD, 2004): 

1. Změny klimatu – Emise CO2, index emise skleníkových plynů 

2. Ozonová vrstva – Indexy narušování ozonové vrstvy 

3. Kvalita ovzduší – Intenzity emise SOx a NOx 

4. Produkce odpadu – Obecné intenzity produkce odpadu 

5. Kvalita pitné vody – Poměry nakládání s odpadními vodami 

6. Zdroje pitné vody – Intenzita využívání vodních zdrojů 



 

43 

 

7. Lesní zdroje – Intenzita využívání lesních zdrojů 

8. Zdroje rybolovu – Intenzita využívání zdrojů rybolovu 

9. Zdroje energie – Intenzita využívání zdrojů energie 

10. Biodiverzita – Ohrožené druhy, oblasti klíčových ekosystémů 

Tématem, které zde chybí, je bezpochyby nakládání se zemědělským půdním fondem 

(ornou půdou).  Územní plánování může regulovat výstavbu na zelené louce a zabránit tak 

nekontrolovaným záborům zemědělské půdy. Tato regulace je významným faktorem 

environmentální politiky a hospodářských podmínek území.  

Sociální pilíř udržitelného rozvoje 

Sociální pilíř je definován zejména sociální soudržností (kohezí) obyvatel, kdy je sociální 

udržitelnosti dosaženo pomocí kvality sociálního prostředí (životní úroveň, dostupnost 

a kvalita vzdělání, dostupnost a kvalita veřejných služeb, rovnoprávnost, kvalita bydlení) 

a struktury obyvatel (demografická struktura, vývoj zdravotní stav, věková, vzdělanostní, 

sociální a socioekonomická struktura, zaměstnanost, nezaměstnanost). Pro měření pilíře je 

možné opět použít sadu indikátorů, jejich použití je ovšem diskutabilní, jelikož často chybí 

průkazné údaje o důsledcích lidské činnosti. Mezi základní způsoby měření sociální 

soudržnosti patří tzv. index lidského rozvoje (Human Development Index, HDI) v rámci 

Rozvojového programu OSN pro všechny členské státy OSN. Index je složen ze tří rozměrů: 

- dlouhý a zdravý život – předpokládaná délka života při narození; 

- znalosti – přístup ke vzdělání, složený z dílčích indikátorů – podíl gramotných 

v dospělé populaci a průměrná doba školního vzdělávání; 

- důstojný životní standard – hrubý produkt na obyvatele v paritě kupní síly. (United 

Nations, 2014) 

Obecný pojem sociální soudržnosti lze v sociologii operacionalizovat prostřednictvím 

konceptu sociálního kapitálu (Keller, 2008). Vymezení tohoto pojmu je v teoretické rovině 

velice problematické, a proto je z tohoto důvodu vhodnější vyjít z konceptů lokálních komunit 

a jejich vazeb k území. Lokální komunita a její hodnotový rámec determinuje přístup 

k využívání území i k ochraně životního prostředí. 

Prostorové uspořádání území je určeno přírodními, sociálními a hospodářskými 

podmínkami. Pro prostorové plánování představuje sociální pilíř mantinely, ve kterých lze 

nastavovat rozvoj území. Sociodemografické podmínky v území jsou dány sídelní strukturou, 

ve které se odráží různorodost, stabilita a širší vztahy v území. Vazby na sousední obce 



 

44 

 

a města ovlivňují celkový vývoj daného území, jehož hlavními ukazateli je životní úroveň 

obyvatel, příliv investic do území a prostorový pohyb obyvatel. (Hruška-Tvrdý, 2012) 

Ekonomický pilíř udržitelného rozvoje 

Ekonomická stránka udržitelnosti je úzce propojena se sociálními a environmentálními 

jevy, jejichž stav a vývoj se vzájemně ovlivňují. S udržitelným rozvojem v hospodářském 

(ekonomickém) pilíři je nejčastěji spojován ekonomický růst, jehož se dosahuje intenzifikací, 

technologickou či organizační inovací a vyšší kvalitou a produktivitou lidské práce. Obecně je 

v moderní společnosti také kladen důraz na růst podílu technologií šetrných k životnímu 

prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrné exploataci přírodních zdrojů, a také technologií 

energeticky méně náročných a snadno recyklovatelných. Velká váha se přisuzuje taktéž 

informačním a komunikačním technologiím. (ÚÚR, 2006) 

Ve vztahu k územnímu plánování je ekonomický pilíř ukazatelem hospodářských 

podmínek v území. Jsou sledovány jevy, které popisují ekonomický stav území (daňovou 

výtěžnost, zdroje financí a koncentraci pracovních míst apod.) a jevy, které ukazují další 

vývoj území (nezaměstnanost, příliv investic apod.). Výsledkem je vyhodnocení vlivu na 

udržitelný rozvoj území a případné záměry na zmírnění slabých stránek a posílení území.  

Udržitelnost v ekonomickém pilíři je tedy definována zejména udržováním stability 

ekonomiky, zvyšováním její odolnosti proti negativním vnitřním a vnějším vlivům, 

vytvářením podmínek pro environmentálně a sociálně udržitelný ekonomický růst a podmínek 

pro pružnou ekonomiku založenou na znalostech, dovednostech a technologických inovacích 

a vytvářením spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. 

Jedním z ukazatelů je zaměstnanost, trh práce, příjmy obyvatel a kvalifikovanost 

pracovních sil. Vysoká nezaměstnanost v území není vždy způsobena nedostatkem 

pracovních míst, ale velmi často nedostatečnou kvalifikovaností nebo naopak 

překvalifikovaností pracovních sil. V územích přibývá vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, 

kteří nenacházejí adekvátní zaměstnání a hledají příležitost tam, kde je poptávka pracovních 

míst více uzpůsobena jejich potřebám. Tento odliv ekonomicky aktivních obyvatel vnímají 

města s nedostatečnou základnou podnikatelských aktivit, jehož důsledkem je neustálé 

snižování daňové výtěžnosti území. Města zažívající naopak zvýšený příliv těchto pracovních 

sil se potýkají s problémy bydlení, zajištění občanské vybavenosti a dopravní dostupnosti. 

(Tvrdý, 2008) 
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3.4.4 Shrnutí 

V současné době dochází ke stálému nárůstu intravilánu našich měst a obcí. Nárůst 

zastavěného území měst nejvíce zasahuje zemědělský půdní fond. Dle aktuálních dat 

Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy14 byl v roce 2013 průměrný denní úbytek 

zemědělské půdy 17 ha, což je o 30,2 % více než v roce 2012. 

Z pohledu struktury obyvatelstva má obyvatelstvo stárnoucí charakter, což vyvolává 

nutné změny ve vnímání potřeb území. V rámci sociálního rozvoje území je velmi 

sledovaným jevem struktura a rozmístění občanské vybavenosti, dále pak kapacita a 

dostupnost těchto zařízení. 

Jednou z možností ovlivnění potenciálu území je zvyšování kvality a dostupnosti bydlení, 

kdy dochází k ovlivnění struktury obyvatelstva migrací. Důležitým hlediskem je také stáří 

bytového fondu, což je ukazatel historického vývoje výstavby v daném území. Slabým 

místem měst je neregulovaná výstavba satelitních oblastí na periferiích. Tento vývoj se 

vyznačuje vysokými nároky na zábor půdy i náklady na budování dopravní a technické 

infrastruktury. V porovnání s kompaktní zástavbou jsou takto lokalizované objekty příčinou 

mnohem vyšších nároků na spotřebu energie a médií. Obyvatelé těchto lokalit jsou více 

odkázáni na používání individuální automobilové dopravy. Nástroji prostorového plánování 

lze identifikovat a zhodnotit základní sociodemografické procesy. (Hruška-Tvrdý, 2012) 

Pro ekonomickou stabilitu území musí být zajištěna rozmanitost odvětvové struktury 

průmyslu celé výrobní základny. Diverzifikací ekonomického portfolia bude zabráněno 

monotématickému zaměření výrobní základny, která může být ohrožena ekonomickými 

výkyvy trhu. (Tvrdý, 2008) 

Technologické trendy, forma výroby a podnikatelské aktivity prochází v posledních 

letech výraznou transformací, především vývojem technologie se snižují nároky na prostor a 

čas. Vznikají tak nevyužívané velké výrobní a průmyslové areály, jež nesou označení 

brownfieldy. Úkolem územního plánování je regulovat nové plochy pro podnikatelské 

aktivity a co nejvíce směřovat k využívání brownfieldů. Regulace výstavby na zelené louce 

zabraňuje záborům zemědělské půdy a v kombinaci se zajištěním přílivu investic do území ve 

formě dotací z veřejných rozpočtů a ve spojení s vhodným podnikatelským záměrem umožní 

brownfieldy revitalizovat a znovu využívat.  

 

                                                 

14
 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. [cit. 25. 1. 2015]. Dostupné z: 
http://www.vumop.cz/?p=aktuality2&site=default&id=63 
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3.5 Investiční priority obcí a regionů 

Pro realizaci strategických plánů/programů rozvoje respektive naplnění jednotlivých 

strategických cílů jsou definované aktivity, které většinou mají charakter víceletých 

investičních projektů.  

3.5.1 Vymezení pojmu investice 

Pojem investice, který pochází z latinského investire, není terminologicky zcela zakotven, 

jednotlivé obory používají odlišné definice. Dle etymologického slovníku (Harper, 2014) je 

první použití pojmu doloženo okolo roku 1590 ve smyslu pravidel oblékání obřadního 

šatů/roucha (act of putting on vestments), v pozdější době pak ve smyslu investovat do 

oblečení za účelem plnění funkce v úřadu (act of being invested with an office) nebo získání 

určitých práv. Slovo investovat (invest) ve významu peněz „k dosažení zisku" je doloženo 

z roku 1610 v souvislosti s italskými investicemi do Východoindické obchodní společnosti. 

Od roku 1740 je pojem použit ve smyslu proměna peněz na majetek za účelem zisku. 

Termín investice nejčastěji označuje tok výdajů, který má zvýšit nebo udržet reálnou 

kapitálovou zásobu. Přesnější definice, která v sobě obsahuje předchozí vymezení, chápe 

investice jako tok výdajů určený na realizaci projektů, jejichž produkce neslouží 

bezprostřední spotřebě. Tyto investiční projekty mohou zvyšovat fyzický i lidský kapitál, 

stejně jako i zásoby. Investice jsou tokovou veličinou, tvořenou projekty s kladnou čistou 

současnou hodnotou, resp. projekty, jejichž vnitřní výnosová míra je větší než úroková sazba. 

První případ vychází z kritéria čisté současné hodnoty, druhý z principu marginální 

efektivnosti investic. (Malinovský, Sucháček, 2006) 

Následující přehled obsahuje definice pojmu investice z vybraných odborných publikací: 

 Investice: vkládání peněz do „činnosti“ s nadějí na vydělání dalších peněz. Investice 

mají dvě formy: přímé výdaje na budovy, stroje apod. a nepřímé výdaje na finanční 

cenné papíry, jako jsou dluhopisy a akcie. (Bishop, 2004) 

 Investice se z makroekonomického hlediska charakterizují jako použití úspor 

k výrobě kapitálových statků, eventuálně k vývoji technologií a k získání lidského 

kapitálu. Znamenají obětování dnešní (jisté) hodnoty za účelem získání budoucí 

(zpravidla míně jisté) hodnoty. Kvantitativně představují rozdíl mezi hrubým 

domácím produktem a součtem spotřeby, veřejných výdajů a čistých vývozů. (Valach, 

2010) 

 Investice je ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává 

své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti. (Valach, 2010) 
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 Investování je vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které očekáváme 

v delším budoucím časovém období. (Synek, 2002) 

 Investice je obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. V užším pojetí jsou to 

peněžní výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku nebo na jeho 

rekonstrukci či modernizaci (technické zhodnocení). V tomto užším pojetí se investice 

používá též jako synonymum hmotného majetku již pořízeného (stavby, strojní 

zařízení) a mluví se pak o užívání investice, životnosti investice, likvidaci investice, 

prodeji investice apod. (Kuta, 1998) 

 Investice: jakékoliv použití zdrojů určené k budoucímu zvýšení výrobní kapacity 

nebo příjmů. (Meyer, 2005) 

 Kapitál: Statky, které byly vyrobeny, aby s jejich pomocí byly vyrobeny statky jiné, 

ať již spotřební nebo výrobní. Kapitálem jsou tudíž statky, které byly vyrobeny pro 

další použití ve výrobním procesu k produkci dalších statků. Z hlediska ekonomiky 

kde tedy o její výstup, který se stává jejím vstupem. Z tohoto důvodu můžeme kapitál 

považovat za druhotný výrobní faktor, zatímco práce a přírodní zdroje jsou faktory 

prvotními. (Jurečka, Březinová, 2002) 

Kapitál ve výše uvedeném smyslu nazýváme kapitálem reálným, někdy také 

fyzickým. K tomuto typu kapitálu se úzce váže i zvláštní forma kapitálu, která má 

nehmotnou podobu a je představována tím, co je mezinárodně označováno jako 

„know-how“, image firmy, software apod. (Jurečka, Březinová, 2002) 

3.5.2 Veřejné investice 

Dle odborných publikací a definic odborníků působících v ekonomických společnostech 

je veřejná investice definována jako veřejný výdaj (výdaj z veřejného rozpočtu), který 

navyšuje veřejný fyzický kapitál (Andersone, Renzio, Levy, 2006) a jejichž „produktivní 

život“ bude zasahovat do budoucnosti v délce až několik desítek let. (Centennial Group, 

2009) Cílem veřejných investic tak není pouze kumulace zisku, jak je tomu mnohdy 

v případě investic soukromých, ale zajištění a rozvoj infrastruktury pro zajištění funkcí území 

a pokrytí potřeb jeho obyvatelstva. 

Dle výše uvedených definic lze za veřejnou považovat takovou investici, která slouží 

k pokrytí veřejných potřeb a realizaci veřejného zájmu. V  České republice není legislativně 

definován „veřejný zájem“, je obvykle ztotožněn s pojmem „obecný zájem“/“general 

interest“ – využívaný v Evropské unii v souvislosti se službami v obecném zájmu (services 

of general interest). (Doleželová, 2012) 
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Pojem služby v obecném zájmu zahrnuje služby tržní i netržní, které orgány veřejné 

moci klasifikují jako služby v obecném zájmu podléhající specifickým závazkům veřejných 

služeb. (Doleželová, 2012: 29) Služby v obecném zájmu lze dělit na: 

 Služby v obecném zájmu nehospodářské povahy, tj. služby poskytované netržně 

a financované z veřejných prostředků: zdravotnictví, sociální služby, veřejná správa 

a obrana, bezpečnost, vzdělávání, služby v oblasti kultury a jiné. 

 Služby v obecném hospodářském zájmu, které lze poskytovat prostřednictvím trhu: 

služby v odvětví dopravy (včetně veřejné dopravy, železnic), energetiky, odpadového 

hospodářství, telekomunikace a poštovní služby, vodní hospodářství a další. 

Rozdělení je jen obecné, hranice jednotlivých služeb nejsou ostře stanoveny, každou 

službu je nutné posuzovat specifiky. Dle výroků Evropského soudu jsou mezi služby v 

obecném hospodářském zájmu zahrnuty i činnosti v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací 

a oblasti veřejného zdraví, je-li jejich cílem ekonomický zisk. 

3.5.3 Investiční politika 

Stejně jako v případě pojmu „investice“ popsaného výše, není zcela terminologicky 

zakotven pojem „investiční politika“. V odborných publikacích existuje řada více či méně 

odlišných definic tohoto pojmu, obecně lze za investiční politiku označit jasně definovaný 

přístup k výběru, cílům a způsobu realizace investic na úrovni institucí nebo územních celků. 

Polách a kol. (2012) za investiční politiku považuje formulaci cílů investic, jakožto i postupů 

k jejich dosažení. (Polách, Drábek, Polách jr., Merková, 2012; s. 252)  

Scott definuje investiční politiku z hlediska ekonomického jako strategii pro alokaci 

investic mezi různé kategorie jako jsou akcie, dluhopisy nebo hotovost, přičemž je rozhodnutí 

založeno na očekávání investora od potenciálu jednotlivých kategorií produkovat zisk a jeho 

tolerance k možným rizikům. Před realizací investice musí investor vědět, jaké jsou jeho cíle. 

(Scott, 2009)  

V oblasti prostorového plánování se nelze držel pouze v hranicích vymezených výše 

uvedenými definicemi investiční politiky. Při realizaci veřejných investic v území, ať už se 

jedná o lokální (obce), regionální (kraje, metropole), národní (stát) nebo nadnárodní úroveň, 

je nutné investice realizovat především v souladu s potřebami území a veřejným (obecným) 

zájmem. Za nástroj investiční politiky tak lze považovat jakýkoliv strategický nebo koncepční 

dokument, který definuje potřeby území a směry jeho rozvoje, jelikož jakákoliv činnost 

realizovaná k pokrytí těchto potřeb je ve své podstatě investicí. Výše uvedené dokumenty 
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prostorového a strategického plánování, jako jsou strategické plány obcí, krajů, nebo 

metropolitních oblastí jsou tak nástroji investiční politiky v území, které řeší. 

Svoboda definuje dva přístupy k investiční politice, které se liší dle vztahu k aktuálnímu 

stavu na trhu. Za aktivní investiční politiku považuje přístup, kdy se realizací investice 

investor snaží dosáhnout vyšších výnosů, než jsou běžné na trhu. Naopak pasivní investiční 

politika spočívá v přístupu, kdy se investor snaží dosáhnout výnosů pro trh běžných a spoléhá 

na dlouhodobý trend růstu. (Svoboda, 2009) 

Investiční politika v rámci prostorového plánování v území by měla vymezit cíle na 

základě investičních potřeb území, a zároveň dle finančních možností stanovit investiční 

priority. Dle výše uvedených definic je investice vložení prostředků (finančních, časových, 

materiálových atd.) za účelem dlouhodobého užitku, který realizací investice předpokládáme 

v budoucím časovém období. Skutečnost, která podněcuje realizaci investice, je možné 

nazývat investiční potřebou. Ta vychází z potřeb území nebo jeho obyvatel, tedy z pocitu 

určitého nedostatku. Můžeme vydefinovat následující typy investičních potřeb: 

1. Investiční potřeba na zajištění současných funkcí nebo stavu - například potřeba 

investice do oprav a rekonstrukce vodovodní sítě pro zajištění kontinuální dodávky 

vody a odstranění rizika přerušení dodávky vody vlivem havárií způsobených 

špatným technickým stavem vodovodní sítě. 

2. Investiční potřeba k vytvoření chybějících funkcí, které jsou nutné pro fungování 

území – například investice do nutné výstavby silnic k dopravnímu napojení nové 

výrobní zóny. 

3. Investiční potřeba k odstranění negativních vlivů v území - například výstavba 

obchvatu za účelem snížení intenzity dopravy v centru města a s tím související 

snížení emisí hluku a znečišťujících látek. 

4. Investiční potřeba k vytvoření nových funkcí, které však nejsou podmínkou pro 

fungování území - například výstavba kina. 

5. Investiční potřeba vycházející z legislativních požadavků - například potřeba koupě 

nového kotle na pevná paliva pro splnění emisní třídy dle požadavků zákona 

o ochraně ovzduší15 nebo nutnost vybudování kanalizace ukončené čistírnou 

odpadních vod v obcích s více než 2 000 obyvateli dle vodního zákona16. 

                                                 

15
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

16
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Ve většině případů neexistují ve stejném časovém úseku prostředky na pokrytí všech 

investiční potřeb, proto je nutné určit investiční priority. Pojem priorita je definován jako 

„stav pořadí založený na důležitosti“ nebo „něco důležitého, co je nutné provést dříve nebo 

vyžaduje větší pozornost než cokoliv jiného“. Za investiční prioritu tak lze považovat takové 

investiční potřeby, které mírou nutnosti své realizace převyšují investiční priority ostatní. 

Nutnost stanovení priorit vyplývá z potřebnosti investice, ale také z hlediska časových a 

finančních možností, v současné době se priority mohou přizpůsobovat vyhlášeným výzvám 

v rámci dotačních programů. Dostupné prostředky je nutné prioritně rozdělovat do investic, 

které mají pro území největší užitek, ne však z pohledu kumulace zisku, ale zajištění 

základních funkcí území a životních potřeb jeho obyvatel. 

Investiční priority Evropské unie jsou vydefinovány v rámci strategického dokumentu 

Evropské unie s názvem „Evropa 2020“. Priority jsou rozděleny do tří následujících oblastí: 

1. Inteligentní růst 

a. Inovace - zlepšování rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu 

a inovací, čímž by se posílil inovativní řetězec a zvýšil objem investic v celé Unii. 

b. Vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení - zlepšení výsledků 

vzdělávacích systémů a zlepšit mezinárodní atraktivitu evropských 

vysokoškolských institucí. 

c. Digitální společnost - urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu a využití 

výhod jednotného digitálního trhu domácnostmi a podniky 

2. Udržitelný růst 

a. Konkurenceschopnost - zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé 

a střední podniky, a podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové základny, která 

by byla v celosvětovém měřítku konkurenceschopná. 

b. Boj proti změně klimatu - snižování emisí a efektivní využívání nových 

technologií. 

c. Čistá energie a její účinné využívání - podpora oddělování hospodářského růstu 

od využívání zdrojů, a to pomocí snížení uhlíku v ekonomice, většího využívání 

obnovitelných zdrojů energie, modernizace dopravního odvětví a podpory 

energetické účinnosti. 
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3. Růst podporující začlenění 

a. Zaměstnanost - modernizace pracovních trhů prostřednictvím usnadnění mobility 

pracovních sil. 

b. Dovednosti - rozvoj dovedností v průběhu celého života za účelem zvýšení účasti 

na trhu práce a lepšího vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce 

c. Boj proti chudobě - posílení sociální a územní soudržnosti tak, aby výhody 

vyplývající z růstu a zaměstnanost byly ve velkém měřítku sdíleny a lidem 

postiženým chudobou a sociálním vyloučením bylo umožněno žít důstojně 

a aktivně se zapojovat do společnosti. 

Investiční priority Evropské unie jsou vymezeny také v Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 201317, které k jednotlivým tematickým cílům 

přiřadilo níže uvedené investiční priority.  

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

a. Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně 

výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem 

celoevropského zájmu. 

b. Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti 

mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, 

zejména podpora investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenos technologií, 

sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace 

poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní 

specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, 

opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, 

zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. 

c. Podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému 

ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby v oblasti klíčových 

technologií pro všeobecné využití 

 

                                                 

17
 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
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2. Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií 

(IKT) 

a. Rozšíření využívání širokopásmových sítí a zavedení vysokorychlostních sítí 

a podpora zavádění vznikajících technologií a sítí pro digitální hospodářství. 

b. Rozvoj produktů a služeb v oblasti IKT, elektronického obchodu a zvýšení poptávky 

po IKT. 

c. Posílení IKT aplikací pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění 

do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. 

