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1. ÚVOD  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategického rozvoje Jihomoravského 

kraje. Téma bylo vybráno z důvodu zadání specifického výzkumu, který byl zaměřen na 

analýzu reálného trhu v přeshraniční spolupráci, které mohou mít vliv na její výši 

v příhraničním regionu. 

Jedním z dílčích cílů je seznámení s teoretickými pojmy souvisejícími s problematikou 

regionálního rozvoje, obsahující literární rešerši, která je zaměřena na základní pojmy, 

které se zabývají touto oblastí. Hlavním cílem práce je srovnání postavení kraje 

v celorepublikovém měřítku, proto je důležité se seznámit s pojmy region, regionální 

politika a rozvojový potenciál, tímto bude dosaženo zmapování situace regionu a 

následného určení vlivů. Při splnění cílů, jež jsou vytyčené regionální politikou je 

umožněn kraji rozvoj a zlepšení podmínek k životu. 

Strategické plány krajů mohou udávat určitým komunitám směr, dalšího rozvoje. Jde o 

dokumenty, které shrnují minulý, současný a také budoucí obraz regionu pro životy lidí. 

Strategický plán by měl poskytnout prostor občanům podílet se na budoucím obrazu 

kraje. Regionální politika je velmi důležitou součástí politiky Evropské unie. Jejím cílem 

je snižování socioekonomických rozdílů mezi jednotlivými členskými státy a jejich 

regionů. Nejdůležitějšími poskytovateli finančních prostředků je Evropská unie a Česká 

republika. Podnětů, proč se věnovat rozvoji regionů, je hned několik. Samotní obyvatelé 

každého regionu by sami měli mít zájem na tom, aby byla jejich životní celospolečenská 

úroveň co nejvyšší. 

Kraje jsou jedním z nejdůležitějších aktérů regionální politiky, v rámci této práce je řešen 

Jihomoravský kraj, který je podrobně představen a doplněn o SWOT analýzu. Souhrnný 

rozvoj regionu je možné vyjádřit na základě ukazatelů regionálního rozvoje. Tím je 

jednak faktor růstu nezaměstnanosti, jehož míra roste téměř v každém regionu na území 

České republiky zcela odlišně. Nejedná se tak o souměrně se vyvíjející ekonomickou 

hodnotu v rámci všech regionů České republiky. Dalším ukazatelem je hrubý domácí 

produkt. Časové průběhy těchto ukazatelů jsou pravidelně sledovány a hodnoty lze získat 

z Českého statistického úřadu. Tyto hodnoty slouží k vypočítání výkonnostních 

indikátorů a jejich následného srovnání mezi regiony.  

Diplomová práce se zabývá výkonnostními indikátory, které se vypočítají pomocí bodové 

metody a následně se sestaví pořadí jednotlivých krajů a jejich konkurenceschopnost. Pro 

vizi Jihomoravského kraje slouží zpracovaná SWOT analýza a srovnání 

konkurenceschopnosti krajů. Nakonec byly určeny strategické cíle, jednotlivá opatření a 

také konkrétní aktivity.  
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2. REGIONÁLNÍ POLITIKA A JEJÍ CÍLE 

Regionální politika je součástí veřejné intervence, jež směřují ke zlepšování 

geografického rozdělení ekonomických činností. Je součástí státní a hospodářské 

politiky, která představuje činnost státu zamířenou na ovlivňování vývoje veřejných věcí. 

Cílem regionální politiky je snižování rozdílů mezi regiony. [1] 

Definujeme tři základní typy regionální politiky: 

o Růstově definovaná regionální politika – cílem je optimální alokace výrobních 

faktorů, prostřednictvím souladu soukromých a veřejných investičních aktivit. 

o Stabilizačně orientovaná regionální politika – cílem jsou vyrovnané hospodářské 

struktury v jednotlivých regionech, kterých je dosaženo koordinací regionální 

politiky 

o Infrastrukturně orientovaná regionální politika – cílem je vyrovnané vybavení 

regionů infrastrukturou. [3] 

2.1 Cíle a nástroje regionální politiky 

Cíle a nástroje regionální politiky vystupují z identifikace hlavních regionálních 

problémů a státní hospodářské politiky. V jednotlivých časových období dochází ke 

konkretizaci, tak aby bylo možné kontrolovat splnění a hodnotit souběžně efektivitu 

nástrojů. Cíle bývají konktrétně formulovány snížením výrazných meziregionálních 

diferencí v úrovni nezaměstnanosti v průměrných příjmech, přiblížení úrovně domácího 

hrubého produktu, v přepočtu na jednoho obyvatele v individuálních regionech. Jako 

dílčí cíle bývají nejčastěji definovaný zlepšit vybavenost regionu technickou 

infrastrukturou, povzbudit bytovou výstavbu v regionu, zkvalitnit ekologickou situaci 

v regionu. [3] 