3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

a. Podpora podnikání, zejména usnadněním hospodářského využívání nových myšlenek 

a napomáháním vytváření nových podniků, mimo jiné prostřednictvím 

podnikatelských inkubátorů. 

b. Podpora schopnosti malých a středních podniků zapojit se do růstu na regionálním, 

celostátním a mezinárodním trhu a do procesů inovací. 

4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 

a. Podpora výroby a distribuce energie získané z obnovitelných zdrojů. 

b. Podpora energetické účinnosti, inteligentní řízení energie a využívání energie 

z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných 

budovách a v sektoru bydlení. 

c. Podpora využívání vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny na základě 

poptávky po užitečném teple. 

5. Podpora přizpůsobení se klimatu a předcházení rizikům 

a. Podpora specializovaných investic za účelem přizpůsobení se klimatu. 

b. Podpora investic na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám 

a vytváření systémů pro zvládání katastrof. 

6. Ochrana životního prostředí a podpora udržitelného využívání zdrojů 

a. Investice do odpadového hospodářství s cílem splnit požadavky acquis Unie v oblasti 

životního prostředí a řešit potřeby investic nad rámec těchto požadavků, které 

identifikovaly členské státy. 

b. Investice do vodního hospodářství s cílem splnit požadavky acquis Unie v oblasti 

životního prostředí a řešit potřeby investic nad rámec těchto požadavků, které 

identifikovaly členské státy. 

c. Ochrana, propagace a rozvoj kulturního dědictví 
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d. Ochrana biologické rozmanitosti, ochrana půdy a podpora ekosystémových služeb, 

včetně sítě NATURA 2000 a ekologických infrastruktur 

e. Opatření ke zlepšení životního prostředí ve městech, včetně regenerace starých 

průmyslových areálů a omezování znečištění ovzduší 

7. Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 

infrastrukturách 

a. Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím 

investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T). 

b. Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních 

uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů. 

c. Rozvojem a zlepšováním nízkouhlíkových dopravních systémů (včetně systémů 

s nízkou hlučností) šetrnějších k životnímu prostředí včetně vnitrozemské a námořní 

lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem 

podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu. 

d. Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních 

systémů a podpora opatření na snižování hluku. 

8. Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních 

sil 

a. Podpora rozvoje podnikatelských inkubátorů a investiční podpora samostatné 

výdělečné činnosti, mikropodniků a zakládání podniků. 

b. Přístup k zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ 

na pomoc zaměstnanosti a podpory mobility pracovních sil. 

c. Investice do infrastruktury pro služby zaměstnanosti. 

9. Podpora sociálního začleňování, boj proti chudobě a jakékoliv diskriminaci 

a. Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu 

regionálnímu rozvoji, snižování nerovnosti, pokud jde o zdravotní stav, prosazování 

sociálního začleňování díky přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám 

a přechod od institucionálních ke komunitním službám. 

b. Poskytování podpory materiální, hospodářské a sociální obnově zanedbaných komunit 

v městských a venkovských oblastech. 

c. Podpora sociálních podniků. 
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10. Investice do vzdělávání, školení a odborné přípravy k získávání dovednosti a do 

celoživotního učení 

a. Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného 

přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje k primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání a rovněž možnostem formálního a informálního vzdělávání, které 

umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy. Investice do 

vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získání dovednosti a do 

celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělání a odbornou přípravu. 

b. Zlepšování kvality a účinnosti terciálního a obdobného vzdělání a přístupu k němu 

s cílem zvýšit účast a úrovně dosaženého vzdělání, zejména pro zdravotně postižené 

osoby. 

c. Zajišťování rovného přístupu k celoživotnímu učení pro všechny věkové skupiny ve 

formální, neformální a informální podobě, zdokonalování znalostí, dovedností a 

schopností pracovníků a prosazování flexibilních metod učení, a to i prostřednictvím  

karierního poradenství a validace získaných dovedností. 

d. Zvyšování významu systému vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, 

usnadňování přechodu ze školy do zaměstnání, upevňování systému odborné přípravy 

a vzdělávání, zvyšování jejich kvalit, a to i prostřednictví mechanismů pro 

rozpoznávání schopnosti uzpůsobení osnov a vytvoření a rozvoje učebních systémů 

zaměřených na praxi, a to i v rámci duálního vzdělávání a učňovské přípravy. 

11. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran a 

účinné veřejné správy 

a. Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb za 

účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. 

b. Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné 

veřejné správy opatřeními na posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné 

správy spojených s prováděním EFRR na podporu realizace v oblasti institucionální 

kapacity a účinnosti veřejné správy. 

c. Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné 

veřejné správy zvyšováním institucionální kapacity a účinné veřejné správy a 

veřejných služeb souvisejících s prováděním Fondu soudržnosti. 
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Na úrovních České republiky jsou investiční priority zakotveny ve specifických 

strategických dokumentech. Obecně lze tyto priority rozdělit do následujících úrovní: 

 Stát - Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020, Státní politika životního 

prostředí 2012 - 2020, Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do 

roku 2050 a další. 

 Kraj - Programy rozvoje krajů, strategie rozvoje kraje, plány rozvoje vodovodů 

a kanalizací, koncepce rozvoje dopravní infrastruktury kraje a další. 

 Obec - Programy rozvoje obcí, strategické plány rozvoje obcí, specifické dokumenty 

(například Koncepce bydlení) a další. 

Kromě výše uvedených základních úrovní jsou definovány také investiční priority pro 

jiné typy území, skládající se například z více krajů nebo obcí. Příkladem jsou Strategie pro 

integrované teritoriální investice, které jsou vypracovány pro území aglomerací 

(tzv. metropolitní oblasti; například Plzeňská, Ostravská atd. zahrnující včetně těchto měst 

také okolní obce dle potřeb a vazeb v území) nebo Integrované plány rozvoje území. 

Investiční priority se v jednotlivých úrovních mohou prolínat, respektive investiční 

priorita z nižší úrovně může vycházet z investičních priorit úrovní vyšších. Investiční priorita 

může na druhou stranu vycházet z potřeb úrovně nižší, aniž by byla zakotvena v úrovni 

nadřazené.  

Na úrovni Evropské unie jsou investiční priority vydefinovány na základě cílů a priorit 

evropské politiky vymezení dokumentem „Strategie Evropa 2020“. Z těchto priorit jsou poté 

nastaveny operační programy a vychází z nich investiční priority státu, které jsou buď 

realizovány přímo do území, nebo z nich vychází priority nižších celků - krajů a obcí. Stejně 

však na úrovni státu, případně kraje nebo obce existují investiční potřeby, z kterých plynou 

investiční priority mimo investiční priority v nadřazené úrovni. Vzhledem k tomuto faktu 

musí stát, kraj nebo obec nalézt prostředky k realizaci investice v rámci svých vlastních 

zdrojů, jelikož vzhledem k absenci návaznosti nemůže získat finance z vyšší úrovně (např. 

Evropská unie nepodpoří investiční prioritu státu, pokud není v souladu s investičními 

prioritami Evropské unie). 
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Schéma 3.2:  Vzájemné vztahy mezi investičními prioritami na úrovni EU, státu, krajů a obcí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5.4 Investiční proces a jeho jednotlivé fáze 

Pojmem investiční proces je označován soubor činností a operací, které směřují 

k realizaci a využití investice. Tento proces je v závislosti na velikosti a typu investice značně 

časově a věcně náročný, pro efektivní průběh investice je nutné do všech operací vnést řád 

a systém. Investiční proces je členěn do časových úseků, které jsou vymezeny dle 

převládajících činností. Investiční proces se dělí do následujících úseků, nazývaných též fáze: 

(Kuta, 1998) 

1. Koncepční fáze 

2. Předprojektová fáze 

3. Projektová fáze 

4. Realizační fáze 

5. Exploatační fáze 

6. Likvidační fáze 
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Prvním krokem investičního procesu je Koncepční fáze, během které je formulována 

prvotní myšlenka investice, koncipování rozhodujících parametrů investice a její zasazení do 

konkrétní časových a prostorových vazeb. Koncept investice bývá zpravidla formulován dle 

potřeby konkrétní socioekonomické aktivity, od které se odvozují objemové, dispoziční, 

lokalizační, finanční a další parametry investice pro pokrytí této potřeby. Koncepční fáze 

končí vydáním investičního záměru, který je podkladem pro rozhodnutí investora k její 

realizaci. (Kuta, 1998) 

Představa obsažená v investičním záměru je konkretizována v rámci Předprojektové 

fáze, jedná se především o ověření reálnosti parametrů investice. Pro ověření je prováděna 

řada průzkumů, propočtů, na základě jejich výsledků může dojít k přepracování konceptu 

investice nebo k úplnému odstoupení od záměru její realizace. V případech vymezených 

Zákonem č. 101/2000 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, je nutné v rámci předprojektové fáze pořídit a projednat dokumentaci o hodnocení 

vlivu záměru na životní prostředí (EIA, z anglického „Environmental Impact Assessment“).  

(Kuta, 1998) 

V následující Projektové fázi je zpracována projektová dokumentace investice, která 

bude zásadním a nezbytným podkladem pro její realizaci. Nejpodstatnější roli v tomto úseku 

hraje hlavní projektant, případně projektový manažer. (Kuta, 1998) 

Realizační fáze představuje období, kdy je samotná investice realizována (např.: 

provádění stavebních prací, nákup a implementace nových zařízení, vývoj a implementace 

nových postupů apod.). V rámci této fáze bývá obecně vynaložena největší část investičních 

prostředků. (Kuta, 1998) 

V rámci Exploatační fáze plní již realizovaná investice svůj účel, pokrývá potřebu 

vzhledem k potřebě, na jejímž základě byla koncipována (exploatace - využití, hospodářské 

zužitkování). Jedná se úsek investičního procesu, který rozhoduje o konečné úspěšnosti 

realizované investice. Během exploatační fáze může v případě potřeby k další úpravě 

investice, například v podobě rekonstrukce budovy nebo další aktualizace a modernizace 

výrobních postupů. V tomto případě se víceméně jedná o přerušení původního investičního 

cyklu a nastartování cyklu nového, jelikož jsou tyto změny považovány za nové investice. 

(Kuta, 1998) 

Posledním úsekem investičního procesu je Likvidační fáze. V rámci této fáze je investice 

ekonomicky i fyzicky likvidována a odstraněna ze socioekonomických aktivit. Tento úsek 

bývá ve finančně ekonomických analýzách do určité míry opomíjen, jelikož je jeho realizace 
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předpokládána v odlehlém časovém období. V likvidační fázi je dovršen investiční cyklus. 

(Kuta, 1998) 

3.5.5 Rozhodování v investičním procesu 

Při koncipování investice probíhá tzv. proces rozhodování, od kterého se odvíjí, zda bude 

investice realizována a jaké budou její časové, technické, finanční a další parametry. Tento 

rozhodovací proces lze charakterizovat následujícím souborem otázek: (Kuta, 1998) 

 Proč? - Důvod investice, odůvodněný konkrétní potřebou socioekonomické aktivity 

 Co? - Druh investice 

 Kde? - Lokalizace investice 

 Jak? - Zvolená metoda realizace investice, zvolené technologie apod. 

 Kdy? - Zahájení investice, dokončení, uvedení do provozu, likvidace 

 Za kolik? - Investiční a provozní náklady 

Rozhodovací proces o realizaci investice je ovlivňován možnými riziky této realizace, 

které spočívají v nebezpečí, že se dosažené výsledky investice budou odchylovat od výsledků 

předpokládaných. Rizika se objevují téměř při každé investici, poměrně vysoká neúspěšnost 

investic existuje zejména v případě zavádění nových výrobků na trh a při podnikovém 

výzkumu a vývoji. Respektování rizik je nutným základním atributem správného rozhodování 

o investicích. Kromě rizika neúspěchu investice existuje možnost, že výsledky investice 

budou mimořádně úspěšné a předčí původní očekávání. Odchylky tak nemusí být pouze 

negativní, v případě pozitivních odchylek se místo termínu riziko používá pojem „šance“. 

(Valach, 2010) 

Pojem riziko je v anglické terminologii vysvětlen v kombinaci s termínem nejistota, který 

je definován jako neurčitost, náhodnost podmínek či výsledků nějakých jevů nebo procesů, 

riziko pak představuje užší pojem jako takový druh nejistoty, kdy je možno pomocí 

obvyklých statistických metod kvantifikovat pravděpodobnosti vzniku odchylných alternativ. 

(Valach, 2010) 

3.5.6 Shrnutí 

Z pohledu veřejných investic v prostorovém plánování lze přístup k investicím rozlišit dle 

aktuálního stavu v řešeném území, zejména z pohledu vývoje počtu obyvatel v důsledku 

migrace. V případě území, které se rozvíjí, přičemž se tento proces projevuje nárůstem počtu 

obyvatel, je nutné investovat především do rozvoje infrastruktury pro zajištění potřeb území 
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a narůstajícího obyvatelstva. V tomto případě se jedná o investice za účelem využití 

rozvojového potenciálu. 

Druhým příkladem je území, které upadá a v důsledku tohoto stavu se vylidňuje. 

S úbytkem obyvatelstva dochází k úbytku pracovní síly a zániku služeb v území. Tímto 

procesem se může dojít až ke stavu, kdy budou v území chybět služby v takové míře, že 

nebude moci zachovat jeho základní funkce a pokrýt potřeby zbývajícího obyvatelstva. 

V tomto případě je v území nutné realizovat udržovací investice za účelem zpomalení nebo 

zastavení úpadku území a zajištění základních funkci pro pokrytí potřeb obyvatelstva. 

Součástí investic do tohoto území mohou být také investice, jejichž cílem bude zvrátit 

nepříznivý vývoj a nastartovat rozvojový potenciál.  

 

3.6 Další koncepty ovlivňující investiční politiku měst a regionů 

V současné době je klíčová investiční politika vycházející ze Strategie Evropa 2020. 

Přesto je v rámci EU potřeba využít i přístup bottom-up, tzn. vytvořit strategie na základě 

potřeb stakeholderů v rámci jednotlivých států a regionů. Proto je nezbytné zmínit ještě další 

koncepty ovlivňující investiční politiku měst a regionů. 

3.6.1 Regionální inovační strategie 

Investice jsou také předmětem RIS 3 strategie (z anglického „Research and Innovation 

Strategies for Smart Specialisations“, zkráceně též S3), která je koncipována jako ex-ante 

kondicionalita pro schválení operačních programů na podporu investic do výzkumu, vývoje, 

inovací a informačních technologií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje 

(EFRR) pro programovací období 2014 - 2020. Členské státy EU musely vypracovat strategii, 

která nebude zpracována z nadřazené úrovně, ale bude založena na potřebách všech 

stakeholderů v konkrétních státech a regionech a zaměřená na nejslibnější oblasti 

specializace, případně na konkrétní nedostatky bránící inovacím v tomto území. (MŠMT, 

2014) 

Na úrovni České republiky byla na konci roku 2014 vypracována Národní strategie RIS 3 

včetně 14 regionálních strategií ve formě tzv. regionálních příloh zpracovaných pro jednotlivé 

kraje ČR. Garantem splnění této povinnosti je v ČR Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, které sestavilo tzv. RIS 3 Koordinační radu sestavenou z odborníků 

zastupujících instituce hrající klíčovou roli ve formování hospodářské politiky ČR v oblasti 

konkurenceschopnosti, regionálního rozvoje, výzkumu, vývoje, inovací a informačních 

technologií. Aktivity v jednotlivých regionech (krajích) byly řízeny krajskými koordinátory, 
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tzv. krajskými S3 manažery. V každém kraji byla stanovena krajská koordinační platforma 

pro strategii RIS 3 sdružující všechny klíčové aktéry ve všech sférách výzkumu a vývoje. 

3.6.2 Smart Cities 

Smart Cities („inteligentní města“) – koncept měst, která nejlépe využijí moderní, 

integrované technologie, služby a infrastruktury v oblasti energetiky, dopravy a informačních 

a komunikačních technologií s cílem reagovat na sociální a ekonomické potřeby společnosti. 

V odborné literatuře se koncept Smart Cities nejčastěji dělí na 6 základních charakteristik 

(chytré hospodářství, chytří lidé, chytrá správa, chytrá mobilita, chytré bydlení a chytré 

životní prostředí), slovo „chytré“ by se dalo nahradit i jinými výrazy, např. fungující, 

reagující. Město je definováno jako „chytré“ nebo „fungující“ tehdy, pokud jeho investice do 

lidského/sociálního kapitálu, technické infrastruktury (klasické – doprava, moderní – 

informační technologie) efektivně podporují udržitelný hospodářský rozvoj, vysokou kvalitu 

života s udržitelným hospodařením s přírodními zdroji, a to zejména prostřednictvím 

participace a angažovanosti občanů do veřejné politiky. 

Koncept „inteligentních měst“ představuje v celoevropském měřítku perspektivní a velmi 

dynamicky se rozvíjející téma. Evropská komise má v úmyslu v letech 2014 a 2015 

investovat do Smart Cities přibližně 200 mil. € z rozpočtu svého výzkumného a inovačního 

programu pro plánovací období do roku 2020. K dispozici budou také možnosti pro čerpání 

dotací z evropských strukturálních a investičních fondů. Do konceptu Smart Cities by se měli 

zapojit v rámci Evropského inovačního partnerství (EIP) různí partneři, např. představitelé 

měst, podniků, zástupci komunity atd. EIP těmto subjektům poskytuje fórum, ve kterém se 

mohou identifikovat, rozvíjet a nasazovat inovativní řešení pro zlepšení stavu měst a obcí18. 

Schéma 3.3: Koncept Smart Cities 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 

18 Inovační partnerství usiluje o proměnu evropských měst. In: EUROPA: Press releases [online]. 2013 [cit. 2013-12-13]. 

Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1159_cs.htm 
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3.6.3 Plán udržitelné městské mobility 

V březnu 2011 Evropská komise zveřejnila bílou knihu dopravní politiky ‚‚Plán na 

vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru – směrem ke konkurenceschopnému a 

energeticky účinnějšímu dopravnímu systému.  Navrhuje prozkoumat: 

 možnost povinného vytváření plánů městské mobility pro města o určité velikosti 

podle národních norem založených na směrnicích EU. 

 propojení regionálního rozvoje a fondů soudržnosti u měst a regionů 

 možnost evropského podpůrného rámce pro postupnou realizaci plánů 

Koncept inteligentních měst vymezuje i plán udržitelné městské mobility, neboli trvale 

udržitelný dopravní systém, založený na nových principech plánování, který splňuje tyto 

prioritní cíle:  

1. vytváření bezpečného a zdravého veřejného městského prostoru pro obyvatele; 

2. regulace nárůstu individuální automobilové dopravy vhodným uspořádáním 

dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování; 

3. optimalizace dělby přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy 

zkvalitněním hromadné dopravy, cyklistické a pěší. 

 

Plán udržitelné městské mobility řeší dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města 

s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí včetně zajištění lepší 

kvality života obyvatel. Plán zkoordinuje především územní a dopravní plánování, navržený 

dopravní systém, zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, bude preferovat ekologickou 

dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu se 

snížením kritických míst. Závazným výstupem je Akční plán udržitelné městské mobility 

definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů. Plán udržitelné městské mobility 

vychází z existujících plánovacích dokumentů a platné legislativy na obecní, regionální, 

národní i evropské úrovni a po svém projednání se stane nadřazeným dokumentem, který 

bude podkladem pro další aktualizace současných strategických a plánovacích dokumentů 

města.  
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Schéma 3.4: Proces tvorby plánu udržitelné mobility 

 

Zdroj: Plán udržitelné městské mobility Opava, 2014 

 

3.6.4 Shrnutí 

Na úrovni Evropské unie jsou investiční priority vydefinovány na základě cílů a priorit 

evropské politiky vymezení dokumentem „Strategie Evropa 2020“. Z těchto priorit jsou poté 

nastaveny operační programy a vychází z nich investiční priority státu. 

Na úrovni státu, případně kraje nebo obce mohou existovat investiční potřeby, ze kterých 

plynou investiční priority mimo investiční priority v nadřazené úrovni. Vzhledem k absenci 

návaznosti nemůže stát získat finance z vyšší úrovně (např. Evropská unie nepodpoří 

investiční prioritu státu, pokud není v souladu s investičními prioritami Evropské unie). 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné zjistit, zda konkrétní plánovaná investice je 

v souladu s prioritami v nadřazené úrovni, jelikož v opačném případě by musel stát, kraj nebo 

obec nalézt prostředky k realizaci investice v rámci svých vlastních zdrojů. 
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4 Metodický přístup 

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

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

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

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

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

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

typu). 

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

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

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

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

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

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

institucionální kapacita, klíčovým parametrem pro porovnání všech vybraných obcí je 

přepočet investic za sledované období na 1 obyvatele. 

4.1 Zdroje dat a jejich popis 

Tato kapitola obsahuje stručnou analýzu realizovaných investic v České republice 

v letech 2000 až 2012, která je provedena z veřejně dostupných informací a dat o rozpočtech 

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

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

Pro analýzu obecních investic bylo využito dat z nekonsolidovaných rozpočtů obcí 

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

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

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

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

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

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

vyhlášce definována jako: 

Kapitálové výdaje (6)- Investiční nákupy a související výdaje (61) - Kategorie 

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

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



 

64 

 

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

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

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

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

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

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

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

prostředky, které byly na aktivaci vynaloženy.  

Největší část kapitálových výdajů tvoří investice do pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku, které jsou definovány v rozpočtové skladbě následovně: 

 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (612) - podkategorie: Součásti výdajů 

na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jak je definuje § 55 vyhlášky č. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

odpovídající nákladům, které účetní předpisy vyjmenovávají jakožto součást ocenění 

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

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

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

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

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

6121 patří i výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž 

stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí 

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

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

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

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



 

65 

 

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

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

tak výrazné změny. 

4.2 Vývoj kapitálových investic obcí v období let 2000 až 2012 

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

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

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

vyloučeny vojenské újezdy. 

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

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

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

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

Graf 4.1: Vývoj investic obcí v České republice v období let 2000 - 2012 

 

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

 

Položka výdajů 6121 Budovy, haly a stavby tvoří v celém období 77 % na celé třídě 6 

Kapitálové výdaje a 95% v rámci kategorie Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (612). 

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

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

výdajů (tedy investic) jsou v kapitole 4.3 zpracovány podrobné analýzy.  
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Kapitálové výdaje jsou soustředěny do velkých měst (především Praha, Brno, Ostrava a 

Plzeň) a do silně urbanizovaných oblasti v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (viz 

následující mapa). 

Mapa 4.1: Kapitálové výdaje obcí ČR v letech 2000 - 2012 

 

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

 

Z pohledu prostorového rozmístění kapitálových výdajů na 1 obyvatele ve správních 

obvodech obcí s rozšířenou působností České republiky v období let 2000 – 2012, podobně 

jako u absolutních hodnot kapitálových výdajů, jsou nejvyšší hodnoty ve velkých městech, tj., 

Praha, SO ORP Brno, SO ORP Ostrava a SO ORP Plzeň. Vysokých hodnot dosahují 

i SO ORP s nižším počtem obyvatel, např. na Šumavě (viz mapa níže). 
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Mapa 4.2: Kapitálové investice na jednoho obyvatele v SO ORP České republiky v letech 2000 - 2012 

 

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

4.3 Analýza investic do budov, hal a staveb 

Pro homogenizaci různorodých investičních výdajů obcí byla pro účely této analýzy 

vybrána kategorie investic do budov, hal a staveb. Graf 4.2 zobrazuje vývoj investic 

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

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

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

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

koncem programovacího období 2007 - 2013. 
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Graf 4.2: Vývoj investic do budov, staveb a hal v jednotlivých odvětvích v letech 2000 až 2012 

 

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

 

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

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

rozvoje, poté následuje Doprava, Vodní hospodářství a Vzdělání. 

Graf 4.3: Odvětvové rozložení investice do budov, hal a staveb v období 2000-2012 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2000 -2012. 
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Pro další homogenizaci investičních výdajů obcí je zkráceno analyzované období, a to na 

druhé programovací období EU, jelikož operační programy mají jednoznačně definované 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hodnotami koeficientu šikmosti. Rovněž je v datech identifikována vysoká špičatost. 

Tabulka 4.1: Základní popisná statistika 

  

Investice do budov, hal  
a staveb za roky 2007-2012 

Podíl investic do budov, hal  
a staveb na obyvatele 

Průměr 59 070 045 30 985 

5% oříznutý průměr 20 322 680 25 657 

Medián 8 853 110 19 611 

Směr. odchylka 1 083 078 446 43 637 

Minimum 0 0 

Maximum 82 759 106 540 1 403 030 

Rozpětí 82 759 106 540 1 403 030 

Mezikvartilové rozpětí 26 303 033 29 089 

Šikmost 72 10 

Špičatost 5 451 240 

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

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

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

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

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

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

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

hodnoty. Výše zmíněné aplikované metody jsou blíže rozebrány v příslušných 

podkapitolách. 
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V období 2007 – 2012 je pro porovnání a analýzu geografických rozdílů v České 

republice provedena prostorová agregace obcí na úroveň správního obvodu obce s rozšířenou 

působností (viz mapa níže).  

Mapa 4.3: Investice do budov, hal a staveb na jednoho obyvatele v letech 2007 - 2012 

 

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

 

U investic obcí do budov, hal a staveb v třídění rozpočtové skladby dle odvětví v období 

2007 – 2012), má největší podíl položka Doprava, celkem 26 %. Významnou složkou je pak 

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

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

hospodářství (obě položky mají shodně 19 %). Největším rozdílem oproti předchozímu grafu 

(4.3) za celé období 2000 až 2012 je pokles investic v odvětví Bydlení, komunální služby a 

územní rozvoj o 8 %. 
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Graf 4.4: Investice do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 dle odvětví 

 

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

 

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

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

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

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

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

vyjádřit takto: 

Pi = P1 / ik , 

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

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

výše investic v rámci obcí ČR. (Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A.,1986). 

Z důvodu velkého počtu obcí v rámci ČR byla analýza aplikována pouze na 

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

Pro Hlučín nejsou dostupná data.  

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

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

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

obyvatel). 
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Graf 4.5: Zipfova křivka pro 250 největších obcí v ČR dle počtu obyvatel 

 

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel 2007-2012 

 

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

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

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

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

prakticky totožný. 

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

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

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

měřítko. 
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Graf 4.6: Zipfova křivka pro 250 největších obcí v ČR dle výše investic v Kč 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prahu, v níž je počet investic výrazně nejvyšší z celé ČR. Soustředí se zde valná většina všech 

investic v ČR (téměř 23% všech investic v daném období na území ČR bylo zaměřeno na 

území Prahy). 

4.3.1 Sociodemografické souvislosti investic v letech 2007-2012  

Další analýza prokazuje závislosti mezi vybranými socioekonomickými faktory a výší 

investic do Budov, hal a staveb, jelikož se jedná o data s vysokou heterogenitou, která se 

výrazně liší od normálního rozdělení, je pro měření závislostí vybrán neparametrický 

Spearmanův koeficient pořadové korelace. 
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Graf 4.7: Vztah mezi sociodemografickými faktory a výší investic do budov, hal a staveb  

 

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

Běžná evidence obyvatelstva 

 

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

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

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

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

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

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

a s vyšším podílem seniorů. 

4. Výši investic neovlivňuje míra nezaměstnanosti i dlouhodobé nezaměstnanosti, 

změna počtu pracovních míst a hrubá míra migračního salda. 

Přesné hodnoty Spearmanova koeficientu pořadové korelace a vypočítané hladiny 

významnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 4.2: Vztah mezi sociodemografickými faktory a výši investice do budov, hal a staveb 

Proměnná 
Spearmanův koeficient 

pořadové korelace 
Významnost 
oboustranná 

Změna počtů bytů 2001 až 2011 ,673 ,000 

Průměrná velikost domácnosti 2011 ,325 ,000 

Podíl osob s VŠ vzděláním 2011 ,246 ,000 

Podíl obyvatel ve věku 25 - 34 let ,119 ,000 

Podíl obyvatel ve věku 15 až 65 let ,116 ,000 

Podíl obyvatel ve věku do 15 let ,110 ,000 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti ,031 ,014 

Změna počtu pracovních míst 2007 - 2013 ,014 ,263 

Míra nezaměstnanosti ,000 ,978 

Hrubá míra migračního salda 2002 až 2011 -,013 ,309 

Podíl osob se SŠ vzděláním 2011 -,121 ,000 

Podíl obyvatel ve věku 65 + -,182 ,000 

Podíl osob se ZŠ vzděláním 2011 -,198 ,000 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012, obsazená pracovní místa;  
ČSÚ, SLDB a Běžná evidence obyvatelstva, 

 

Z  analýzy přepočtené výše investic do Budov, hal a staveb na obyvatele plyne, že: 

1. Podobně jako v celkové hodnotě investic do Budov, hal a staveb s nárůstem 

residenční kapacity obce měřenou změnou bytů roste výše investic na obyvatele, 

nicméně tento vztah je výrazně slabší než v předchozím případě (tab. 4.2). 

2. Výše investic na obyvatele je vyšší u obcí s větší velikostí domácností, lepší 

vzdělanostní strukturou, tj. obyvatelé s VŠ), s větším podílem dětí, větším počtem 

obyvatel ve věku 25 až 34 let. Na rozdíl od předchozí analýzy je prokázaná i 

slabší závislost na hrubé míře migračního salda, osobách v produktivním věku a 

s rostoucím výrobním potenciálem obce měřeným počtem pracovních míst. 

3. Výše investic klesá s růstem podílu seniorů a osob se základním a středoškolským 

vzděláním.  

Přesné hodnoty Spearmanova koeficientu pořadové korelace a vypočítané hladiny 

významnosti jsou uvedeny v následující tabulce 
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Tabulka 4.3: Vztah mezi sociodemografickými faktory a výši investice do budov, hal a staveb na obyvatele 

Proměnná 
Spearmanův koeficient 

pořadové korelace 
Významnost 
oboustranná 

Změna počtů bytů 2001 až 2011 ,260 ,000 

Průměrná velikost domácnosti 2011 ,112 ,000 

Podíl osob s VŠ vzděláním 2011 ,100 ,000 

Podíl obyvatel do 15 let ,082 ,000 

Podíl obyvatel 25 - 34 let ,067 ,000 

Hrubá míra migračního salda 2002 až 2011 ,061 ,000 

Podíl obyvatel ve věku 15 až 65 let ,052 ,000 

Změna počtu pracovních míst 2007 - 2013 ,034 ,007 

Míra nezaměstnanosti -,013 ,286 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti -,018 ,166 

Podíl osob se SŠ vzděláním 2011 -,063 ,000 

Podíl osob se ZŠ vzděláním 2011 -,099 ,000 

Podíl obyvatel ve věku 65 + -,111 ,000 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012, obsazená pracovní místa; ČSÚ, SLDB a 
Běžná evidence obyvatelstva, 

 

Pro identifikování jednotlivých typů obcí bylo použito metody rozhodovacího stromu. 

Strom se skládá z kořene a větví se do dalších uzlů. Základní kořen pak představuje kompletní 

soubor dat. Dále se nedělící uzly nazývají listy. Dle větvení stromů pak dělíme stromy na 

binární (vždy dvě větve) nebo nebinární (více větví). Pomocí rozhodovacího stromu lze 

klasifikovat příčiny investic dle specifikovaných pravidel. Klasifikace v tomto případě je 

prováděna známou cestou, od kořene stromu k jeho jednotlivým listům. V každém kroku je 

záznam otestován podle testu v aktuálním uzlu rozhodovacího stromu. 

V tomto případě byl použit rozhodovací strom CHAID. Tento strom je nebinární (počet 

větví z jednoho uzlu může být libovolný). Vzhledem k tomuto faktu je metoda CHAID lepší 

pro objemnější data (již při prvotním zatřízení mohou „dojít data“). Pro dělení se využívá chí-

kvadrát test, což je statistická metoda, která zjišťuje nezávislost mezi kategoriemi, na základě 

kterých jsou pak kategorie spojovány a je tvořen právě daný strom. Tento typ stromu je 

v současnosti nejvíce využíván pro DataMiningové technologie, hledání skrytých struktur a 

vazeb ve velkém množství dat. V této práci je použit pro hledání struktur a příčin investic 

z pohledu sociodemografických atributů. Tato metoda je zvolena z důvodu nesplnění 

předpokladu normality dat. 

V příloze 1 je zobrazen výsledný strom CHAID pro absolutní hodnoty (sumu) investic do 

budov, hal a staveb za období 2007-2012 (počáteční uzel). První dělení stromu je dle typu 

obce na dvě skupiny, I. typ a II. typ a zvlášť III. typ. Potvrzuje se tedy výrok, že v rámci výše 

investic je rozdíl mezi obcemi I. typu a III. typu. V úrovni nižší je dělení dle počtu obyvatel 
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v obcích na 10 větví, ale pouze pro kategorii obce I. a II. typu. Investice ve velikostně malých 

obcích (pod 500 obyvatel) jsou způsobeny faktorem Změna počtu pracovních míst, který 

indikuje výrobní funkci obce. V obcích, kde přibylo pracovních pozic, došlo k výrazně 

vyšším investicím. Investice v obcích s vyšším počtem obyvatel (nad 500 obyvatel) jsou 

způsobeny faktorem Změna počtu bytů, který indikuje rezidenční funkci obce. Podobně jako 

v předchozím případě, v obcích, kde došlo k nárůstu počtu bytů, byly zaznamenány výrazně 

vyšší investice. 

Schéma 4.1: Strom CHAID s absolutní hodnotou investic 

 
 

Část A 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012, obsazená pracovní místa;  
ČSÚ, SLDB a Běžná evidence obyvatelstva,vlastní zpracování 

 
Kompletní klasifikační strom je uveden v příloze č. 1. 

 

A

B C D
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V příloze 2 je zobrazen výsledný strom CHAID pro relativní hodnoty (přepočet na 

jednoho obyvatele v dané obci) investic do Budov, hal a staveb za období 2007-2012 

(počáteční uzel). Zde je první dělení dle faktoru Změna počtu bytů, což se znovu ukazuje jako 

nejsilnější faktor pro investice. Opět čím vyšší kladná změna, tím vyšší investice na jednoho 

obyvatele. Obce jsou děleny na 3 kategorie. Nižší dělení je na základě krajů (nejvíce investic 

v tomto dělení má kraj Středočeský – výstavba zázemí kolem Prahy) a také dle počtu obyvatel 

(zde je naopak nepřímá úměra, tedy čím menší obec, tím vyšší investice na obyvatele). 

 

Schéma 4.2: Strom CHAID s relevantní hodnotou investic 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012, obsazená pracovní místa;  
ČSÚ, SLDB a Běžná evidence obyvatelstva, vlastní zpracování 
 
Klasifikační strom ve větším měřítku je v příloze č. 2. 

 

4.3.2 Prostorová lokalizace extrémních investic v území v letech 2007-2012 

K této identifikaci extrémně vysokých, případně extrémně nízkých investic bylo použito 

metody HotSpot („horké skvrny“). Tato metoda identifikuje statisticky významné prostorové 

clustery (vysoké i nízké). 



 

79 

 

Nejprve byly přepočítány investice do Budov, hal a staveb na jednoho obyvatele v každé 

obci ČR. Takto přepočítaná data byla vstupem pro Hot Spot Analysis v prostředí ArcMap 

10.0. Data jsou přepočítaná na tzv. Z-skóre. Toto vyhodnocení se za každou obec provádí tak, 

že od hodnoty počtu investic na obyvatele v dané obci je odečtena průměrná hodnota z celé 

ČR a následně je tato hodnota vydělena směrodatnou odchylkou hodnot za celou ČR. 

Matematicky vyjádřeno takto: 

Z = (X - U)/ σ , 

kde, Z je vypočítaná hodnota, X je původní hodnota, U je průměrná hodnota za celou ČR 

a σ je směrodatná odchylka za celou ČR (Kreyszig, E., 1979). 

Výsledkem převedení hodnot na z-skóre je standardizace dat, vypočtené hodnoty mají 

vlastnosti normálního rozdělení. Jednou z nich je, že 99,7 % hodnot se nachází v rozmezí +/- 

trojnásobek směrodatné odchylky a průměr je roven 0. Většina hodnot ukazatelů díky tomuto 

přepočtu nabyla hodnot -3 až +3. Výsledná mapa je uvedena níže. 

Mapa 4.4: Hotspot analýza investic do budov, hal a staveb v ČR v letech 2007‒2012 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2000 -2012. 
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Extrémní hodnoty v mapě jsou obarveny odstíny červené (vysoké investice v přepočtu na 

obyvatele) a odstíny modré barvy (nízké investice v přepočtu na obyvatele). Nejvýraznější 

investice v přepočtu na obyvatele se nacházejí např. v severní části Libereckého kraje, kde 

došlo ve sledovaném území k vysokým investicím do zázemí kvůli přípravám na mistrovství 

světa v běžeckém lyžování v roce 2009 (efekt tzv. Big Event, tedy pravidelné nebo 

jednorázové události, které mají omezené trvání, a které poskytují spotřebitelům společenské 

nebo volnočasové možnosti, které přesahují jejich běžné zážitky (Jago, Shaw, 1998)). 

V zázemí Prahy se investuje do suburbanizovaných ploch, tedy bytová výstavba, zázemí pro 

rodiny apod. Především ve směru dálnice D1, kde je dobrá dopravní dostupnost. 

V Karlovarském kraji se investuje do zázemí turistických destinací Krušných hor (výstavba 

rekreačních objektů, lyžařských objektů, hromadná ubytovací zařízení apod.). 

 

4.3.3 Porovnání velikosti investic dle typu obce 

Porovnání menších sídelních center ORP (obec III. typu) s obcemi s podobným 

počtem obyvatel (obec I. typu).  

V rámci tohoto kroku došlo ke statistickému otestování, jestli je výrazný rozdíl v počtu 

investic do Budov, hal a staveb mezi těmito dvěma kategoriemi, tedy jestli je rozdíl, pokud 

velikostně podobná obec je správním centrem obce s rozšířenou působností (ORP), nebo se 

jedná o obec 1. typu. Hypotéza je tedy postavena takto: 

H0 = je rozdíl mezi obcí I. typu a III. typu 

HA = není rozdíl mezi obcí I. typu a III. typu   

Vybráno bylo 40 nejmenších center ORP dle počtu obyvatel (počet obyvatel 2879 - 6947 

osob). Do stejného intervalu počtu obyvatel spadá celkem 130 obcí na území ČR. K tomuto 

otestování došlo pomocí t-testu. Předpokladem tohoto testu je normalita dat, kterou data 

splňují, viz krabicový graf (box-plot). 
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Graf 4.8: Závislost výše investic na typu obce 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2000 -2012, ČSÚ, Běžná evidence obyvatel. 

 
Na základě box–plotů lze identifikovat výrazný rozdíl ve velikosti investic mezi typy 

obcí. V průměru obce I. typu investují 116 082 280 Kč a obce III. typu 175 232 303 Kč. 

Samotná hodnota t-testu vyšla 0,000, tzn., že hypotéza H0 je potvrzena a testem se 

neprokazuje pravdivost výroku HA. Znamená to, že ačkoliv jsou vybrané obce I. typu 

srovnatelné s obcemi III. typu počtem obyvatel, sídelní centra SO ORP (obce III. typu) mají 

výrazně vyšší počet investic.  

Výše uvedenou hypotézu potvrzuje i následující graf průměrných investic do Budov, hal a 

staveb dle typů obcí ve velikosti 3000 až 7000 obyvatel. Z grafu je zřejmé, že obce I. typu 

mají v porovnání s ostatními typy obcí nejnižší investice, obce II. typu (POÚ) se nacházejí ve 

středu mezi obcemi I. typu a obcemi III. typu. Obce III. typu jednoznačně dosahují nejvyšších 

investic.  
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Graf 4.9: Průměrné investice do budov, hal a staveb dle typu obce s 95 % intervaly spolehlivosti 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2000 -2012, ČSÚ, Běžná evidence obyvatel. 

 
 

4.4 Analýza vybraných měst a obcí ČR 

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

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

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

Pro porovnání byly zvoleny čtyři následující velikostní kategorie: 

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

realizující větší množství investičních projektů 

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

s rozdílnou institucionální kapacitou 

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

rozdílným počtem pracovníků úřadu, který je ovlivněn typem obce z hlediska 

přenesené působnosti státní správy 

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

s rozdílným přístupem k investiční politice 
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4.4.1 Obce ve velikostní kategorii 70 000 až 170 000 obyvatel 

4.4.1.1 České Budějovice 

České Budějovice jsou statuárním městem a krajským městem Jihočeského kraje. Čské 

Budějovice představují správní, hospodářské a kulturním centrem Jihočeského kraje, v oblasti 

vzdělání se zde nachází Jihočeská univerzita a řada středních škol. Významný je místní 

strojírenský a potravinářský průmysl, zvláště výroba piva, kancelářských a školních potřeb. 

V Českých Budějovicích rovněž sídlí biskupství a mnoho vědeckých ústavů; nachází se zde 

Jihočeské divadlo, muzeum nebo Komorní filharmonie. Na následujícím obrázku je 

zobrazena mapa Českých Budějovic a jejich blízkého okolí. 

Obrázek 4.1: Mapa obce České Budějovice a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 
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Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.4: Základní charakteristiky obce České Budějovice 

  

2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 5 555 - 5 560 - 5 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 572 10,3 601 10,8 29 0,5 

Počet obyvatel2 96 364 - 93 639 - -2 725 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 15 369 15,9 12 255 13,1 -3 114 -2,9 

Osoby ve věku 65 a více let2 12 905 13,4 15 645 16,7 2 740 3,3 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 10 607 11,0 13 950 14,9 3 343 3,9 

Nezaměstnanost3 2 443 5,0 3 069 6,0 626 1,0 

Počet dojíždějících2
 - - 29 699 31,7 - - 

Počet vyjíždějících2
 5 517 5,7 5 348 5,7 -169 0,0 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 K roku 2013 má statutární město České Budějovice 93 467 obyvatel. Od roku 1993 

dochází v Českých Budějovicích k postupnému snižování počtu obyvatel (s výjimkami 

mírného nárůstu v letech 2005 až 2007). 

 Za posledních 20 let statutární město České Budějovice přišlo o více než 6 000 obyvatel 

(v roce 1993 bylo v Českých Budějovicích 99 701 obyvatel. 

 Úbytek obyvatelstva je dán především procesem suburbanizace, v okolních obcích 

správního obvodu počet obyvatel stoupá. Obyvatelé Budějovic se stěhují především 

v rámci správního obvodu, zejména do obcí v těsné blízkosti Českých Budějovic. 

 Na rozdíl od počtu obyvatel v Českých Budějovicích roste počet obsazených pracovních 

míst. V roce 2012 jich bylo 75 385, od roku 2004 počet těchto míst stoupl o více jak 

8 000. Tento stav indikuje realizaci investic, které vedou k tvorbě nových pracovních 

příležitostí pro obyvatelstvo. 

 Nárůst obsazených pracovních míst potvrzuje také úbytek obyvatelstva procesem 

suburbanizace, kdy město sice ztrácí své obyvatele, kteří se však stěhují do zázemí města 

a svá zaměstnání mají stále v Českých Budějovicích.  

 V období let 2007 - 2012 statutární město České Budějovice investovalo v oblasti Budov, 

hal a staveb 2,99 miliardy Kč. Nejvíce bylo investováno v roce 2009 (více než 700 
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milionů Kč), což odpovídá středu tehdy aktuálního programovacího období 2007 - 2013, 

kdy bývá čerpání evropských dotací nejvyšší.  

 Téměř polovina investičních prostředků byla ve sledovaném období využita v oblasti 

Dopravy. Další významnou složku tvoří investice v oblasti Bydlení, komunální služby a 

územní rozvoj (18 %), kde patří například rozvoj bydlení a bytového hospodářství, 

osvětlení, pohřebnictví, lokální zásobování teplem a další, dále pak investice do vodního 

hospodářství a vzdělávání. 

 Zajímavostí jsou velmi nízké investice v oblasti Průmysl, obchod, stavebnictví a služby, 

konkrétně 0,9 %.  

 Hodnota investic ve sledovaném období v přepočtu na počet obyvatel je necelých 32 000 

Kč na jednoho obyvatele Českých Budějovic. V porovnání s ostatními městy v této 

velikostní kategorii se jedná o nízkou hodnotu (zejména oproti městům Olomouc nebo 

Plzeň). 

 Tato hodnota indikuje nízkou institucionální kapacitu města a nízkou schopnost čerpání 

dotací a investičních prostředků. Nízkou institucionální kapacitu a nedostatečnou 

schopnost investice plánovat dokládá také absence strategického plánu města pro toto 

období, který byl zpracováván, nikdy však dopracován a schválen. V současné době je 

v přípravě strategický plán města na období 2014 - 2020.  

 Poslední změny v územním plánu města České Budějovice byly schváleny dne 11. 12. 

2014. 