Z cílů regionální politiky jsou odvozovány nástroje regionální politiky. K základním 

nástrojům patří zainvestování regionu technickou infrastrukturou. Nástroje jsou 

nastaveny především na přitažení kapitálu a podnikatelských aktivit do regionu, dosídlení 

nebo stabilizaci obyvatelstva v regionu, stimulaci využití vnitřních rozvojových 

zdrojů. [3] 

Nástroje lze členit do tří skupin: 

• Makroekonomické nástroje – využití je omezeno ostatními cíli 

národohospodářské politiky jako je např. snižování inflace, vyrovnanost platební 

bilance. Mezi makroekonomické nástroje patří fiskální politika (např. snížená 

sazba daní ve vybraných podporovaných regionech), monetární politika – 
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usnadnění vstupu k úvěrům, protekcionismus (např. uvalení dovozních limitů na 

produkty vyráběné v upadajících regionech). 

• Mikroekonomické nástroje – jde o ovlivňování ekonomických subjektů, mezi 

ně patří realokace pracovních sil (např. výkup nemovitostí, nebo nákup nového 

bytu, částečná úhrada na náklady při stěhování). 

• Ostatní nástroje – používají se výjimečně, patří mezi ně administrativní nástroje 

např. správní rozhodnutí o zastavení ekonomické činnosti nevhodné pro potřeby 

rozvoje území. [3] 

Nástroje používány na běžné národní úrovni, které v souladu s tímto pojetím lze 

identifikovat následující skupiny: 

o Infrastrukturní pomoc 

o Finanční podněty 

o Restriktivní prostředky 

o Decentralizace vládních úřadů 

o Regionální alokace veřejných investic a vládních zakázek 

o Regionální rozvojové agentury 

o Makropolitické nástroje [3] 

2.2 Region 

Pojem region nemá danou žádnou všeobecnou definici, jelikož je využit pro různé 

spojitosti. Avšak často bývá označován jako část jednoho státu nebo jednoho národního 

hospodářství, které se odděluje od ostatních oblastí. Bývá označován také jako územní 

celek, který je vymezený pomocí administrativních hranic krajů. Region je území, ve 

kterém jsou přímo definované prvky, v nichž existují specifická funkční 

infrastruktura. [1]  

2.2.1 Klasifikace regionů 

Obecně můžeme konstatovat, že regiony jsou výsledkem kombinace společných vztahů 

přírodních nebo sociálních prvků a jevů v realitě. 

Obecně lze regiony klasifikovat ze čtyř základních hledisek: 

• Hledisko odvětvové 

• Hledisko metodologické 

• Hledisko taxonomické 

• Hledisko formy [2] 
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Hledisko odvětvové – na základě dílčích odvětví představuje jednoduché členění 

regionů. Zvažujeme-li regiony v geografickém pojetí, můžeme v první úrovni určit tří 

druhy regionů: humánně-geografické, komplexní geografické regiony a fyzicko-

geografické regiony. V humánně – geografického regionu se můžeme setkat s regiony 

administrativními, zemědělskými a průmyslovými. Fyzicko-geografický region zahrnuje 

několik subregionů, který zahrnuje dílčí přírodní složky krajiny např. půdní, klimatické. 

Podle praktického využití regiony rozdělujeme na administrativní a účelové. 

Administrativní se využívají pro potřeby výkonu ve veřejné správě, samosprávě a státní 

správy. Účelové regiony jsou určovány např. pro vyřešení problémů např. při snižování 

ekonomické zaostalosti. 

Z pohledu ekonomického vývoje regionů rozeznáváme regiony: růstové, stagnující a 

problémové. Růstové regiony jsou definovány zejména budováním nových odvětví 

výroby, služeb a růstu počtu obyvatel, díky migraci. Ve stagnujícím regionu nedochází 

z ekonomického hlediska v současné soustavě k žádné změně. Problémové regiony 

vyzařují zejména dlouhodobě nízkou ekonomickou výkonnost. [2] 

Hledisko metodologické – Udává, z jakého důvodu je daný region vymezován.  