 Nedostatečností strategického plánování na území města je také dále způsobena například 

ochota politických aktérů schvalovat megalomanské a nepřínosné investiční projekty, 

např. zamýšlená stavba budovy „Rejnok“ od architekta Jana Kaplického téměř za 

2 miliardy Kč, což odpovídá dvěma třetinám veřejných investic do budov, hal a staveb 

v Českých Budějovicích v letech 2007 - 2012. Oproti tomu se řada kulturních i jiných 

budov v majetku města nachází ve špatném technickém stavu vyžadujícím investice do 

rekonstrukcí. 
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Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.10: Vývoj počtu obyvatel v obci České Budějovice (1991 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.11: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci České Budějovice (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

Graf 4.12: Vývoj investic obce České Budějovice (2007 - 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Graf 4.13: Investice obce České Budějovice do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Kultura, církve a sdělovací prostředky; Státní moc, státní správa, územní samospráva a 
politické strany; Zdravotnictví, Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

4.4.1.2 Havířov 

Město Havířov je statutárním městem nacházející se v Moravskoslezském kraji, leží na 

jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi 

Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Hlavním důvodem vzniku města Havířov byla 

potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. 

světové válce.  Ve městě je průmysl strojní, energetický, potravinářský a gumárenský, ale 

nejedná se o průmyslové město. Charakter města se od dob jeho vzniku příliš nezměnil, neboť 

stále značná část ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací.  
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Obrázek 4.2: Mapa obce Havířov a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.5: Základní charakteristiky obce Havířov 

  
2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1 (ha) 3 207 - 3 208 - 0 - 

Rozloha zastavěné plochy1 (ha) 287 9,0 249 7,8 -38 -1,2 

Počet obyvatel2 85 739 - 79 097 - -6 642 - 

Osoby ve věku2 0 - 14 let 14 269 16,6 10 499 13,3 -3 770 -3,4 

Osoby ve věku 65 a více let2 10 602 12,4 13 566 17,2 2 964 4,8 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2 5 424 6,3 6 537 8,3 1 113 1,9 

Nezaměstnanost3 7 282 18,2 5 457 13,3 -1 825 -4,9 

Počet dojíždějících2 - - 4 251 5,4 - - 

Počet vyjíždějících2 16 579 19,3 13 748 17,4 -2 831 -2,0 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 V posledních letech je v Havířově postupný trend úbytku obyvatelstva. Od roku 2000 se 

počet obyvatel snížil o téměř 9 500 na hodnotu 77 371 obyvatel v roce 2013 (viz. graf 

4.5). 

 Úbytek obyvatel je způsoben především jejich migrací do okolních obcí a blízkých SO 

ORP. Zároveň je v Havířově negativní přirozená měna obyvatel. 

 Od roku 2004 do roku 2011 docházelo k poklesu počtu obsazených pracovních míst, 

v roce 2012 jejich počet stoupl. K 1. 12. 2012 jich je v Havířově 15 061 (viz graf 4.6.). 

 Hodnota počtu obsazených pracovních míst tvoří přibližně pětinu počtu obyvatel 

Havířova, což je důsledek poměrně vysokého podílů seniorů, a dojížďkou do zaměstnání 

do krajského centra - města Ostravy. 

 V období let 2007 - 2012 investoval Havířov do Budov, hal a staveb 2,3 miliardy Kč. 

Nejvíce veřejných finančních prostředků bylo investováno v roce 2012, téměř 

550 miliónů Kč. Velká část této částky byla investována do výstavby kanalizační sítě 

v okrajových částech města, k významným investicím pak patří pokračování rekonstrukce 

kina Centrum nebo regenerace náměstí Nad terasou. 

 Čtvrtina veřejných investičních prostředků obce Havířov byla v letech 2007 - 2007 

vynaložena v oblasti Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, dalšími významnými 

oblastmi z hlediska investic jsou doprava (17 %), Vodní hospodářství (15%, zmíněná 

výstavba kanalizační sítě) a Kultura, církve a sdělovací prostředky (12 %, rekonstrukce 

kina Centrum aj). 

 Investice do oblasti průmyslu, obchodu a služeb vytváří pouze 0,5 % veřejných investic 

v letech 2007 až 2012., což ukazuje v porovnání s ostatními obcemi na nízký počet 

obsazených pracovních míst vzhledem k celkovému počtu obyvatel. 

 Magistrát města Havířova má odbor strategického rozvoje, který zpracoval dokument 

Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012 - 2020. Lze tak předpokládat vyšší 

institucionální kapacitu města v řešení investic, než v případě obcí, kde strategický 

dokument chybí (např. v případě Českých Budějovic) 

 Územní plán Havířov byl vydán Zastupitelstvem města Havířova dne 7. 4. 2014 a nabyl 

účinnosti dne 25. 4. 2014. 
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 V rámci hodnocených obcí této kategorie (dále České Budějovice, Olomouc, Liberec a 

Plzeň) má Havířov nejmenší veřejné investice v přepočtu na jednoho obyvatele, 

konkrétně cca 28 tisíc Kč na jednoho obyvatele. Tento fakt je dán především polohou 

města v zázemí krajského centra - města Ostravy. Vzhledem ke své velikosti by město 

Havířov mělo plnit obslužnost jakožto regionální centrum, blízkost a zejména dobré 

napojení na město Ostrava však umožňuje využít obslužnost tohoto města. Nízký 

počet obsazených pracovních míst zároveň indikuje, že část obyvatel dojíždí do 

Ostravy za zaměstnáním, tudíž využívá služby zde. 

 Nízká hodnota investic na jednoho obyvatele nemusí být důsledkem nedostatečné 

institucionální kapacity města, ale jeho polohou a vazbami na město Ostrava. 

 Poloha města Havířov v zázemí Ostravy je důležitým faktorem, který je nutné v rámci 

plánování a realizace investic zohlednit. Příkladem můžou být investice do 

rekonstrukce Kina Centrum v Havířově. Otázkou zůstává efektivita této investice 

vzhledem k tomu, že vzhledem k dobrému dojezdu do Ostravy obyvatelé Havířova 

stále využívají služby ostravských multikin. 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.14: Vývoj počtu obyvatel v obci Havířov (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 
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Graf 4.15: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Havířov (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

Graf 4.16: Vývoj investic obce Havířov (2007 - 2012) 

 

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

Graf 4.17: Investice obce Havířov do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 
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4.4.1.3 Liberec 

Krajské město Liberec je statutární město rozkládající se  na severu Čech a je 

vzdělanostním, kulturním, ekonomickým centrem Libereckého kraje. Leží mezi Jizerskými 

horami a Ještědským hřbetem. Město Liberec je zakládajícím členem Euroregionu Nisa, od 

roku 2004 i jeho hlavním městem. Tradičním průmyslem ve městě byl vždy textilní průmysl, 

dále také automobilový a potravinářský průmysl nebo výroba textilních strojů. 

Obrázek 4.3: Mapa obce Liberec a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.6: Základní charakteristiky obce Liberec 

  
2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 10 610 - 10 609 - -1 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 619 5,8 664 6,3 45 0,4 

Počet obyvatel2 98 781 - 101 806 - 3 025 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 15 241 15,4 14 652 14,4 -589 -1,0 

Osoby ve věku 65 a více let2 13 498 13,7 15 727 15,4 2 229 1,8 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 9 334 9,4 13 128 12,9 3 794 3,4 

Nezaměstnanost3 3 400 6,6 4 667 8,7 1 267 2,1 

Počet dojíždějících2
 - - 14 880 14,6 - - 

Počet vyjíždějících2
 5 421 5,5 5 686 5,6 265 0,1 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 V období let 2000 až 2004 docházelo k poklesu obyvatelstva na území města Liberec, 

v roce byla hodnota na minimu posledních 15 let - 97 585 obyvatel. 

 Od roku 2005 dochází k pravidelnému nárůstu obyvatelstva, v roce 2013 má Liberec 

102 113 obyvatel (viz graf 4.9) 

 Nárůst obyvatelstva města Liberec je způsobem jak migračním přírůstkem, tak kladnou 

hodnotou přirozené měny obyvatelstva. 

 Ke dni 1. 12. 2014 se v Liberci nachází 59 314 obsazených pracovních míst (viz graf 4.10), 

což je necelých 60 % hodnoty počtu obyvatel. 

 Od roku 2004 stoupl počet obsazených pracovních míst téměř o 10 000. Zaměstnanost je 

na území města dále rozvíjena prostřednictvím Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. 

 V letech 2007 - 2012 investovalo město Liberec do Budov, hal a staveb téměř 3,5 miliardy 

Kč. Nejvíce bylo investováno v letech 2007 a 2008 (přes 900 miliónů Kč, naopak v letech 

2009, 2011 a 2012 nepřekročily veřejné investice hodnotu 300 miliónů korun. 

 Značnou část veřejných investic města Liberec ve sledovaném období tvoří investice do 

oblasti Tělovýchova a zájmová činnost, konkrétně 40 %. Tyto investice souvisí především 

s pořádáním mistrovství světa v klasickém lyžování, které se v Liberci uskutečnilo v roce 

2009. Dalšími významnými oblastmi z hlediska investic jsou Bydlení, komunální služby a 

územní rozvoj (22 %), Doprava (12 %) a Vzdělávání (10 %), související s rozvojem 

Technické univerzity v Liberci. 

 Oproti ostatním srovnávaným městům v této kategorií je v Liberci poměrně výrazný podíl 

investic v oblasti Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany, 

konkrétně 9 %, které souvisejí s rozsáhlými rekonstrukcemi objektů sloužících výkonu 

veřejné správy. 

 Investice na jednoho obyvatele ve sledovaném období má v Liberci hodnotu 34 500 Kč. 

V porovnání s ostatními komparovanými městy se jedná o podprůměrnou hodnotu a lze 

předpokládat nižší institucionální kapacitu města i přes přítomnost odboru strategického 

rozvoje a dotací a vypracovaných koncepčního dokumentů (Strategie rozvoje statutárního 

města Liberec 2014 - 2020). 
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 V současné době probíhá tvorba nového územního plánu města Liberec, aktuálně probíhá 

zasílání návrhů rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci celého procesu pořízení 

územního plánu Liberec dotčeným orgánům. 

 Z pohledu investic je pro území města Liberce stěžejní bicentrická aglomerace s dvěma 

významnými sousedícími centry - městy Liberec a Jablonec nad Nisou. Tato dvě sídla se 

navzájem ovlivňují a představují centra obslužností nejen pro okolní menší obce, ale také 

pro sebe navzájem. Investice na tomto území je proto nutné řešit integrovaně, což 

v současné době řeší nástroj Integrovaný plán rozvoje území Liberecké aglomerace, řešící 

rozvoj území z pohledu aglomerace vymezené dle skutečných vazeb území a předpokládá 

využití finančních prostředků z řady operačních programů období 2014 - 2020. 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.18: Vývoj počtu obyvatel v obci Liberec (2000 - 2013) 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.19: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Liberec (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 
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Graf 4.20: Vývoj investic obce Liberec (2007 - 2012) 

 

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

Graf 4.21: Investice obce Liberec do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

4.4.1.4 Olomouc 

Statutární město Olomouc je krajským městem Olomouckého kraje a historickou 

metropolí oblasti Hané, a to díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, 

kulturním a řemeslným tradicím. Olomouc je významným vzdělanostním centrem, mj. zde 
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sídlí Univerzita Palackého. Historické jádro Olomouce je městskou památkovou rezervací, 

která je po pražské druhá nejvýznamnější v Česku. 

Obrázek 4.4: Mapa obce Olomouc a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.7: Základní charakteristiky obce Olomouc 

  
2001 2011 Změna 2001 - 2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 10 336 - 10 333 - -3 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 693 6,7 739 7,2 46 0,4 

Počet obyvatel2 102 432 - 99 528 - -2 904 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 15 644 15,3 13 461 13,5 -2 183 -1,7 

Osoby ve věku 65 a více let2 14 570 14,2 16 338 16,4 1 768 2,2 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 13 502 13,2 18 047 18,1 4 545 5,0 

Nezaměstnanost3 5 560 10,6 5 095 9,4 -465 -1,2 

Počet dojíždějících2
 - - 33 040 33,2 - - 

Počet vyjíždějících2
 5 693 5,6 7 267 7,3 1 574 1,7 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 V roce 2000 byl počet obyvatel města Olomouce téměř 103 000, do roku 2013 však 

tato hodnota klesla o téměř 3 500 na 99 471 obyvatel. Úbytek obyvatelstva 

zaznamenává celý Olomoucký kraj. 

 V letech 2008 a 2009 došlo k mírnému nárůstu počtu obyvatel, který je však z pohledu 

celého sledovaného období zanedbatelný (viz graf 4.13). 

 Úbytek obyvatelstva v Olomouci je způsoben vystěhováváním (migrací). Hodnota 

přirozené měny obyvatelstva je zde kladná. 

 Od roku 2004 stoupl počet obsazených pracovních míst, k největším kladným změnám 

došlo v roce 2007 a 2012. Ke dni 1. 12. 2012 je v Olomouci 77 340 obsazených 

pracovních míst. 

 V období let 2007 - 2012 obec Olomouc investovalo v oblasti Budov, hal a staveb 

3,99 miliard Kč. Více než 1 miliarda Kč byla investována v roce 2007, v následujícím 

roce výše investic postupně klesá. 

 Největší část veřejných finančních prostředků byla v tomto období vynaložena 

v oblasti vodního hospodářství (45 %), kde byly finanční prostředky vynaloženy 

zejména na rekonstrukci stokové sítě na území města v roce 2007. Třetinu investic 

tvoří oblast dopravy, především výstavba a rekonstrukce městských komunikací. Tyto 

investice mohou být vzhledem k faktu, že stoková síť bývá vedena pod 

komunikacemi, vzájemně propojeny. 

 Hodnota investic ve sledovaném období v letech 2007 - 2012 je v přepočtu na jednoho 

obyvatele téměř 40 000 Kč, což řadí Olomouc v rámci srovnávaných obcí na druhé 

místo za Plzeň a indikuje schopnost města v čerpání dotací a jeho vysokou 

institucionální kapacitu. Institucionální kapacita je dána také složením odborů 

magistrátu města, kde se mimo jiné nachází odbor koncepce a rozvoje, odbor investic 

a odbor a odbor evropských projektů. Na druhou stranu je však negativní skutečností 

v této oblastí, že Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu 

Olomoucko byl naposledy aktualizován v roce 2007, což může mít na investiční 

plánování negativní vliv. 

 Územní plán byl vydán zastupitelstvem města Olomouce dne 15. 9. 2014. Účinnosti 

nabyl dne 30. 9. 2014. 
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 Investice na území města Olomouc jsou do jisté míry limitovány historickou povahou 

města vzhledem k hradbám (uzavření města) a dalším historickým objektům. 

 Olomouc je součástí polycentrické aglomerace (Olomouc, Přerov, Prostějov), rozvoj 

i investice je tak potřeba řešit integrovaně v tomto kontextu. K tomuto slouží aktuální 

nástroj Integrovaných teritoriálních investic (ITI) olomoucké aglomerace. 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.22: Vývoj počtu obyvatel v obci Olomouc (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.23: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Olomouc (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 
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Graf 4.24: Vývoj investic obce Olomouc (2007 - 2012) 

 

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

Graf 4.25: Investice obce Olomouc do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

4.4.1.5 Plzeň 

Plzeň je statutární město  a metropole Plzeňského kraje. Je čtvrtým největším městem 

v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné 

průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Výhodná geografická poloha mezi Prahou 

a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj. Školství zastupují různé 
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střední a vysoké školy, mezi které patří například Západočeská univerzita nebo Lékařská 

fakulta Univerzity Karlovy. 

Obrázek 4.5: Mapa obce Plzeň a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.8: Základní charakteristiky obce Plzeň 

  
2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 12 475 - 13 767 - 1 292 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 957 7,7 995 7,2 38 -0,4 

Počet obyvatel2 164 900 - 167 475 - 2 575 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 23 258 14,1 21 124 12,6 -2 134 -1,5 

Osoby ve věku 65 a více let2 24 962 15,1 29 956 17,9 4 994 2,7 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 17 816 10,8 23 590 14,1 5 774 3,3 

Nezaměstnanost3 6 224 7,4 6 089 7,0 -135 -0,4 

Počet dojíždějících2
 - - 37 486 22,4 - - 

Počet vyjíždějících2
 6 794 4,1 7 529 4,5 735 0,4 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 K nárůstu počtu obyvatel města Plzeň došlo ve sledovaném období především v letech 

2007 - 2009, hodnota počtu obyvatel k roku 2013 je 167 472 obyvatel.  
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 Mezi lety 2000 a 2013 je rozdíl v počtu obyvatel pouze 326, v tomto období však došlo 

k výrazným poklesům a nárůstům (viz graf 4.17). 

 K poklesu obyvatelstva v letech 2000 až 2005 docházelo především migrací do okresů 

Plzeň Jih a Plzeň - Sever. Migrační proces se v následujícím období téměř zastavil, 

k nárůstu počtu obyvatel došlo také v důsledku dokončení dopravního napojení města 

Plzně prostřednictvím dálnice D5. 

 Od roku 2004 došlo k nárůstu počtu obsazených pracovních míst, s výjimkou velkého 

poklesu v roce 2009, který byl však v následujícím roce opět vyrovnán (viz graf 4.18). 

 Ke dni 1. 12. 2012 je v Plzni 111 508 obsazených pracovních míst, což odpovídá 67 % 

hodnoty počtu obyvatel. 

 V období let 2007 až 2012 statutární město Plzeň investovalo v rámci Budov, hal a staveb 

cca 8,3 miliard Kč, a to zejména v letech 2007 až 2009 (každoročně cca 1,5 miliardy Kč), 

v následujících letech došlo k mírnému poklesu na hodnoty kolem 1,2 miliardy Kč. 

 Majoritními oblastmi v oblasti investic města Plzeň jsou Doprava (39 %, rekonstrukce 

komunikací, stavba západního obchvatu města), Vodní hospodářství (26 %), 

Tělovýchova a zájmová činnost (12 %) a Vzdělávání (8 %). 

 Hodnota investic za sledované období je v přepočtu na jednoho obyvatele téměř 50 000, 

což je v rámci porovnávaných měst vysoce nadprůměrná hodnota a řadí město Plzeň na 

první místo. Lze tak předpokládat vysokou schopnost města investovat a svou 

institucionální kapacitou získávat potřebné finanční prostředky v rámci dotací. 

 Institucionální kapacitu obce v oblasti investic dokládá také zřízený Útvar koordinace 

evropských projektů města Plzně, p. o. a odbory investic a rozvoje a plánování na 

Magistrátu města Plzně. 

 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně dokončil návrh nového územního plánu 

a pořizovatel v říjnu 2014 zahájil proces projednání návrhu územního plánu. 

 V rámci města Plzeň a jeho okolí je rozvoj a investice řešen integrovaně nejen v rámci 

nástroje Integrovaných teritoriálních investic Plzeňské aglomerace.  

 Město Plzeň lze považovat za příklad dobré praxe v oblasti investic a rozvoje. 



 

102 

 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.26: Vývoj počtu obyvatel v obci Plzeň (1991 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.27: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Plzeň (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

Graf 4.28: Vývoj investic obce Plzeň (2007 - 2012) 

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 - 2012. 
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Graf 4.29: Investice obce Plzeň do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

4.4.1.6 Shrnutí 

Základní shrnutí velikostní kategorie obcí: 

 V rámci sledovaných obcí má největší investice Plzeň, a to jak v celkové výši, tak 

v přepočtu na jednoho obyvatele. Tato obec disponuje vysokou institucionální kapacitou 

v oblasti investic a dotací, také například vzhledem k existenci Útvaru koordinace 

evropských projektu města Plzně. 

 Statutární město Plzeň představuje v rámci této skupiny příklad dobré praxe v oblasti 

veřejných investic. Na území města je zpracována řada aktuálních koncepčních 

dokumentů v oblastech územního rozvoje, životního prostředí, odpadového hospodářství, 

cestovního ruchu, energetiky, kultury, městské správy a další. V oblasti investic je 

angažován kromě odborů magistrátu města (odbor investic, odbor rozvoje a plánování) 

také například Útvar pro koordinaci evropských projektů města Plzně nebo Útvar 

koncepce a rozvoje města Plzně. Statutární město Plzeň má v rámci této skupiny největší 
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investice, které jsou navíc vzájemně integrovány a provazovány, tento trend navíc bude 

dále pokračovat v rámci aktuálního nástroje Integrovaných teritoriálních investic (ITI). 

 Město Havířov má ze sledovaných obcí naopak v obou ukazatelích investice nejnižší. Je 

to způsobeno jeho polohou vzhledem k centru kraje - městu Ostravě, na které má dobré 

dopravní napojení. Občané Havířova tak mnohdy využívají obslužnost Ostravy, což 

snižuje investiční potřeby samotného města Havířov. 

 V rámci této velikostní skupiny je největší část veřejných investic směřována do oblastí 

Doprava, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, Vodní hospodářství, Vzdělávání 

a Tělovýchova a zájmová činnosti. 

 K extrémům v této oblasti patří značné investice do oblasti Tělovýchovy a zájmové 

činnosti v Liberci, které souvisí s Mistrovstvím světa v klasickém lyžování v roce 2009. 

Další vysokou položkou jsou investice ve Vodním hospodářství, konkrétně rekonstrukce 

a dostavba stokové sítě na území města. 

 V ostatních kategoriích jsou investice velkých měst téměř zanedbatelné, výjimkou je 

investice města Havířova do oblastí Kultura, církve a sdělovací prostředky, která souvisí 

s rekonstrukcí místního kina Centrum. 

 Města v rámci této velikostní kategorie disponují základní a potřebnou infrastrukturu pro 

zajištění jejich každodenních funkcí. Investice tak mají většinou charakter obslužný – 

poskytují služby i pro okolní sídla, udržovací - ve formě oprav a rekonstrukcí stávajících 

objektů a komunikací, případně výstavbu silničních obchvatů. Významné rozvojové 

investice musí být dobře zváženy ze strany vedení měst i v souvislosti s jejich dopadem 

na širší území. 

 Jako příklad špatné praxe v oblasti investic v rámci této skupiny vystupuje Statutární 

město České Budějovice, které má v rámci skupiny investice skoro srovnatelné s městem 

Havířov, na rozdíl od města Havířova umístěného v zázemí Ostravy však představuje 

centrum celého kraje. Na úrovni města je výrazná absence jakýchkoliv koncepčních nebo 

strategických dokumentů, aktuálně je zpracováván strategický plán na období 2014 - 

2020.  
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Tabulka 4.9: Přehled výše investic vybraných obcí v letech 2007 až 2012 

Obec Kraj 
Investice  

2007 - 2012 (Kč) 

Investice  

na obyvatele (Kč) 

České Budějovice Jihočeský 2 992 869 010 31 749 

Havířov Moravskoslezský 2 305 996 970 28 167 

Liberec Liberecký 3 489 352 460 34 526 

Olomouc Olomoucký 3 996 377 900 39 939 

Plzeň Plzeňský 8 304 054 060 49 561 

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

Tabulka 4.10: Relativní zastoupení investic v jednotlivých skupinách v letech 2007 - 2012 

  

České 

Budějovice 
Havířov Olomouc Liberec Plzeň 

% 

Doprava 47,60 17,05 32,76 12,16 39,08 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 18,40 24,60 5,45 21,56 5,74 

Vodní hospodářství 14,50 14,62 44,57 1,30 25,91 

Vzdělávání 7,50 7,72 8,69 10,16 7,95 

Tělovýchova a zájmová činnost 6,00 9,88 2,78 40,34 12,17 

Sociální služby a společné činnosti v sociálním 
zabezpečení a politice zaměstnanosti. 

2,80 9,43 0,20 0,04 0,74 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0,90 0,50 0,47 0,00 0,68 

Ostatní činnosti 0,90 0,00 0,20 0,08 0,46 

Ochrana životního prostředí 0,70 0,63 0,26 3,50 2,58 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,40 12,39 2,51 0,37 3,33 

Státní moc, státní správa, územní samospráva 
a politické strany 

0,20 0,21 1,01 8,96 1,35 

Zdravotnictví 0,10 0,71 0,01 1,47 0,00 

Zemědělství a lesní hospodářství 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 

Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 

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

4.4.2 Obce ve velikostní kategorii 20 000 až 30 000 obyvatel 

4.4.2.1 Blansko 

Okresní město Blansko se nachází v Jihomoravském kraji v údolí řeky Svitavy, necelých 

30 km severním směrem od města Brna. Město, které bývá často označována jako „vstupní 

brána do Moravského krasu“ se rozkládá na rozhraní Drahanské a Českomoravské vrchoviny. 

Město je sídlem institucí, kultury a sportu. Blansko má silnou průmyslovou tradici, ve které v 

současné době pokračuje velký počet podniků. Jedná se o výrobu produktů, jako jsou vodní 

turbíny nebo motocykly. 
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Obrázek 4.6: Mapa obce Blansko a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.11: Základní charakteristiky obce Blansko 

  

2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 4 499 - 4 497 - -2 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 129 2,9 135 3,0 6 0,1 

Počet obyvatel2 20 557 - 20 788 - 231 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 3 259 15,9 2 699 13,0 -560 -2,9 

Osoby ve věku 65 a více let2 2 880 14,0 3 602 17,3 722 3,3 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 1 900 9,2 2 623 12,6 723 3,4 

Nezaměstnanost3 676 6,4 804 7,5 128 1,1 

Počet dojíždějících2
 - - 3 954 19,0 - - 

Počet vyjíždějících2
 3 425 16,7 3 417 16,4 -8 -0,2 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

  



 

107 

 

Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Mezi lety 2000 až 2013 došlo k mírnému nárůstu počtu obyvatel v obci Blansko, zejména 

vzhledem k  nárůstu mezi lety 2005 až 2010. K roku 2013 má Blansko 20 841 obyvatel. 

 Nárůst obyvatelstva je způsoben migrací, přirozená měna obyvatel Blanska je 

dlouhodobě záporná. Blansko se v rámci Jihomoravského kraje řadí k obcím s vysokým 

přírůstkem obyvatelstva migrací. 

 Ke dni 1. 12. 2012 je v obci Blansko 11 553 obsazených pracovních míst. Ve sledovaném 

období 2004 - 2012 dochází ke střídavým obdobím poklesu a nárůstu tohoto ukazatele, 

z celkového pohledu v tomto období počet obsazených pracovních míst stoupl o více než 

1 300. 

 V období let 2007 - 2012 investovala obec Blansko do oblasti Budov, hal a staveb téměř 

380 milionů Kč. V roce 2007 přesáhly investice hranici 100 milionů Kč, v následujících 

letech byly podstatně nižší s nárůstem v roce 2011 (cca 75 miliónů Kč). 

 Nejvýznamnější oblastí, do které bylo ve sledovaném období investováno, byla 

Tělovýchova a zájmová činnost (22 %), následuje Bydlení, komunální služby a územní 

rozvoj (19 %), Ochrana životního prostředí (17 %). Doprava (12 %) a Zdravotnictví 

(11 %). 

 Mezi nejvýznamnější investice patří například rekonstrukce sportovně-rekreačního areálu 

Sportovní ostrov Ludvíka Daňka (rekonstrukce bazénu, sportovišť ale také připojených 

ubytovacích zařízení). V oblasti dopravy se pak jedná opravy komunikací a přechodů pro 

chodce. V roce 2011, ve kterém se sledován nárůst investic, byly nejvýznamnější 

investice do zateplení budov škol a školek a stavba kompostárny. 

 Ve sledovaném období bylo v přepočtu investováno cca 18 000 Kč na jednoho obyvatele 

Blanska. V rámci této velikostní kategorie měst se jedná o průměrnou hodnotu, z pohledu 

všech hodnocených obcí je však tato hodnota výrazně podprůměrná. 

 Vzhledem k existenci odboru územního rozvoje a investic a zpracování koncepčních 

strategických dokumentů lze předpokládat určitá institucionální kapacita, která však není 

vzhledem k podprůměrným investicím na jednoho obyvatele dostatečně využita, zejména 

z pohledu získávání peněžních prostředků a dotací.  

 Územní plán města Blanska byl vydán dne 6. 12. 2011, poslední změna byla schválena 

9. 9. 2014. 
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Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.30: Vývoj počtu obyvatel v obci Blansko (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.31: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Blansko (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

Graf 4.32: Vývoj investic obce Blansko (2007 - 2012) 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Graf 4.33: Investice obce Blansko do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

4.4.2.2 Nový Jičín 

Nový Jičín je městem Moravskoslezského kraje, které se nachází na jižním okraji 

Moravské brány. Jedná se o historické město s dominantou v podobě čtvercového 

Masarykova náměstí s kašnou a Starou poštou. Právě jádro města bylo vyhlášeno městskou 

památkovou rezervací. Nový Jičín je správním, hospodářským a kulturním centrem přilehlého 

regionu. Mimo těchto charakteristik je město sídlem významných průmyslových 

zaměstnavatelů. Jedná se o společnost TONAK a.s., která patří mezi největší a 

nejvýznamnější světové výrobce pokrývek hlavy a dodavatele klimatizací pro automobilový 

průmysl – Visteon-Autopal, s.r.o. 
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Obrázek 4.7: Mapa obce Nový Jičín a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.12: Základní charakteristiky obce Nový Jičín 

  
2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 4 472 - 3 652 - -821 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 159 3,6 139 3,8 -20 0,2 

Počet obyvatel2 26 888 - 23 882 - -3 006 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 4 732 17,6 3 430 14,4 -1 302 -3,2 

Osoby ve věku 65 a více let2 3 113 11,6 3 415 14,3 302 2,7 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 1 987 7,4 2 510 10,5 523 3,1 

Nezaměstnanost3 1 733 12,7 1 150 8,1 -583 -4,6 

Počet dojíždějících2
 - - 5 750 24,1 - - 

Počet vyjíždějících2
 3 275 12,2 2 805 11,7 -470 -0,4 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Od roku 2000 dochází k mírnému každoročnímu poklesu obyvatelstva. Výrazný pokles 

obyvatel v roce 2001 (konkrétně úbytek téměř o 2 000 obyvatel) je způsoben územní 

změnou katastru obce.  
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 V roce 2013 má Nový Jičín 23 731, oproti roku 2000 se jedná o úbytek cca 1 700 

obyvatel (při nezapočtení změny způsobené územní změnou v roce 2011). 

 Změna obyvatelstva je způsobena záporným negativním přírůstkem, hodnota přirozené 

měny je od roku 2004 do roku 2012 kladná. 

 Od roku 2005 je v Novém Jičíně patrný nárůst počtu obsazených pracovních míst 

s maximem v roce 2009 - 13 027 míst. 

 Od roku 2010 je sledován trend poklesu těchto míst až na hodnotu pod stav z roku 2004. 

Ke dni 1. 12. 2012 je v Novém Jičíně 11 167 obsazených pracovních míst. 

 Obec Nový Jičín v letech 2007 - 2013 investovalo do Budov, hal a staveb více než 

480 miliónu Kč. Nejvyšší investice byly v roce 2012 (140 milionů Kč), v předchozích 

letech investice nepřesáhly hodnotu 100 miliónů Kč. 

 Největší část investic v tomto období směřovala do oblasti Dopravy (44 %), výrazně jsou 

zastoupeny také oblasti Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (22) a Vodní 

hospodářství (16 %). K významným investicím v Novém Jičíně mimo stavby a 

rekonstrukce v dopravě např. patří regenerace sídlišť a místního lesoparku.  

 Hodnota investic ve sledovaném období v přepočtu obyvatel je v rámci srovnávaných 

obcí výrazně podprůměrný, konkrétně cca 19 000 Kč.  

 Územní plán města Nový Jičín nabyl účinnosti dne 1. 10. 2009, poslední změna nabyla 

účinnosti 18. 1. 2013. 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.34: Vývoj počtu obyvatel v obci Nový Jičín (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Pozn.: V roce 2011 došlo k územní změně katastru obce, jejímž důsledkem v obci ubylo 1 516 obyvatel. 



 

112 

 

Graf 4.35: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Nový Jičín (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

Graf 4.36: Vývoj investic obce Nový Jičín (2007 - 2012) 

 

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

Graf 4.37: Investice obce Nový Jičín do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 
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4.4.2.3 Sokolov 

Město Sokolov se nachází v Karlovarském kraji. Nachází u soutoku řek Ohře a Svatavy v 

centru Sokolovské pánve, která je významná výskytem hnědého uhlí. Právě těžba uhlí a s 

těžbou spojený průmysl výrazným způsobem ovlivnila ráz města. Nejvýznamnějším 

podnikem působícím v této oblasti je Sokolovská uhelná, a.s. Vzhledem k výrazným zásahům 

do okolní krajiny, zde hraje důležitou roli rekultivace. Příkladem takovéto úpravy starých 

těžebních oblastí je jezero a přírodní koupaliště Michal, případně přilehlé jezero Medard. 

Obrázek 4.8: Mapa obce Sokolov a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 
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Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.13: Základní charakteristiky obce Sokolov 

  
2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 2 277 - 2 292 - 15 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 130 5,7 103 4,5 -27 -1,2 

Počet obyvatel2 25 046 - 24 172 - -874 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 4 423 17,7 3 338 13,8 -1 085 -3,9 

Osoby ve věku 65 a více let2 2 672 10,7 3 423 14,2 751 3,5 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 1 271 5,1 1 473 6,1 202 1,0 

Nezaměstnanost3 1 302 10,1 1 401 10,4 99 0,3 

Počet dojíždějících2
 - - 4 242 17,5 - - 

Počet vyjíždějících2
 4 563 18,2 2 924 12,1 -1 639 -6,1 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Ve sledovaném období let 2000 až 2013 dochází v Sokolově ke každoročnímu poklesu 

počtu obyvatel, celkově počet obyvatel klesl o více než 1 600 obyvatel. K roku 2013 má 

23 981 obyvatel. 

 Úbytek obyvatelstva je způsoben především migrací, hodnota přirozené měny 

obyvatelstva je dlouhodobě kladná. 

 Oproti počtu obyvatel v Sokolově dlouhodobě roste počet pracovních míst, od roku 2004 

jich přibylo více než 1 600. Ke dni 1. 12. 2012 je v Sokolově 10 686 obsazených 

pracovních míst. 

 Nárůst pracovních míst v Sokolově indikuje rozvoj průmyslu, obchodu nebo služeb, lze 

také předpokládat, že obyvatelé, kteří se ze Sokolova odstěhují, zde stále dojíždějí do 

zaměstnání. 

 V letech 2007 - 2012 investovalo město Sokolov do Budov, hal a staveb více než 

0,5 miliardy Kč. Nejvýznamnějším rokem z pohledu investic byl rok 2009, ve kterém 

Sokolov investoval více než 200 miliónů Kč, v ostatních letech jsou investice výrazně 

nižší. 

 Nejvýznamnějšími oblastmi investic byly ve sledovaném období Tělovýchova a zájmová 

činnost (36 %), Vzdělávání (26 %) a Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (12 %). 

 Poměrně nízké investice do oblasti bydlení oproti ostatním městům korespondují 

s úbytkem obyvatelstva. Město Sokolov se tak soustředí na investice mimo oblast 
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bydlení, na zkvalitnění jiných aspektů města, jelikož o výstavbu nových prostor k bydlení 

není zájem. 

 V oblasti Tělovýchovy a zájmové činnosti se investice týkají rekonstrukcí sportovišť 

patřících k místním školským zařízením i mimo ně. Investice do sportu rovněž 

zahrnovaly rozsáhlé opravy šaten na zimním stadionu. 

 Poměrné výjimečné je, že v rámci srovnávaných obcí jde značná část investic do oblasti 

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany (11 %) související 

s rekonstrukcí budovy městského úřadu v Sokolově v roce 2010. 

 Hodnota investic ve sledovaném období v přepočtu na jednoho obyvatele je necelých 

21 000 Kč. V rámci této velikostní kategorie obcí tato hodnota řadí Sokolov na druhé 

místo, z celkového pohledu se však stále jedná o výrazně podprůměrnou hodnotu. 

 Na MěÚ Sokolov není zřízen žádný odbor, který by se zabýval pouze investicemi města. 

V rámci projektu probíhajícího v letech 2011 až 2013 s názvem „Systematizace 

strategického plánování řízení“ byla zřízena projektová kancelář. Na úrovni města je 

zpracován Strategický plán udržitelného rozvoje města s výhledem do roku 2025 a řada 

studií zabývajících se potřebami a rozvojem města. V Sokolově je snaha o integrovaný 

přístup k investicím, objevují se však případy nedostačující návaznosti investičních 

projektů. 

 Územní plán města Sokolov nabyl účinnosti dne 13. 10. 2008. Dne 1. 10. 2012 byly 

zahájeny práce na změně územního plánu, které doposud nenabyly účinnosti. 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.38: Vývoj počtu obyvatel v obci Sokolov (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 
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Graf 4.39: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Sokolov (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

Graf 4.40: Vývoj investic obce Sokolov (2007 - 2012) 

 

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

Graf 4.41: Investice obce Sokolov do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 
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4.4.2.4 Strakonice 

V Jihočeském kraji, na soutoku řek Otavy a Volyňky, 60 km západním směrem od 

Českých Budějovic, se nachází okresní město Strakonice. Jedná se o čtvrté, počtem obyvatel, 

největší město kraje. Rozvoj Strakonic je spojen zejména s pivovarnictvím, textilním a 

strojírenským průmyslem. Významnou úlohu zde hraje také kultura, ve městě se nachází 

Strakonický hrad a každoročně je zde pořádán Mezinárodní dudácký festival. 

Obrázek 4.9: Mapa obce Strakonice a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.14: Základní charakteristiky obce Strakonice 

  
2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 3 468 - 3 468 - 0 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 205 5,9 209 6,0 5 0,1 

Počet obyvatel2 23 714 - 23 065 - -649 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 3 842 16,2 2 944 12,8 -898 -3,4 

Osoby ve věku 65 a více let2 2 882 12,2 3 800 16,5 918 4,3 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 1 819 7,7 2 337 10,1 518 2,5 

Nezaměstnanost3 764 6,3 1 000 8,0 236 1,7 

Počet dojíždějících2
 - - 3 873 16,8 - - 

Počet vyjíždějících2
 2 212 9,3 2 022 8,8 -190 -0,6 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Ve městě Strakonice je v období let 2000 až 2013 sledován trend soustavného poklesu 

počtu obyvatel. V roce 2013 je ve Strakonicích 22 961 obyvatel, což je o téměř 1 400 

obyvatel méně než v roce 2000. 

 Přirozená měna obyvatelstva ve Strakonicích je dlouhodobé pozitivní, úbytek 

obyvatelstva je tak dán zápornou změnou migrace. V období let 2009 až 2010 přišly 

Strakonice migrací více než 400 obyvatel. 

 V období let 2006 až 2007 došlo ve Strakonicích k nárůstu obsazených pracovních míst, 

konkrétně o více než 2 100 míst. V následujícím období se trend otočil a došlo 

k mírnému poklesu obsazených pracovních míst. 

 Ke dni 1. 12. 2012 je ve Strakonicích 13 882 obsazených pracovních míst, což je i přes 

pokles v posledních letech stále vyšší hodnota než v roce 2004. 

 V období let 2007 - 2012 investovalo město Strakonice v oblasti Budov, hal a staveb 

přibližně 1,5 miliardy Kč, a to zejména v letech 2010 až 2012. Konkrétně v roce 2010 

došlo k investicím ve výši 450 milionů Kč.  

 Třetina investičních prostředků byla vynaložena do oblasti vodního hospodářství, 

zejména v rámci intenzifikace čistírny odpadních vod a dobudování chybějící kanalizační 

sítě v některých částech města. Další čtvrtina investičních výdajů směřovala do oblasti 

vzdělávání, týkající se zateplení budov místních základních škol. Významný je také podíl 

investic do dopravy (23 %), jedná se rekonstrukce komunikací a přechodu pro chodce. 

 Hodnota investic na jednoho obyvatele města Strakonice je více než 68 000 Kč, což je 

vysoce nadprůměrná hodnota nejen v rámci velikostní kategorie, ale také v rámci všech 

sledovaných obcí. 

 Na MěÚ Strakonice je zřízen samostatný odbor rozvoje, město má zpracován dlouhodobý 

koncepční dokument - Strategický plán rozvoje města Strakonice pro období 2010 - 

2025. Zpracování koncepce a vysoké investice indikují vysokou institucionální kapacitu 

města v oblasti investic a čerpání dotací. Na druhou stranu mohou být tyto vysoké 

prostředky zapříčiněny velkými investicemi, které v jiných srovnávaných obcích nejsou 

potřebné, např. zmíněná intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace, jelikož je 

problematika odkanalizování v ostatních obcích většinou již vyřešena v minulosti.  
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 Územní plán obce Strakonice nabyl účinnosti dne 2. 1. 2012. Práce na poslední 

aktualizaci územního plánu byly zadány dne 12. 6. 2013. 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.42: Vývoj počtu obyvatel v obci Strakonice (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.43: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Strakonice (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

Graf 4.44: Vývoj investic obce Strakonice (2007 - 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Graf 4.45: Investice obce Strakonice do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 

životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

4.4.2.5 Vsetín 

Město Vsetín se nachází ve Zlínském kraji. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších středisek 

východní Moravy. Dominantou města je renesanční zámek. Kultura a lidové tradice jsou 

významným aspektem nejen města Vsetín, ale celého Valašska, kde se město nachází. Vsetín 

je atraktivním městem, které má zkušenosti s realizací rozvojových strategií a implementací 

opatření z rozvojových fondů EU. 
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Obrázek 4.10: Mapa obce Vsetín a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.15: Základní charakteristiky obce Vsetín 

  
2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 5 772 - 5 761 - -11 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 204 3,5 199 3,4 -5 -0,1 

Počet obyvatel2 29 093 - 27 100 - -1 993 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 4 787 16,5 3 737 13,8 -1 050 -2,7 

Osoby ve věku 65 a více let2 3 640 12,5 4 471 16,5 831 4,0 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 2 378 8,2 2 954 10,9 576 2,7 

Nezaměstnanost3 1 807 12,4 1 497 9,9 -310 -2,5 

Počet dojíždějících2
 - - 5 332 19,7 - - 

Počet vyjíždějících2
 2 547 8,8 2 400 8,9 -147 0,1 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Od začátku sledovaného období v roce 2000 je v obci Vsetín kontinuální trend poklesu 

počtu obyvatel. V roce 2013 je počet obyvatel Vsetína 26 817, o téměř 3 000 obyvatel 

méně než v roce 2000. 
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 Obec Vsetín každoročně přijde o cca 200 obyvatel migrací, což je vzhledem ke kladné 

hodnotě přirozené měny obyvatelstva hlavním důvodem výrazného poklesu počtu 

obyvatelstva přesahující relativní hodnotu 10 % v období 2000 až 2013. 

 Ve sledovaném období let 2004 až 2012 dosáhla hodnota počtu obsazených pracovních 

míst svého maxima v roce 2007, po které nastalo dvouleté období poklesu obsazených 

pracovních míst. 

 Od roku 2010 počet obsazených pracovních míst opět roste, což indikuje ekonomický 

rozvoj obce. Ke dni 1. 12. 2012 je ve Vsetíně 16 625 obsazených pracovních míst. 

 V období let 2007 - 2012 investovalo město Vsetín v rámci Budov, hal a staveb 

460 miliónů Kč. Investice v letech 2007 - 2008 jen mírně přesáhly hodnotu 100 miliónů, 

opačným extrémem je rok 2009, kdy bylo investováno pouze 43 miliónů Kč.  

 Značnou část investic tvoří oblast Ochrany životního prostředí (40 %), dále následuje 

oblasti Dopravy (24 %), Tělovýchovy a zájmové činnosti (14 %) a Vzdělávání (9 %). 

Nízké investice v oblasti bydlení souvisí s kontinuálním a výrazným úbytkem 

obyvatelstva migrací.  

 Příkladem aktivit v oblasti ochrany životního prostředí je projekt „Varovný systém města 

Vsetín a digitální povodňový plána ORP Vsetín“ nebo „Logistické centrum odpadů 

Mikroregionu Vsetínsko II. Etapa - Sběrný dvůr tříděného odpadu“. 

 Hodnota investic na jednoho obyvatele ve sledovaném období je ve Vsetíně pouze 

16 000 Kč, což je jedna z nejnižších hodnot v rámci sledovaných obcí.  

 Na MěÚ Vsetín je zřízen odbor rozvoje a investic, pro město je zpracována řada 

koncepčních dokumentů. Kromě hlavního dokumentu Strategického plánu města Vsetín 

2005 - 2020 se jedná například o Integrovaný plán rozvoje města Vsetín aj. Jedním 

z důvodů nízkých investic ve městě je zpracování těchto strategií a koncepcí na příliš 

dlouhé období (poslední aktualizace proběhly v roce 2008), město tak nemusí být 

schopno reagovat na aktuální problémy a potřeby obyvatelstva a ztrácí tak schopnost 

efektivně a účelně investovat a čerpat dotace. 

 Územní plán obce Vsetín nabyl účinnosti 24. 4. 2010, poslední změna územního plánu je 

účinná od 1. 10. 2014. 



 

123 

 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.46: Vývoj počtu obyvatel v obci Vsetín (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.47: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Vsetín (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

Graf 4.48: Vývoj investic obce Vsetín (2007 - 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Graf 4.49: Investice obce Vsetín do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

4.4.2.6 Shrnutí 

Základní shrnutí velikostní kategorie obcí: 

 V rámci této velikostní kategorie ostatní obce výrazně převyšují Strakonice, které mají 

více než trojnásobné investice oproti ostatním obcím jak z celkového pohledu, tak při 

přepočtu na jednoho obyvatele. 

 Srovnání města Strakonic s ostatními obcemi je ovlivněno investicí do intenzifikace 

čistírny odpadních vod a dostavby kanalizační sítě v některých částech města. Ostatní 

obce v této velikostní kategorií mají zpracování odpadních vod vyřešeno, tudíž nemají 

potřebu takto vysoké investice v oblasti odpadního hospodářství. 

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

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

do kultury. Fakt, že je obec schopná investovat i přes velkou a potřebnou investici také 

do jiných oblastí, dělá z obce Strakonice příklad dobré praxe v této velikostní skupině 

 V ostatních městech této velikostní skupiny jsou výše investic srovnatelné. Jedná se 

o udržovací investice v souvislosti se stávající infrastrukturou. Obce v této velikostní 
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kategorií patří k sídlům, které ztrácí obyvatelstvo suburbanizací, což snižuje potřebnost 

investic rozvojových. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně označit příklad špatné praxe. 

 Stejně jako v případě největší velikostní kategorie, i zde jsou veřejné investice směřovány 

zejména do oblastí Doprava, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, Vodní 

hospodářství, Vzdělávání a Tělovýchova a zájmová činnosti. 

 Speciálními případy v této skupině jsou investice do Ochrany životního prostředí 

ve Vsetíně ve formě vzniku varovného systému před povodněmi a digitálního 

povodňového plánu, nebo investice Sokolova v oblasti Státní moc, státní správa, územní 

samospráva a politické strany spojená s rekonstrukcemi budov veřejné správy ve městě. 

 

Tabulkové srovnání velikostních kategorií obcí: 

Tabulka 4.16: Přehled výše investic vybraných obcí v letech 2007 až 2012 

Obec Kraj 
Investice  

2007 - 2012 (Kč) 

Investice  

na obyvatele (Kč) 

Blansko Jihomoravský 379 297 980 18 119 

Nový Jičín Moravskoslezský 483 472 320 19 138 

Sokolov Karlovarský 508 015 450 20 870 

Strakonice Jihočeský 1 577 183 730 68 144 

Vsetín Zlínský 460 590 480 16 744 

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

Tabulka 4.17: Relativní zastoupení investic v jednotlivých skupinách v letech 2007 - 2012 

  Blansko 
Nový 

Jičín 
Sokolov Strakonice Vsetín 

Doprava 15,7 44,1 4,4 23,0 24,0 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 18,6 24,3 11,7 4,4 3,0 

Vodní hospodářství 0,4 15,5 1,2 33,5 0,9 

Vzdělávání 6,1 0,2 25,9 25,7 8,8 

Tělovýchova a zájmová činnost 22,2 8,6 35,5 2,2 13,6 

Sociální služby a společné činnosti v sociálním 
zabezpečení a politice zaměstnanosti. 

1,5 4,3 0,2 0,0 0,0 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Ostatní činnosti 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Ochrana životního prostředí 17,5 1,7 5,0 3,2 39,8 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 5,8 0,1 5,4 4,0 4,4 

Státní moc, státní správa, územní samospráva 
a politické strany 

1,0 1,0 10,7 3,2 1,9 

Zdravotnictví 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zemědělství a lesní hospodářství 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 

Bezpečnost a veřejný pořádek 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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4.4.3 Obce ve velikostní kategorii 4 000 až 7 500 obyvatel 

4.4.3.1 Bystřice 

Bystřice je obcí s pověřeným obecním úřadem (obcí I. typu), která se nachází jižním 

směrem od města Benešov. Důvodem vzniku města byla pravděpodobně výhodná poloha na 

jedné z nejstarších dálkových komunikací v Čechách, zvané Gmundská stezka. Město si 

zakládá na historickém středu vytvořeném kolem dvou náměstí. Ve městě má tradici výroba 

ručního nářadí. V současné době dochází k nové výstavbě bytů, čímž se město dynamicky 

rozvíjí. 

Obrázek 4.11: Mapa obce Bystřice a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.18: Základní charakteristiky obce Bystřice 

  
2001 2011 Změna 2001 - 2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 6 338 - 6 337 - -1 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 101 1,6 104 1,6 3 0,0 

Počet obyvatel2 3 878 - 4 279 - 401 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 685 17,7 688 16,1 3 -1,6 

Osoby ve věku 65 a více let2 606 15,6 592 13,8 -14 -1,8 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 173 4,5 325 7,6 152 3,1 

Nezaměstnanost3 83 4,2 129 6,4 46 2,2 

Počet dojíždějících2
 - - 245 5,7 - - 

Počet vyjíždějících2
 1 125 29,0 914 21,4 -211 -7,7 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Ve sledovaném období, od roku 2000, dochází ve městě Bystřice ke každoročnímu 

kontinuálnímu nárůstu počtu obyvatel. Zatímco v roce 2000 zde žilo 3 879 obyvatel, tak 

v roce 2013 to bylo o 459 obyvatel více. 

 Nárůst počtu obyvatel je způsobený převážně migrací obyvatel z přilehlých měst a obcí 

právě do Bystřice. Výrazná je zejména migrace obyvatel z města Benešov. 

 Počet obsazených pracovních míst v obci Bystřice od roku 2004 do roku 2008 výrazně 

stoupal. V roce 2008 dosáhl počet pracovních míst vrcholu (1 106 míst). 

 Mezi roky 2008 a 2009 počet pracovních míst poklesl, ale rok poté došlo opět k nárůstu, 

který trval až do roku 2012. K 1. 1. 2012 byl počet obsazených pracovních míst v této 

obce 1 118. 

 Obec Bystřice v letech 2007 až 2012 investovala v rámci Budov, hal a staveb 97 miliónů 

Kč. Investice se týkají především let 2008 a 2009 (v obou letech shodně 25 miliónů Kč), 

v následujících letech výše investičních výdajů výrazně klesá. V roce 2012 pak opět 

dochází k poměrně vysoké investici (přes 20 miliónů Kč). 

 Téměř dvě třetiny investic směřovaly do oblasti Vzdělávání, dalšími významnou oblastí 

je Doprava (14 %). 

 I přes neustálý nárůst obyvatel v obci Bystřice je investováno pouze 10 % financi do 

oblastí bydlení, výstavba tak z velké části probíhá ve formě rodinných domů mimo 

rozpočet obce.  

 V přepočtu na jednoho obyvatele obec Bystřice investovala v tomto období více než 

23 000 Kč, v rámci sledovaných obcí se jedná o podprůměrnou hodnotu.  

 Oblast investic ovlivňuje také specifikum obce Bystřice ve formě rozdělení do 25 osad, 

které mají zřízeno 12 zastupujících osadních výborů. 

 Na MěÚ Bystřice není samostatný odbor investic nebo rozvoje, tuto funkci zastává pouze 

jeden člověk v rámci stavebního úřadu. Nízké investice tak souvisí s nízkou 

institucionální kapacitou, v řešeném období navíc nebyl pro město zpracován 

strategických plán, ten byl zřízen nově až pro období 2014 - 2020.  

 Územní plán obce Bystřice je aktuální ke dni 27. 7. 2011, kdy byla schválena jeho 

pátá změna. 
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Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.50: Vývoj počtu obyvatel v obci Bystřice (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.51: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Bystřice (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

 

Graf 4.52: Vývoj investic obce Bystřice (2007 - 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Graf 4.53: Investice obce Bystřice do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

4.4.3.2 Hradec nad Moravicí 

Město Hradec nad Moravicí je obcí s pověřeným obecním úřadem (obcí I. typu), která se 

nachází na pomezí Opavské nížiny a Nízkého Jeseníku v údolí řeky Moravice. Výhodou je 

poloha v blízkosti měst Opavy (8 km) a Ostravy (30 km). Díky své přírodní kráse, bohaté 

historii a množství kulturních památek, jimž dominuje zámek Hradec nad Moravicí, je město 

významným turistickým centrem. 
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Obrázek 4.12: Mapa obce Hradec nad Moravicí a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.19: Základní charakteristiky obce Hradec nad Moravicí 

  
2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 4 399 - 4 403 - 5 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 77 1,8 70 1,6 -8 -0,2 

Počet obyvatel2 5 049 - 5 435 - 386 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 851 16,9 848 15,6 -3 -1,3 

Osoby ve věku 65 a více let2 649 12,9 815 15,0 166 2,1 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 283 5,6 535 9,8 252 4,2 

Nezaměstnanost3 211 8,4 229 9,0 18 0,6 

Počet dojíždějících2
 - - 724 13,3 - - 

Počet vyjíždějících2
 1 431 28,3 772 14,2 -659 14,1 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Vývoj počtu obyvatel je ve sledovaném období (2000 – 2013) mírně růstový. K mírným 

meziročním poklesům došlo mezi roky 2000 a 2001 a poté v posledním období 
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sledovaného úseku. Celkově v Hradci nad Moravicí k 31. 12. 2013 žilo 5 459 obyvatel, 

což bylo o 362 obyvatel více než v roce 2000. 

 Pokles obyvatel v posledním roce sledovaného období byl zapříčiněn záporným 

migračním saldem, kdy se více lidí vystěhovalo, než přistěhovalo. Růst počtu obyvatel 

v předchozích letech byl způsoben zejména jevem suburbanizace statutárního města 

Opava a jiných územních center v blízkosti Hradce nad Moravicí.  

 Hradec nad Moravicí se vyznačuje velkým počtem obsazených pracovních míst, který 

má, ale od roku 2005 výrazně klesající trend. V tomto roce zde bylo 3 623 obsazených 

pracovních míst, ale do roku 2012 se jejich počet snížil na 2 777. 

 Klesající počet obsazených pracovních míst dokazuje slábnoucí ekonomickou pozici 

v rámci regionu. 

 V období let 2007 až 2012 obec Hradec nad Moravicí investovala do Budov, hal a staveb 

99 miliónů Kč. Největší objem byl investován v roce 2009 a 2010, kdy se investice 

pohybovaly okolo hodnoty 25 miliónů Kč. 

 Nejvýznamnější část tvoří investice do Dopravy (42 %), následují pak oblasti 

Tělovýchova a zájmová činnost (25 %), Státní moc, státní správa, územní samospráva a 

politické strany a Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (obě 14 %). 

 Na jednoho obyvatele obec Hradec nad Moravicí investovalo ve sledovaném období 

pouze 18 000 Kč, což je v rámci sledovaných obcí podprůměrná hodnota. Nízké investice 

jsou způsobeny nízkou institucionální kapacitou, město mělo zpracovaný Strategický 

plán města ve sledovaném období. Na nové období let 2014 - 2020 byl zpracován nový 

strategický plán. 

 Na MěÚ je zřízen odbor financí a investic, který má 6 zaměstnanců, což je v rámci obcí 

v této kategorii počtu obyvatel nadprůměrný počet. Úřad tak má určitý potenciál pro 

dobré uchopení nového strategického plánu a zvýšení efektivity investování a čerpání 

investic. 

 Územní plán obce Hradec nad Moravicí byl vydán 24. 10. 2011, poslední změna nabyla 

účinnosti dne 1. 8. 2014. 
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Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.54: Vývoj počtu obyvatel v obci Hradec nad Moravicí (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.55: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Hradec nad Moravicí (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

 

Graf 4.56: Vývoj investic obce Hradec nad Moravicí (2007 - 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Graf 4.57: Investice obce Hradec nad Moravicí do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

4.4.3.3 Jesenice 

Obec Jesenice je obcí II. typu (POÚ), která se nachází v okrese Praha-západ ve 

Středočeském kraji. Od centra hlavního města je vzdálena přibližně 16 km. Jedná se 

o nejlidnatější obec České republiky, které nemá status města. Tohoto označení dosáhla obec 

zejména polohou v zázemí hlavního města Prahy a s tím spojeným rozvojem výstavby 

rodinných domků po roce 1990. 
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Obrázek 4.13: Mapa obce Jesenice a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.20: Základní charakteristiky obce Jesenice 

  

2001 2011 Změna 2001 - 2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 1 752 - 1 752 - 0 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 45 2,6 71 4,0 26 1,5 

Počet obyvatel2 2 517 - 6 817 - 4 300 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 441 17,5 1 710 25,1 1 269 7,6 

Osoby ve věku 65 a více let2 240 9,5 530 7,8 290 -1,8 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 275 10,9 1 664 24,4 1 389 13,5 

Nezaměstnanost3 29 2,2 120 8,7 91 6,5 

Počet dojíždějících2
 - - 1 100 16,1 - - 

Počet vyjíždějících2
 1 102 43,8 2 413 35,4 1 311 -8,4 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Obec Jesenice se vyznačuje velmi výrazným nárůstem počtu obyvatel, a to zejména od 

roku 2000. V důsledku výstavby rodinných domů a příhodné poloze v zázemí města 

Prahy dochází ke každoročnímu navyšování počtu obyvatel. Zatímco v roce 2000 žilo 

v této obci 2 169 obyvatel, tak k 31. 12. 2013 to bylo již 7 516 obyvatel. 

 Počet obyvatel se ve sledovaném období více než 3x navýšil. Rozdíl mezi prvním 

a posledním rokem sledovaného období je 5 347 obyvatel. Tento nárůst počtu obyvatel je 

způsoben suburbanizačními procesy hlavního města Prahy. 

 Počet obsazených pracovních míst dosáhl svého vrcholu v roce 2012, kdy se jich 

v Jesenici nacházelo 2 674. 

 Výrazný pokles pracovních míst byl v obci zaznamenán mezi roky 2006 a 2008, kdy 

došlo ke snížení počtu obsazených pracovních míst o 310. Od roku 2009 má však počet 

obsazených pracovních míst opět růstový trend. 

 V období let 2007 - 2012 investovala obec Jesenice do Budov, hal a staveb 291 miliónů 

Kč. K největším investicím došlo v letech 2009 a 2010, hodnoty v ostatních letech jsou 

oproti tomu téměř zanedbatelné. 

 Majoritní část, téměř dvě třetiny, tvoří investice do vodního hospodářství. Vysoké 

investice do této oblasti souvisí s intenzivním nárůstem počtu obyvatel, kdy je nutno 

k novým domům doplnit inženýrské sítě- především tak kanalizační sítě. S vodním 

hospodářstvím souvisí také výstavba přečerpávací stanice odpadních vod a dalších 

objektů vodárenské infrastruktury. 

 S nárůstem počtu obyvatel souvisí také investice do vzdělání (22 %) pro zajištění 

obslužnosti nových obyvatel a dopravy (9%), pro dobudování komunikací v nově 

vzniklých lokalitách. 

 Naopak investice do oblasti Bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jsou oproti 

ostatním obcí na velmi nízké úrovni. V Jesenici jsou tak obyvatelům nabízeny hlavně 

volné stavební parcely, na kterých jsou domy budovány ze soukromých zdrojů. 

 Rozložení investic mezi jednotlivé oblasti je dáno polohou obce Jesenice u hl. m. Prahy. 

Obec se snaží zajistit pouze základní infrastrukturu (inženýrské sítě, komunikace, 

školství), pro ostatní služby pak obyvatelé využívají obslužnost města Prahy. Investice 
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do oblastí sociálních služeb, průmyslu a obchodu a dalších jsou tak téměř zanedbatelné až 

nulové. 

 V přepočtu na jednoho obyvatele bylo ve sledovaném období investováno více než 

47 000 Kč, což je v rámci této kategorie i mimo nadprůměrná hodnota. Poukazuje tak 

značnou institucionální kapacitu města, které se svými investicemi připravuje 

na pokračující trend nárůstu počtu obyvatelstva v obci.  

 K institucionální kapacitě obce přispívá také samostatný odbor majetku a investic 

na MěÚ a zpracovaný strategický plán. 

 Územní plán obce Jesenice byl schválen v roce 2000, v současné době probíhají práce 

na 4. změně územního plánu dle zadání ze dne 19. 9. 2013. 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.58: Vývoj počtu obyvatel v obci Jesenice (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.59: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Jesenice (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 
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Graf 4.60: Vývoj investic obce Jesenice (2007 - 2012) 

 

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

 

Graf 4.61: Investice obce Jesenice do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

4.4.3.4 Králíky 

Město Králíky je obcí s rozšířenou působností (obcí III. typu), která se nachází v 

Pardubickém kraji. Jedná se o město, které má bezprostřední hranici s Polskou republikou, na 

jeho katastrálním území se nachází hraniční přechod Dolní Lipka. Králíky leží na okraji 

třetího nejvyššího pohoří České republiky – Králického Sněžníku. Významným faktorem 

rozvoje města je cestovní ruch, který těží z blízkosti zmíněného pohoří, s čímž je spojena 
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dostupnost lyžařských středisek (Dolní Morava), případně z atraktivity v podobě Králické 

pevnostní oblasti. 

Obrázek 4.14: Mapa obce Králíky a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.21: Základní charakteristiky obce Králíky 

  
2001 2011 Změna 2001 - 2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 5 279 - 5 277 - -2 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 75 1,4 73 1,4 -1 0,0 

Počet obyvatel2 4 809 - 4 484 - -325 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 876 18,2 636 14,2 -240 -4,0 

Osoby ve věku 65 a více let2 507 10,5 685 15,3 178 4,7 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 190 4,0 254 5,7 64 1,7 

Nezaměstnanost3 226 9,4 230 9,5 4 0,1 

Počet dojíždějících2
 - - 337 7,5 - - 

Počet vyjíždějících2
 448 9,3 551 12,3 103 3,0 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Ve sledovaném období let 2000 až 2013 dochází v městě Králíky ke každoročnímu 

mírnému poklesu počtu obyvatel, celkově počet obyvatel klesl o více 300 obyvatel. 

K roku 2013 má 4 444 obyvatel. 

 Úbytek obyvatelstva je způsoben především migrací, kdy například v roce 2011 se 

z města odstěhovalo 123 obyvatel a pouze 61 se jich přistěhovalo. 

 V roce 2012 byl zaznamenán vrchol v počtu obsazených pracovních míst, který dosáhl 

hodnoty 1 675. Počet pracovních míst ve sledovaném období (2004 – 2012) do roku 2008 

mírně klesal, přičemž v roce 2008 zaznamenal výrazný nárůst, po kterém byl v roce 

následujícím opět zaznamenán výrazný pokles. 

 Nárůst počtu obsazených pracovních míst v posledních letech sledovaného období byl 

způsoben otevřením nových podniků zejména v oblasti strojírenství (OEZ, s.r.o.). 

 V letech 2007 až 2012 investovala obec Králíky do Budov, hal a staveb necelých 

210 miliónů Kč. Téměř dvě třetiny těchto finančních prostředků byly investovány v roce 

2010. 

 Téměř polovina investic byla vynaložena v oblasti Kultura, sdělovací prostředky a církev 

(48 %) se kterou souvisí výstavba Vojenského muzea Králíky nebo revitalizace tvrze 

Hůrka. Vzhledem k úbytku obyvatelstva je patrné zaměření obce na cestovní ruch. 

 I přes pravidelný úbytek obyvatelstva obec Králíky značně investuje do oblasti Bydlení, 

komunální služby a územní rozvoj (40 %). Nejedná se však o výstavbu nových domu, ale 

o regeneraci a rekonstrukci stávajících sídlišť.  

 V přepočtu na jednoho obyvatele obec Králíky ve sledovaném období investovala 

nadprůměrnou hodnotu financí 46 000 Kč. V obci se tak projevuje vysoká institucionální 

kapacita i přes absenci samostatného odboru investic nebo rozvoje. 

 Vzhledem k zaměření investic na kulturu a v oblasti bydlení na regeneraci sídlišť, lze 

předpokládat strategii města v udržení současných funkcí a přilákání návštěvníků 

cestovního ruchu. 

 Územní plán obce Králíky byl vydán 14. 6. 2010, v současné době probíhá zpracování 

změny územního plánu dle zadání ze dne 8. 4. 2013.  
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Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.62: Vývoj počtu obyvatel v obci Králíky (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.63: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Králíky (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

Graf 4.64: Vývoj investic obce Králíky (2007 - 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Graf 4.65: Investice obce Králíky do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

4.4.3.5 Trhové Sviny 

Město Trhové Sviny je obcí s rozšířenou působností (obcí III. typu), která se nachází 

jihovýchodně od krajského města České Budějovice. Trhové Sviny jsou atraktivní zejména 

svým historickým jádrem, které bylo prohlášeno za městskou památkovou zónu. V současné 

době se ve městě nachází gymnázium a dvě odborná učiliště. Průmysl je zde zaměřen na 

zpracování dřeva, výrobu zdravotnického materiálu a strojírenství. 
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Obrázek 4.15: Mapa obce Trhové Sviny a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.22: Základní charakteristiky obce Trhové Sviny 

  

2001 2011 Změna 2001 - 2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 5 280 - 5 278 - -2 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 71 1,4 74 1,4 2 0,0 

Počet obyvatel2 4 654 - 4 996 - 342 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 748 16,1 750 15,0 2 -1,1 

Osoby ve věku 65 a více let2 612 13,1 714 14,3 102 1,1 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 201 4,3 344 6,9 143 2,6 

Nezaměstnanost3 84 3,4 139 5,6 55 2,2 

Počet dojíždějících2
 - - 784 15,7 - - 

Počet vyjíždějících2
 1 091 23,4 803 16,1 -288 -7,4 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
  



 

143 

 

Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Počet obyvatel od roku 2001 do roku 2012 každoročně mírně rostl, až v roce 2013 došlo 

k jeho velmi mírnému poklesu (20 obyvatel). Ve zmíněném období let 2001 – 2012 došlo 

k celkovému nárůstu počtu o 452 obyvatel. 

 Růst počtu obyvatel je způsoben zejména stěhováním, neboť ve zmiňovaných letech 

dosáhlo migrační saldo kladných hodnot. 

 Počet obsazených pracovních míst zaznamenal výrazný nárůst mezi roky 2004 a 2006, 

kdy došlo k navýšení o 210 míst. Velmi výrazný pokles nastal v roce 2009, kdy se jejich 

počet snížil o téměř 200 míst. Od tohoto roku počet obsazených pracovních míst opět 

mírně roste. 

 Vrcholu dosáhl počet obsazených pracovních míst v roce 2006, kdy bylo ve městě 

Trhové Sviny 2 102 míst. 

 V letech 2007 až 2012 investovala obec Trhové Sviny do Budov, hal a staveb přes 102 

miliónů Kč. K největším obcím došlo v roce 2009 (25 miliónů Kč) a 2011 (36 miliónů 

Kč). 

 Více než třetina investičních výdajů byla investovaná do oblasti Kultura, církve 

a sdělovací prostředky, další třetina pak do oblasti dopravy. Poměrně zastoupena je také 

oblast Bydlení, konkrétně 15 % všech investic v tomto období. 

 V oblasti Kultury se v investicích projevila zejména přístavba Kulturního domu 

realizovaná od roku 2011. 

 Investice do oblasti Bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje byly realizovány 

v souvislosti s kontinuálním nárůstem počtu obyvatel v obci. 

 Hodnota investic na jednoho obyvatele je ve sledovaném období 21 000 Kč, což je 

v rámci sledovaných obcí podprůměrná hodnota.  

 Z hlediska institucionální kapacity obec Trhové Sviny disponuje samostatným odborem 

investic, jehož agenda však spadá pouze pod jednoho zaměstnance. Nízkou kapacitu 

dokládá také absence strategického plánu či jiných strategických nebo koncepčních 

dokumentů. 

 Územní plán obce Trhové Sviny byl vydán dne 28. 6. 2010, poslední změna nabyla 

účinnosti dne 9. 4. 2014. 
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Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.66: Vývoj počtu obyvatel v obci Trhové Sviny (2000 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.67: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Trhové Sviny (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

Graf 4.68: Vývoj investic obce Trhové Sviny (2007 - 2012) 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Graf 4.69: Investice obce Trhové Sviny do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

4.4.3.6 Shrnutí 

Základní shrnutí velikostní kategorie obcí: 

 V rámci této velikostní kategorie patří k obcím s výrazně vyššími investicemi obce 

Jesenice a Králíky. V obci Jesenice je to dané extrémním nárůstem počtu obyvatel, kdy 

Jesenice za posledních 15 let více než ztrojnásobila svůj počet obyvatel. V případě obce 

Králíky se jedná především o investice do cestovního ruchu. 

 Právě obec Jesenice je příkladem dobré praxe v oblasti investic v rámci této velikostní 

skupiny obcí. Vykazuje nejvyšší hodnotu investovaných prostředků, které jsou 

zaměřovány především do oblasti bydlení. Obec tak vytváří dostateční podmínky pro 

využití aktuálních suburbanizačních trendů stěhování obyvatel z hl. m. Prahy ke svému 

vlastnímu rozvoji z pohledu počtu obyvatel, přičemž většinu služeb využívá právě z hl. 

m. Prahy.  

 Příkladem dobré praxe v investování je také obec Králíky, která se vzhledem k úbytku 

obyvatelstva nezaměřuje na přísun nových obyvatel, ale zaměřuje se na přilákání turistů 

cestovního ruchu prostřednictvím investic do kultury. 

 Nejčastěji je v této velikostní kategorii investováno do oblastí Doprava, Bydlení, 

komunální služby a územní rozvoj, Vodní hospodářství a Vzdělávání. 
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 S výjimkou obce Králíky, se v této velikostní kategorii jedná o obce s rostoucím počtem 

obyvatel. Většinou se jedná o rozvojové investice ve formě dostavby inženýrských sítí 

a komunikací pro novou výstavbu v obcích. 

 Vzhledem ke ztrátě obyvatel v obci Králíky se tato obec zaměřuje na investice v oblasti 

Kultury pro posílení cestovního ruchu. 

 Investice do ostatních oblastí jsou téměř nulové, jelikož se s výjimkou Trhových Svin, 

které jsou obcí s rozšířenou působností, jedná o obce lokalizované v zázemí a dojezdové 

vzdálenosti větších měst, jejichž obslužnost tak mohou obyvatelé využít. 

 Právě obec Trhové Sviny lze označit za případ špatné praxe v oblasti investic, jelikož má 

srovnatelné investice s obcemi Bystřice nebo Hradec nad Moravicí, na rozdíl od nich 

však představuje centrum správního obvodu obce s rozšířenou působností, čímž jsou na 

ni kladeny požadavky na zajištění služeb pro její okolí. 

Tabulkové srovnání velikostních kategorií obcí 

Tabulka 4.23: Přehled výše investic vybraných obcí v letech 2007 až 2012 

Obec Kraj 
Investice  

2007 - 2012 (Kč) 

Investice  

na obyvatele (Kč) 

Bystřice Středočeský (ORP Benešov) 97 664 390 23 173 

Hradec nad Moravicí Moravskoslezský 99 010 900 18 326 

Jesenice Středočeský (Okres Praha-Západ) 291 686 300 47 300 

Králíky Pardubický 210 551 490 46 158 

Trhové Sviny Jihočeský 102 674 820 20 858 

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

Tabulka 4.24: Relativní zastoupení investic v jednotlivých skupinách v letech 2007 - 2012 

  
Bystřice 

Hradec 

nad 

Moravicí 

Jesenice Králíky 
Trhové 

Sviny 

% 

Doprava 14,1 42,8 9,4 7,1 35,2 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 8,6 13,8 0,5 40,2 16,2 

Vodní hospodářství 3,2 1,9 64,5 0,4 5,2 

Vzdělávání 64,8 0,0 22,3 1,9 1,5 

Tělovýchova a zájmová činnost 0,8 26,0 0,0 2,0 2,1 

Sociální služby a společné činnosti v sociálním 
zabezpečení a politice zaměstnanosti. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

Ostatní činnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ochrana životního prostředí 6,7 0,5 1,2 0,4 1,6 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,0 0,7 0,0 47,6 35,2 

Státní moc, státní správa, územní samospráva a 
politické strany 

0,1 14,3 1,0 0,0 0,8 

Zdravotnictví 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Zemědělství a lesní hospodářství 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bezpečnost a veřejný pořádek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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4.4.4 Obce ve velikostní kategorii 600 až 900 obyvatel 

4.4.4.1 Borotín 

Obec Borotín je obcí I. typu, která se nachází v Jihočeském kraji a patří mezi nejstarší 

obce Táborska, již ve 12. století je dokladován jako majetek jihočeského rodu Vítkovců. 

Výhodou je blízkost druhého největšího města Jihočeského kraje Tábora, který leží 11 km 

jižně. Dominantou tohoto města je přilehlá zřícenina gotického hradu se stejným názvem jako 

obec, Borotín.  

Obrázek 4.16: Mapa obce Borotín a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.25: Základní charakteristiky obce Borotín 

  

2001 2011 Změna 2001 - 2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 2 626 - 2 626 - 0 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 24 0,9 25 0,9 0 0,0 

Počet obyvatel2 509 - 623 - 114 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 101 19,9 113 18,2 12 -1,7 

Osoby ve věku 65 a více let2 90 17,7 103 16,5 13 -1,2 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 16 3,1 36 5,8 20 2,6 

Nezaměstnanost3 11 5,5 36 17,9 25 12,4 

Počet dojíždějících2
 - - 50 8,0 - - 

Počet vyjíždějících2
 98 19,3 83 13,3 -15 -5,9 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Ve sledovaném období od roku 2002 do roku 2011 dochází k výraznému zvýšení počtu 

obyvatel obce, konkrétně o 115 obyvatel. 

 K vysokému nárůstu počtu obyvatel dochází díky nové výstavbě rodinných domů a dobré 

dostupnosti obce díky dálnice D3. 

 V období let 2004 až 2012 docházelo pouze k malým změnám v počtu pracovních míst, 

největší pokles byl zaznamenán v roce 2008, kdy se snížil o 25 pracovních míst.  

 V období let 2007 až 2012 obec Borotín investovala v rámci Budov, hal a staveb 

necelých 44 milionů Kč. K největším investicím došlo v roce 2008 (přes 20 miliónů Kč), 

naopak investice v letech 2011 a 2012 nepřekročily hodnotu 1,5 miliónu Kč. 

 Téměř polovina investovaných finančních prostředků byla vynaložena do oblasti Bydlení, 

komunálních služeb a územního rozvoje. K dalším významnějším skupinám, do kterých 

bylo investováno, patří Vodní hospodářství (18) a Doprava (17 %).  

 Investice v oblasti Bydlení a Vodního hospodářství úzce souvisí s výstavbou 

inženýrských sítí pro novou výstavbu, které je podmínkou pro další rozvoj obce, jehož 

existenci potvrzuje narůstající počet obyvatel Borotína. S novou výstavbou souvisí také 

budování komunikací, tedy uvedené investice do oblasti dopravy. 

 V sledovaném období obec Borotín investovala téměř 75 000 Kč v přepočtu na jednoho 

obyvatele, což je vysoce nadprůměrná hodnota jak v rámci nejnižší velikostní kategorie 

obcí, tak mezi všemi 20 porovnávanými obcemi.  

 Vysoká hodnota investovaných financí na jednoho obyvatele dokazuje značnou 

institucionální kapacitu místního MěÚ, který je schopen ve svém čtyřčlenném složení 

získat dostatek financí na vzhledem k počtu obyvatel nadprůměrné investice a zajistit tak 

budoucí rozvoj obce, který se již nyní projevuje nárůstem počtu obyvatel.  

 Územní plán obce Borotín byl vydán 28. 7. 2010, od té doby je nezměněn. 
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Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.70: Vývoj počtu obyvatel v obci Borotín (1991 - 2013) 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.71: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Borotín (2004 - 2012) 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

 

Graf 4.72: Vývoj investic obce Borotín (2007 - 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Graf 4.73: Investice obce Borotín do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

4.4.4.2 Horní Lhota 

Obec Horní Lhota je obcí I. typu, která se nachází v okrese Ostrava-město 

v Moravskoslezském kraji. Výhodou obce je blízkost Ostravy, která leží pouze 10 km 

západně a s tím související Ostravské MHD. Obec nabízí rozsáhlou rekreační zástavbu 

v lokalitě Zátiší. Nedaleko obce se nachází Vaňkův kopec, kde je lyžařský areál s vlekem, 

který láká obyvatele přilehlé Ostravy.  
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Obrázek 4.17: Mapa obce Horní Lhota a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.26: Základní charakteristiky obce Horní Lhota 

  
2001 2011 Změna 2001 - 2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 484 - 484 - 0 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 10 2,1 11 2,2 0 0,1 

Počet obyvatel
2
 586 - 744 - 158 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 109 18,6 107 14,4 -2 -4,2 

Osoby ve věku 65 a více let2 80 13,7 100 13,4 20 -0,2 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 20 3,4 85 11,4 65 8,0 

Nezaměstnanost3 28 9,8 31 10,6 3 0,8 

Počet dojíždějících2
 - - 9 1,2 - - 

Počet vyjíždějících2
 308 52,6 240 32,3 -68 20,3 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Počet obyvatel od roku 2001 do roku 2012 každoročně souvisle rostl, a to zhruba až o 15 

obyvatel za rok. V roce 2012 má obec Horní Lhota 751 obyvatel. 

 Růst počtu obyvatel je zejména způsoben migrací z města Ostrava. 

 Ve sledovaném období od roku 2004 až do roku 2012 se počet pracovních míst v obci 

více než zčtyřnásobil. 

 Obec svou lokalitou přitahuje velké množství menších podnikatelů, což se kladně 

projevilo na počtu pracovních míst. Od roku 2006 bylo v Horní Lhotě nově založeno 

8 firem. 

 V letech 2007 až 2012 investovala obec Horní Lhota do Budov, hal a staveb pouze 

8,7 miliónů Kč. V roce 2007 obec investovala téměř 2,3 miliónu Kč, v následujících 

letech docházelo k postupnému poklesu. Od roku 2011 se výše vynaložených prostředků 

zvedla. 

 Investice v rámci obce Horní Lhota směřují především do dvou hlavních oblastí, 

konkrétně do Dopravy (58 %) a Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36 %). Třetí 

zastoupenou oblastí je Vodní hospodářství (4 %). 

 Nízké investice do oblastí mimo bydlení a dopravu jsou dány lokalizací samotné obce 

v zázemí krajského centra Ostravy, na kterou je obec velmi dobře napojena jak 

prostřednictvím komunikací pro osobní dopravu, tak ostravskou městskou hromadnou 

dopravou ve formě tramvajové linky a příměstské autobusové dopravy. Obyvatelé obce 

tak využívají obslužnost města Ostravy, vzhledem k dojezdovému času prostřednictvím 

MHD okolo 20 minut. 

 V přepočtu na jednoho obyvatele obec Horní Lhota investovala pouze 12 000 Kč, což je 

nejnižší hodnota v rámci sledovaných obcí. 

 Obecní úřad Horní Lhota má aktuálně pouze 2 zaměstnance (starosta + jeden další 

zaměstnanec), obec nemá žádné vlastní strategické dokumenty. Tento fakt, společně 

s nejnižšími investicemi, v přepočtu na jednoho obyvatele mohou negativně vypovídat o 

nízké institucionální kapacitě vedení obce. Otázkou však zůstává samotná potřebnost 

investic, kdy obec pokrývá investicemi své základní potřeby (doprava a bydlení) a pro 

naplnění ostatní potřeb využívá služby blízkého města Ostravy. Toto konkrétní, cílené 
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zaměření investic na potřebné oblasti tak vypovídá o dobrých schopnostech a 

institucionální kapacitě obce. 

 Územní plán obce Horní Lhota nabyl účinnosti dne 18. 6. 1999. Aktuální je změna ze dne 

30. 3. 2010. V současné době probíhají práce na novém územním plánu. 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.74: Vývoj počtu obyvatel v obci Horní Lhota (1991 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.75: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Horní Lhota (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 
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Graf 4.76: Vývoj investic obce Horní Lhota (2007 - 2012) 

 

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

 

Graf 4.77: Investice obce Horní Lhota do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

4.4.4.3 Rebešovice 

Obec Rebešovice je obcí I. typu, která leží při levém kraji řeky Svratky a je vzdálená 

pouze 7 km od statutárního města Brno. Rebešovice se nachází v jižní části okresu Brno-

venkov, se kterým je propojena integrovaným dopravním systémem. Katastrem obce prochází 
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dálnice D2, obec však nemá na tuto dálnici přímé dopravní napojení. Blízkost Brna se 

projevuje na nové domovní výstavbě, která je lokalizována v jižní části obce. 

 

Obrázek 4.18: Mapa obce Rebešovice a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.27: Základní charakteristiky obce Rebešovice 

  

2001 2011 Změna 2001 - 2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 412 - 411 - -1 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 7 1,7 8 2,0 1 0,3 

Počet obyvatel2 516 - 829 - 313 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 109 21,1 163 19,7 54 -1,5 

Osoby ve věku 65 a více let2 53 10,3 75 9,1 22 -1,2 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 44 8,5 136 16,4 92 7,9 

Nezaměstnanost3 10 3,8 32 11,7 22 7,9 

Počet dojíždějících2
 - - 15 1,8 - - 

Počet vyjíždějících2
 305 59,2 389 47,0 84 12,2 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Počet obyvatel od roku 2000 do roku 2011 se vyznačuje výrazným přírůstkem 

obyvatelstva a to z původních 497 obyvatel na 829 k roku 2011. Tento nárůst počtu 

obyvatel je způsoben suburbanizačními procesy statutárního města Brno. 

 Počet pracovních míst ve sledovacím období mezi léty 2004 až 2012 mírně rostl. 

Největšího růstu dosáhl mezi léty 2011-2012, kdy dosáhl 71 pracovních míst. 

 Nárůst počtu obyvatel je vyšší než nárůst pracovních míst. Velký vliv na zaměstnanost 

má blízkost Brna, do tohoto města vyjíždělo za prací v roce 2011 na 214 obyvatel. 

 Ve sledovaném období let 2007 až 2012 obec Rebešovice investovala v rámci Budov, hal 

a staveb téměř 49 miliónů Kč. Z těchto investic bylo investováno 40 miliónů v roce 2012. 

 Téměř tři čtvrtiny veřejných investic bylo vynaloženo v oblasti vodního hospodářství, 

následují oblastí Doprava (12 %) a Vzdělání (10 %). 

 Největší investicí v roce 2012 byla výstavba čistírny odpadních vod a dobudování 

kanalizační sítě v obci. V oblasti dopravy se jednalo především o rekonstrukce stávajících 

komunikací a vybudování cyklostezky, v oblasti vzdělávání byla na území obce 

postavena Mateřská škola. 

 V přepočtu na jednoho obyvatele ve sledovaném období obec Rebešovice investovala 

přes 60 000 Kč. Tato vysoce nadprůměrná hodnota je způsobena zmíněnou velkou 

jednorázovou investicí do ČOV. 

 Obecní úřad má pouze 3 zaměstnance, obec nedisponuje žádnými koncepčními nebo 

strategickými dokumenty. Lze však sledovat dobrou institucionální kapacitu vzhledem ke 

schopnosti získat finance na velkou investici do ČOV, která zcela převyšuje jakoukoliv 

investici předchozí. Do shánění financi se dle místních výročních zpráv zapojují také 

občané, kteří na obecním úřadě nejsou zaměstnáni. 

 Územní plán obce Rebešovice je aktuální ke dni 14. 6. 2011. 
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Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.78: Vývoj počtu obyvatel v obci Rebešovice (1991 - 2013) 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.79: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Rebešovice (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

 

Graf 4.80: Vývoj investic obce Rebešovice (2007 - 2012) 

 

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

 



 

158 

 

Graf 4.81: Investice obce Rebešovice do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

4.4.4.4 Řepín 

Obec Řepín je obcí I. typu, která se nachází v okrese Mělník v Středočeském kraji 

a rozkládá se 12 km východně od Mělníka. Dominantami této obce jsou barokní zámek Řepín 

a kostel Panny Marie Vítězné. 
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Obrázek 4.19: Mapa obce Řepín a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.28: Základní charakteristiky obce Řepín 

  
2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 1 531 - 1 531 - 0 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 25 1,6 25 1,6 0 0,0 

Počet obyvatel2 585 - 646 - 61 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 84 14,4 109 16,9 25 2,5 

Osoby ve věku 65 a více let2 114 19,5 84 13,0 -30 -6,5 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 27 4,6 45 7,0 18 2,4 

Nezaměstnanost3 26 9,7 25 9,1 -1 -0,6 

Počet dojíždějících2
 - - 8 1,2 - - 

Počet vyjíždějících2
 193 33,0 139 21,5 -54 11,5 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Počet obyvatel od roku 1991 až do roku 2003 v obci postupně klesal a to ze 720 obyvatel 

na 570. Od roku 2003 do roku 2011 je pozvolný přírůstek obyvatel až na 646 obyvatel. 
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 Roku 2006 dosáhl počet pracovních míst nejvyšších hodnot a to 72, pak do roku 2012 

střídavě narůstal a klesal.  

 Obsazení pracovních míst po roce 2006 rapidně kleslo a to o 40%, což může souviset se 

slábnoucí ekonomikou v regionu. 

 Obec Řepín investovala do Budov, hal a staveb v letech 2007 - 2012 více než 12 miliónů 

Kč. K největším investicím došlo v roce 2007 (necelé 4 miliony Kč) a 2011 (přes 

6 milionů Kč). 

 Třetina těchto investic směřovala do oblasti Vzdělávání, následují oblasti Doprava 

(25 %), Tělovýchova a zájmová činnost (23 %), Vodní hospodářství a bydlení, 

komunální služby a územní rozvoj (obě 9 %). 

 Investice do oblasti Vzdělávání představují rekonstrukci a snížení energetické náročnosti 

budovy místní základní školy. Oblast Dopravy zahrnují investice za účelem zklidnění 

dopravy v centrálních částech obce, zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění dopravní 

obslužnosti podnikatelským aktivitám v obci. 

 V přepočtu na jednoho obyvatele obec Řepín investovala v období 2007 až 2012 

necelých 20 000 Kč. V rámci sledovaných obcí se jedná o podprůměrnou hodnotu. 

 Obecní úřad Řepín má pouze dva zaměstnance, má však dobrou institucionální kapacitu 

vzhledem k čerpání dotací z evropských fondů, nebo provozování vlastního veřejného 

mapového portálu a dalším funkcím úřadu, které nebývají v této velikostní skupině obcí 

běžné. 

 Územní plán obce Řepín je aktuální ke dni 24. 11. 2012. 

Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.82: Vývoj počtu obyvatel v obci Řepín (1991 - 2013) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 
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Graf 4.83: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Řepín (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

 

Graf 4.84: Vývoj investic obce Řepín (2007 - 2012) 

 

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

 



 

162 

 

Graf 4.85: Investice obce Řepín do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

4.4.4.5 Vysoké Pole 

Vysoké Pole je obcí I. typu, která se nachází východně od statutárního města Zlín. 

Osídlení obce Vysoké Pole je spojováno s nedalekou horou Kláštov na které vzniklo nejvýše 

položené hradiště na Moravě. Další osidlování je spojeno s přijetím sakrální role hory 

Kláštov. V roce 2013 získala obec Vysoké Pole ocenění Vesnice roku Zlínského kraje. 
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Obrázek 4.20: Mapa obce Vysoké Pole a okolí 

 

Zdroj: Google Maps (https://maps.google.cz/) 

Základní charakteristiky obce: 

Tabulka 4.29: Základní charakteristiky obce Vysoké Pole 

  
2001 2011 Změna 2001‒2011 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

Rozloha katastrálního území obce1
 (ha) 1 211 - 1 211 - 0 - 

Rozloha zastavěné plochy1
 (ha) 13 1,1 13 1,1 0 0,0 

Počet obyvatel2 762 - 824 - 62 - 

Osoby ve věku2
 0 - 14 let 174 22,8 128 15,5 -46 -7,3 

Osoby ve věku 65 a více let
2
 72 9,4 96 11,7 24 2,2 

Osoby s vysokoškolským vzděláním2
 12 1,6 23 2,8 11 1,2 

Nezaměstnanost3 37 10,2 49 13,4 12 3,2 

Počet dojíždějících2
 - - 23 2,8 - - 

Počet vyjíždějících2
 367 48,2 206 25,0 -161 23,2 

Zdroje: 

1 - Český statistický úřad, městská a obecní statistika 

2 - Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 

3 - Statistika Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Trendy v oblasti obyvatelstva a investic obce: 

 Ve sledovaném období od roku 2001 až 2011 docházelo ke každoročnímu mírnému 

přírůstku obyvatelstva, z hodnoty 762 obyvatel v roce 2001 až na 824 obyvatel k roku 

2011. K mírnému přírůstku obyvatelstva docházelo také přirozenou měnou. 

 V období od roku 2004 docházelo k pomalému růstu pracovních pozic. Velký rozdíl 

v obsazených pracovních pozicích je od roku 2006, kdy přibylo 12 pracovních míst. 

Množství obsazených pracovních pozic k roku 2012 je 64.  

 V období let 2007 až 2012 investovala obec Vysoké Pole do Budov, hal a staveb 

necelých 65 miliónů Kč. Většina finančních prostředků byla do investic vynaložena 

v roce 2010 a 2011 (zde nejvyšší investice - přes 25 miliónů Kč). 

 Většina prostředku byla investována do oblasti Kultura, církve a sdělovací prostředky 

(40 %), následují investice do oblastí Státní moc, stání správa, územní samospráva 

a poltické strany (17 %), Tělovýchova a zájmová činnost (16 %), Vzdělávání (10 %) 

a Doprava (5 %). 

 Největší investice ve sledovaném období bylo zřízení EnviCentra pro krajinu, v oblasti 

Vzdělávání pak zejména rekonstrukce střech objektů základních a mateřských škol. 

V oblasti dopravy se jedná o rekonstrukce a obnovu místních komunikací. 

 V přepočtu na jednoho obyvatele obec Vysoké Pole investovala téměř 79 000 Kč, což je 

nejvyšší hodnota v rámci porovnávaných obcí. Tato vysoce nadprůměrná hodnota je dána 

vysokou jednorázovou investicí v podobě zmíněného zařízení EnviCentra pro krajinu. 

 Vysoká investice v podobě EnviCentra pro krajinu dělá z pohledu institucionální kapacity 

z Vysokého Pole v rámci srovnání výjimečnou obec. V této velikostní kategorii sice není 

takto vysoká investice výjimkou, většinou se však jedná o investice do potřebné 

infrastruktury obce, jako jsou stavby ČOV nebo dostavba kanalizační sítě. Výstavba 

EnviCentra je nad rámec běžných potřeb města a potvrzuje tak schopnost obce v čerpání 

dotací a v rozvojových záměrech, jelikož EnviCentrum přiláká velký počet návštěvníků, 

z čehož plyne profit pro celou obec. 

 Územní plán obce Vysoké Pole nabyl účinnosti dne 25. 2. 2014, od té doby je nezměněn. 
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Grafické výstupy analýzy: 

Graf 4.86: Vývoj počtu obyvatel v obci Vysoké Pole (1991 - 2013) 

Zdroj: Český statistický úřad, běžná evidence obyvatelstva (střední stav obyvatelstva) 

Graf 4.87: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v obci Vysoké Pole (2004 - 2012) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (data vždy k 1. 12. daného roku) 

 

Graf 4.88: Vývoj investic obce Vysoké Pole (2007 - 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Graf 4.89: Investice obce Vysoké Pole do budov, hal a staveb v období 2007 až 2012 

 

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

Pozn.: Do kategorie „Ostatní sekce“ jsou sečteny oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; Ochrana 
životního prostředí; Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; Zdravotnictví, 
Zemědělství a lesní hospodářství; Bezpečnost a veřejný pořádek 

4.4.4.6 Shrnutí 

Základní shrnutí velikostní kategorie obcí: 

 V rámci nejmenších obcí dle velikostní kategorie obcí je výše investic vzájemně značně 

rozdílná. Nízký počet obyvatel znamená, že v případě jedné větší investice dojde 

k významnému nárůstu použitých ukazatelů velikosti investic. 

 Ve skupině se jedná o malé obce, jejichž úřady mají v řádech jednotek zaměstnanců a 

nejsou zde kromě územních plánů žádné strategické nebo koncepční dokumenty. To však 

neznamená nízkou institucionální kapacitu obcí, jelikož ve všech sledovaných obcích 

jsou investice cílené na hlavní potřeby obyvatel a obce a navíc obce připravují na rozvoj 

způsobený nárůstem obyvatel stěhováním z větších měst. 

 Investice jsou v těchto obcích směřovány hlavně do oblasti Doprava, Bydlení, komunální 

služby a územní rozvoj, Vodní hospodářství. Jde o zajištění základní a nutné vybavenosti 

obcí, ostatní služby obyvatelé využívají na území měst v dojezdové vzdálenosti. 

 Specifickou obcí je Vysoké Pole, která kromě základní vybavenosti obce investuje také 

do řady dalších oblastí. Příkladem významné investice je výstavba EnviCentra pro 

krajinu. Vysoké Pole tak patří k obcím, které mají vysokou institucionální kapacitu a 
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schopnost čerpat finance v netradičních oblastech a představuje tak příklad dobré praxe 

v oblasti investic. 

 V rámci skupiny lze jen těžce vydefinovat příklady špatné praxe v oblasti veřejných 

investic. Ve skupině se nacházejí obce s nízkými investicemi proti obcím ostatním, jedná 

se však o obce v blízkosti větších měst (zejména Horní Lhota, které investují do základní 

infrastruktury v podobě komunikací, bydlení a inženýrských sítí. Ostatní služby pak 

využívají právě z velkých blízkých měst. Nízké investice tak nelze označit jako špatná 

praxe v investování pokud tyto nízké hodnoty korespondují s potřebami těchto obcí.  

 

Tabulkové srovnání velikostních kategorií obcí 

Tabulka 4.30: Přehled výše investic vybraných obcí v letech 2007 až 2012 

Obec Kraj 
Investice  

2007 - 2012 (Kč) 

Investice  

na obyvatele (Kč) 

Borotín Jihočeský 43 970 360 74 918 

Horní Lhota Moravskoslezský 8 674 880 12 131 

Rebešovice Jihomoravský 48 535 500 61 237 

Řepín Středočeský 12 108 060 19 453 

Vysoké Pole Zlínský 64 224 640 78 868 

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

Tabulka 4.31: Relativní zastoupení investic v jednotlivých skupinách v letech 2007 - 2012 

  Borotín Horní Lhota Rebešovice Řepín 
Vysoké 

Pole 

 % 

Doprava 16,6 58,1 12,4 25,0 4,9 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 46,5 36,1 0,7 8,6 3,9 

Vodní hospodářství 18,0 3,6 73,1 8,7 0,0 

Vzdělávání 8,9 0,0 10,2 34,4 9,5 

Tělovýchova a zájmová činnost 0,0 0,6 0,5 23,1 16,3 

Sociální služby a společné činnosti v 
sociálním zabezpečení a politice 
zaměstnanosti. 

0,0 0,0 0,0 0,0   

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 

Ostatní činnosti 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 

Ochrana životního prostředí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,0 0,0 0,5 0,2 40,3 

Státní moc, státní správa, územní 
samospráva a politické strany 

1,5 0,6 2,5 0,0 17,2 

Zdravotnictví 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zemědělství a lesní hospodářství 8,3 0,0 0,0 0,0 3,3 

Bezpečnost a veřejný pořádek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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4.4.5 Komparace investic ve vybraných městech a obcích ČR 

V rámci analytické části této práce je vybráno 20 měst na území České republiky, které 

jsou rozděleny do čtyř velikostních kategorií, tzn. v každé kategorii je zkoumáno pět měst. 

Analytická část se zabývá rozborem investic ve vztahu k rozvoji vybraných měst. V této části 

jsou ze strany výše investic porovnány jednotlivé kategorie měst a jsou zjištěny nejčastější 

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

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

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

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

než u města Olomouc. 

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

obce na jednoho obyvatele naznačuje určitou závislost mezi institucionální kapacitou 

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

pouze v největší velikostní kategorii 70 až 170 tisíc obyvatel.  

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

menší institucionální kapacity. Město Olomouc má téměř dvojnásobný počet zaměstnanců 

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

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

odborů, příp. využívat outsourcingu v oblasti investic. Celková výše investic v Olomouci je za 

sledované období o cca 0,5 miliard Kč vyšší než v Liberci, také na 1 obyvatele vychází o cca 

5 tis. Kč vyšší investice v Olomouci než v Liberci, což ukazuje, že Liberec má rezervy 

v institucionální kapacitě veřejné správy, které by se měl snažit odstranit. 

V rámci menších velikostních kategorií výše uvedena závislost mezi počtem zaměstnanců 

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

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

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

počtu zaměstnanců na příslušných odborech. 
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Tabulka 4.32: Přehled výše investic vybraných obcí v letech 2007 až 2012 

Kategorie Obec Kraj Typ obce 
Počet 

obyvatel 
Počet zaměstnanců 
příslušného úřadu 

Počet 
zaměstnanců 

odboru investic 

Investice 2007 - 
2012 (Kč) 

Investice na 
obyvatele 

(Kč) 

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

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

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

70 000 až 170 000 České Budějovice Jihočeský ORP 93 467 470 15 2 992 869 010 31 749 

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

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

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

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

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

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

4 000 až 7 500 Jesenice 
Středočeský (Okres Praha-
Západ) 

POÚ 7 516 
9 0 291 686 300 47 300 

4 000 až 7 500 
Hradec n. 
Moravicí Moravskoslezský 

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

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

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

4 000 až 7 500 Bystřice Středočeský (ORP Benešov) Obec I. typu 4 338 20 1 97 664 390 23 173 

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

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

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

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

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

Zdroj: Ministerstvo financí, ARIS/ÚFIS, rozpočty obcí 2007 -2012. 
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Speciální případ poté tvoří kategorie nejmenších obcí (600 - 900 obyvatel), kde jsou 

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

V tabulce 4.32 je vidět, že obce s vyššími investicemi mají počet zaměstnanců dvojnásobný až 

trojnásobný. V obcích této velikostní kategorie dochází k získání vyšších investic v případě 

zapojení aktivní zkušené osoby do vedení obce. Zapojení aktivních jednotlivců do plánování a 

realizace veřejných investic má tudíž největší vliv na rozvoj obcí I. typu, a také zde je nejvíce se 

projevující v rámci investic na 1 obyvatele. 

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

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

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

prostorově plánovat a tím přispívat k rozvoji území. 

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

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

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

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

realizují (viz tabulka v Příloze 3): 

1. Skupina investic, které realizují obce všech velikostních kategorií 

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

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

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

 

1. Investice realizované ve všech velikostních kategoriích obcí 

Do této skupiny patří typy investic dle rozpočtové skladby obcí, které slouží k zajištění 

základní infrastruktury pro funkci dané obce. Tyto skupiny obsahují investice do realizace 

takových staveb v území, jejichž funkce jsou naprosto nezbytné a musí být umístěny přímo 

v obcích (nelze využít funkcí obcí v dojezdové vzdálenosti). Jedná se o následující typy investic: 

Doprava - Veřejné finance zaměřené na stavby v dopravní infrastruktuře. V rámci obcí 

vyšších velikostních skupin se jedná především o rekonstrukce stávajících komunikací a prvků 

na nich umístěných (přechody pro chodce, pasivní bezpečnostní prvky a další) a výstavbu 

nových komunikací v rámci snižování intenzity dopravy v centrech a dalších zatížených částech 

obcí, tzn. výstavba silničních obchvatů. 

V případě menších velikostních kategorií obcí se jedná také o rekonstrukce stávajících 

komunikací, které jsou doplněny o výstavbu nových komunikací spojených s novou bytovou 

výstavbou (v těchto velikostních kategoriích obcí dochází k přísunu obyvatelstva z větších měst 
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suburbanizací), pro kterou je nutná výstavba dopravního napojení na obec. Rovněž do této 

kategorie patří výstavba nebo zkapacitnění stávajících komunikací spojujících malé obce s 

většími městy, které pro ně představují centra služeb v malých obcích chybějících. 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - do této skupiny patří například investice do 

rozvoje bydlení a bytového hospodářství, osvětlení, pohřebnictví, lokálního zásobování teplem a 

dalších staveb spojených s bydlením, které je základní funkcí každé obce. Nejedná se pouze a 

výstavbu nových objektu k bydlení (jelikož jsou tyto investice realizovány také v obcích s 

úbytkem obyvatel, tedy obcích, kde výstavba nových bytů není prioritní potřebou), ale také na 

rekonstrukce bytového fondu v majetku obcí a realizace doplňkových komunálních služeb, 

například stavba veřejného osvětlení apod. 

Vodní hospodářství - u větších velikostních kategorií se jedná zejména o rekonstrukce 

stávajících stokových sítí, u kterých během desítek let používání dochází ke zhoršování 

technického stavu. U větších obcí je investováno také do výstavby nové stokové sítě, jedná se o 

okrajové části měst a obcí s doposud chybějící kanalizací. S dobudováním kanalizace v obcích 

souvisí navýšení technologických nároků na čistírnu odpadních vod, investice tak mohou 

směřovat do intenzifikace ČOV (příklad obec Strakonice). 

 

2. Investice realizované pouze ve dvou největších velikostních kategoriích obcí 

Do této skupiny patří veřejné investice do takových oblastí, které nejsou nezbytné pro chod 

obce, respektive není naprosto nutné, aby tyto objekty byly umístěny přímo v obci, pokud lze 

využít potřebnou obslužnost v rámci obcí v dojezdové vzdálenosti. Z tohoto důvody jsou tyto 

typy investic realizovány především ve větších velikostních kategoriích obcí, které představují 

centrum pro menší sídla ve svém zázemí a v dojezdové vzdálenosti. Jedná se o následující typy 

investic: 

Vzdělávání - do této skupiny patří stavby spojené s předškolní výchovou, základním a 

středním vzděláním a souvisejícími službami, např. internáty, školní stravovací zařízení, zařízení 

výchovného poradenství apod. Obce malých velikostních kategorií většinou disponují pouze 

předškolním a základním vzděláním, za vyšším vzděláním obyvatelstvo těchto obcí využívá 

školy v městech větších. Logicky tak větší obce více investují do oblasti vzdělání více financí, 

jelikož se na jejím území nachází větší počet vzdělávacích a se vzděláváním souvisejících 

objektů. 

Investice do vzdělání se v určité míře projevují také v malých obcích. Jedná se jednorázové 

investice například do zateplení a snížení energetické náročnosti školní budovy, která sice 

vzhledem celkově nízkému objemu investic vytvoří značný investiční podíl, z dlouhodobého 
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hlediska však tato jednorázová investice řeší problém na delší dobu a nepředstavuje tak 

pravidelněji řešené investice, jako pro malé obce představují investice do bydlení, dopravní nebo 

technické infrastruktury. 

Tělovýchova a zájmová činnost - tento typ investic obsahuje především sportovní zřízení v 

majetku obce, dále pak například zájmová činnost a rekreace, případně výzkum v těchto 

oblastech. Stejně jako v případě oblasti Vzdělávání, v menších obcích se nevyskytuje žádná, 

nebo omezená sportovní infrastruktura, za dalším sportovním vyžitím obyvatelé využívají větší 

obce v dojezdové vzdálenosti. Investice tohoto typu jsou tak realizovány především v obcích 

větších velikostních kategorií. 

 

3. Investice realizované ve všech velikostních kategoriích obcí okrajově 

ad 3) Skupina investic, které nejsou téměř vůbec realizovány napříč všemi velikostními 

kategoriemi 

Poslední skupina obsahuje typy investic, které jsou v rámci veřejných investic realizovány 

jen výjimečně, a to ve všech velikostních kategoriích obcí. Jmenovitě je jedná o: 

Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti - 

Sociální služby jsou lokalizovány především ve větších obcích, a jsou užívány také obyvateli 

menších obcí, kde tyto služby chybí. Ve velkých obcích tvoří investice tohoto typu pouze malý 

podíl celkových veřejných investic. 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby - tento typ investic nebyl téměř nalezen v žádné 

sledované obci, ani v případě obcí s rostoucím počtem obsazených pracovních míst. V této 

oblasti tak lze předpokládat zejména investice soukromé. 

Zdravotnictví - ve velkých obcích je oblast veřejného zdravotnictví podpořena veřejnými 

investicemi výjimečně. Obyvatelstvo malých obcí využívá zdravotnickou infrastrukturu obcí v 

dojezdové vzdálenosti, lékařské ordinace v malých obcích bývají většinou soukromé (veřejné 

investice se jich tak netýkají). 

Zemědělství a lesní hospodářství - nízké investice jsou spojeny s postupným úpadkem 

zemědělství v České republice, zemědělství je předmětem především menších venkovských obcí, 

které však do jeho rozvoje neinvestují. 

Bezpečnost a veřejný pořádek - výdaje na bezpečnost mají především formu běžných 

výdajů než kapitálových investic (např. výdaje na činnosti policie). 
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5 Závěr 

V rámci předkládané práce byla provedena analýza vývoje kapitálových investic na území 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

položky mají shodně 19 %).  

V rámci analýzy této kategorie jsou zkoumány i sociodemografické souvislosti investic do 

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

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

dílčí hypotéza, a to že „existuje vztah mezi socioekonomickými faktory v území a výší investic“. 

Konkrétně bylo prokázáno, že: 

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

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

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

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

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

podílem seniorů. 

Celkem bylo zkoumáno 13 sociodemografických faktorů, ze kterých 9 faktorů ovlivňuje výši 

investic (z toho 6 kladně a 3 záporně), 4 faktory neovlivňují výši investic, jedná se o míru 

nezaměstnanosti i dlouhodobé nezaměstnanosti, změnu počtu pracovních míst a hrubou míru 

migračního salda. 

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

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

a najít příklady dobré i špatné praxe v jednotlivých velikostních kategoriích obcí. 
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Výše investic je ovlivněná velikostí obce. Města s vyšším počtem obyvatel získávají 

celkově vyšší investice. Velká města mají profesionální management a jsou schopná zrealizovat 

velké investiční projekty. Toto však neznamená, že realizace jen velkých projektů (u některých 

může být přeceněn jejich význam pro dané území) má tak zásadní význam v rozvoji území. 

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

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

řešení potřeb celého území dle stanovených priorit. Je nezbytné, aby investice v území na sebe 

navazovaly, čímž se znásobí efekt jejich dopadu do území (synergie investičních dopadů). 

V rámci jednotlivých investic je nutné zajistit, aby byl naplněn princip 3E. 

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

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

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

dokonce získaly finanční prostředky na realizaci investičních záměrů, které přímo nezajišťovaly 

základní funkce obce, ale podporovaly jejich rozvoj. Zde je nutné zvážit, zda velké investice, i 

když jsou z dotací, nezatíží rozpočet města či obce v budoucnu (např. zadlužením). Již při 

plánování veřejných investic nesmí být opomenuty udržovací investice, které není možné pokrýt 

z dotací a mohou rozpočet měst a obcí výrazně zatížit. 

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

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

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

jiná srovnávaná města měla uskutečněny v dřívějším období, a to se promítlo do jejich vysoké 

investice v přepočtu na obyvatele ve zkoumaném období. Investici je nutné posoudit také z úhlu 

pohledu, zda není obdobná investice v širším okolí (v dojezdové vzdálenosti). Pokud vezmeme 

např. investici do EnviCentra v obci Vysoké Pole, tak obdobná investice ve vedlejší obci by již 

nepřinesla stejný efekt do území, ba naopak by snížila dopad do území té předešlé. Obdobná je i 

situace v Havířově, kde je velkou investicí rekonstrukce kina Centrum. Otázkou zůstává 

efektivita této investice vzhledem k tomu, že z důvodu dobrého dojezdu do Ostravy obyvatelé 

Havířova stále využívají služby ostravských multikin. 

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

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

velikostních kategoriích obcí. 

Mezi investice realizované pouze ve dvou největších velikostních kategoriích obcí 

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

nejsou nezbytné pro chod obce, pokud lze využít potřebnou obslužnost v rámci obcí v dojezdové 
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vzdálenosti. Tyto veřejné investice jsou realizovány především ve větších městech, které 

představují centrum pro menší sídla ve svém zázemí a jsou v jejich dojezdové vzdálenosti. Jedná 

se investice do Vzdělávání nebo oblasti Tělovýchova a zájmová činnost. 

Ve všech kategoriích vybraných obcí jsou jen okrajově realizovány veřejné investice 

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

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

hospodářství a Bezpečnost a veřejný pořádek. 

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

praxe ze strany integrovaného přístupu k plánování rozvoje území. 

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

příklad dobré praxe v oblasti plánování veřejných investic statutární město Plzeň. Na území 

města je zpracována řada aktuálních koncepčních dokumentů v oblastech územního rozvoje, 

životního prostředí, odpadového hospodářství, cestovního ruchu, energetiky, kultury, městské 

správy a další. V oblasti investic je angažován kromě odborů magistrátu města (odbor investic, 

odbor rozvoje a plánování) také například Útvar pro koordinaci evropských projektů města Plzně 

nebo Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. V rámci této velikostní kategorie má statutární 

město Plzeň největší investice, které jsou navíc vzájemně integrovány a provazovány. 

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

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

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

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

koncepčních nebo strategických dokumentů, aktuálně je zpracováván strategický plán na období 

2014 - 2020. 

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

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

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

investovala také do oblastí vzdělávání, nebo srovnatelně s ostatními obcemi do kultury. Fakt, že 

je obec schopná investovat i přes velkou a potřebnou investici také do jiných oblastí a investice 

vzájemně integrovat a provazovat, dělá z obce Strakonice příklad dobré praxe v této velikostní 

skupině. 

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

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

prostředků a dotací není aktivní a nevyužívá dostatečně dotačních možností k rozvoji města. 

Vzhledem k existenci odboru územního rozvoje a investic a zpracování koncepčních 
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strategických dokumentů lze předpokládat určitá institucionální kapacita, která však není 

dostatečně využita. 

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

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

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

podmínky pro využití aktuálních suburbanizačních trendů stěhování obyvatel z hl. m. Prahy ke 

svému vlastnímu rozvoji z pohledu počtu obyvatel, přičemž většinu služeb využívá právě z hl. 

m. Prahy.  

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

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

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

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

obec Trhové Sviny, jelikož má srovnatelnou výši investic s obcemi Bystřice nebo Hradec nad 

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

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

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

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

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

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

oblastech a představuje tak příklad dobré praxe v oblasti investic. 

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

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

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

do základní infrastruktury v podobě komunikací, bydlení a inženýrských sítí. Ostatní služby pak 

využívají právě z velkých blízkých měst. Nízké investice tak nelze označit jako špatnou praxi 

v investování a rozvoji obce, jelikož obě obce se snaží poskytnout svým obyvatelům něco 

specifického. U Horní Lhoty rozvojem dopravy a bydlení došlo ke zvýšení počtu obyvatel, u 

obce Řepín lze označit za specifické provozování vlastního veřejného mapového portálu a 

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

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

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

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

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

Strakonice nebo Sokolov, které má zřízenu projektovou kancelář ke koordinaci všech projektů 
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realizovaných městem, je snaha o integrovaný přístup k plánování a realizaci vzájemně 

provázaných a propojených aktivit v jejich území.  
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6 Konkrétní závěry pro realizaci v praxi nebo pro další rozvoj vědního 

oboru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aktualizovat strategický dokument pro své území. 

 

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

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

k získání vyšších investic a tím k rozvoji území v případě zapojení aktivní zkušené osoby do 

vedení obce.  

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

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

obyvatel, mají výrazně nižší investice. Bylo by vhodné zaměření dalšího výzkumu do této 

oblasti. Výzkum může přinést poznatky o tom, jak podpořit institucionální kapacitu obcí I. typu a 

tímto pomoci jejich rozvoji, např. vhodnými investicemi. 

 

6.1 Využití výsledků cílovými skupinami 

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

veřejnými investicemi. Práce poskytuje poznatky z dané problematiky zástupcům veřejné správy 

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

 

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

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

tím, že obec, přesněji její volení zástupci: 
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 zlepší přístup ke strategickému řízení, 

 zvolí integrovaný přístup k plánování veřejných investic, 

 zlepší přístup k prostorovému plánování 

 

Naplnění výše uvedených bodů může následně pomoci pro zajištění: 

 volby vhodného typu investice pro rozvoj obce 

 lepšího využití funkcí sídel 

 kvality života obyvatel 

 snížení počtu brownfieldů 

 efektivního vynakládání veřejných prostředků 

 

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

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

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

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

CLLD  Komunitně vedený místní rozvoj 

CO2  Oxid uhličitý 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

EFRR  Evropský fond pro regionální rozvoj 

EIP  Evropské inovační partnerství 

ESIF  Evropský strukturální a investiční fond 

EU  Evropská unie 

IKT  Informační a komunikační technologie 

IPRÚ  Integrovaný plán rozvoje území 

ISRÚ  Integrovaná strategie rozvoje území 

ITI  Integrované teritoriální (územní) investice 

LAU  Local administrative unit (místní správní jednotka) 

MAS  Místní akční skupiny 

MHD  Městská hromadná doprava 

NOx  Oxid dusnatý 

NUTS  Nomenklatura územních statistických jednotek 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

POÚ  Obce s pověřeným obecním úřadem 

PÚR  Politika územního rozvoje 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SO POÚ Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem 

SOx  Oxid siřičitý 

SRÚR ČR Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 

TAČR  Technologická agentura ČR 

ÚAP  Územně analytické podklady 

ÚFIS  Přístup k vybraným údajům účetních a finančních informací státu 

ÚPD  Územně plánovací dokumentace 

ÚPP  Územně plánovací podklady 

ZÚR  Zásady územního rozvoje 
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