Rozlišujeme: 

o Region jako nástroj výzkumu – je to souhrn statistické jednotky, pro kterou 

shromažďujeme data, které jsou potřeba pro další vypracování. 

o Region jako nástroj managementu – v tomto případě se jedná o tzv. plánovací 

region, pro který se stanovuje na základě analýzy plán rozvoje. 

o Region jako objekt výzkumu – představuje konečný cíl výzkumu  

Hledisko taxonomické – V rámci taxonomického hlediska je důležitá geografická 

poloha. Člení se na dvě skupiny: individuální a typologické regiony. Individuální regiony 

jsou určovány na základě specifických znaků, které mají v mnoha příkladech vlastní 

název např. (Krušné hory, Slezsko, jednotlivé okresy.). Typologické regiony rozlišujeme 

na základě obecných a typických vlastností, které se sledují v jednotlivých regionech. 

Vybírá se stejný typ jako je např. (národní park, hustota železniční sítě, řídce osídlené 

oblasti.). [2] 

Hledisko formy – formou se v tomto případě chápe charakter regionalizačního kritéria. 

Regiony mohou být vymezeny na základě vztahu nebo prvku. Podle formy rozlišujeme 

heterogenní regiony, plánovací regiony, homogenní regiony. Heterogenní regiony jsou 

charakterizovány vzájemným propojením hlavních prostorových jednotek různé 

velikosti, které jsou na sobě vzájemně závislé. Homogenní regiony jsou vymezené na 

základě kritérií stejnorodosti, založené na stavových veličinách. Znamená to, že zvolené 
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kritérium platí rovnoměrně v úplné ploše vymezeného území. Plánovací regiony jsou 

vymezovány čistě účelově v závislosti na konkrétních požadavcích výzkumu. [2] 

2.2.2 Charakteristika regionu 

Pro snadnější představu slova region je vhodné si vyrozumět tyto tři základní rysy 

regionu: 

• Územní jednotka, která předvádí mezistupeň mezi národním státem a obcí  

• V každém případě se jedná o účelově vymezenou činnost 

• Hranice regionu jsou jasně vymezeny [4] 

Důležitou vlastností regionu je jejich struktura, kterou rozlišujeme na dva typy 

geografických regionů: 

o Homogenní regiony – charakterizují se stejnorodostí svých vlastností. 

o Nehomogenní regiony – vyznačují se funkční jednotností, ale nevyznačují se 

stejnorodostí svých vlastností. [5] 

Na základě homogenity se seskupují územní jednotky s podobnými charakteristikami, 

jako je např. výše nezaměstnanosti, výše HDP, úroveň příjmů. Tyto jednotky jsou 

označovány za stejnorodé regiony. [6] 

Homogenní regiony – Jsou totožné častěji na základě své fyzické geografie než dle 

socioekonomické geografie. Při vymezování se hledá spíše shoda než zkoumání vazeb 

mezi složkami krajinné sféry. [7] 

 

Obrázek 1: Hranice homogenního regionu [2] 
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Charta regionální plánovaní dělí homogenní regiony na tyto druhy regionů: 

• Venkovská území s převládající zemědělskou funkcí mají velký význam. 

Důležité je vytvořit v těchto oblastech přijatelné životní podmínky jak z hlediska 

sociálního, ekonomického, ekologického, kulturního, tak i po stránce vybavenosti 

a infrastruktury. Přitom je také nutné odlišit periferní, nerozvinuté oblasti od 

území, které jsou prvkem velkých konurbací a musí rozvoj sociálních a 

ekonomických struktur přihlížet ve všech sférách ke specifickým funkcím. 

• Městská území se podílejí na rozvoji celé Evropy, avšak častým problémem je 

potřeba kontroly jejich růstu. Ta funguje na základě propracovaných územních 

plánů, jež určují možná místa pro ekonomický rozvoj, a zároveň nenarušuje 

životní podmínky obyvatel města. Města by se měla zaměřit na zkvalitnění veřejné 

dopravy a ochranu životního prostředí. Výstrahou je také nadměrná migrace 

obyvatel z center do periferních oblastí. 

• Pohraniční území jsou oblasti, kde je důležitá mezistátní spolupráce. Jelikož při 

neodborném zásahu může často dojít k výskytu negativních dopadů i na území 

sousedního státu. Cílem je usnadnit obyvatelům těsnější kontakty s okolními 

regiony, které vycházejí z Evropské rámcové úmluvy o přeshraniční spolupráci 

územních orgánů. 

• Strukturálně slabá území, mají nevyvážený poměr mezi pracovními nabídkami 

a bydlením. Z ekonomických důvodů se zde pomalu zlepšuje pracovní a životní 

úroveň. 

• Upadající území potřebují zvláštní pozornost, jelikož zde dochází k negativním 

změnám, které je způsobeno stárnutím infrastruktury a strukturální reorganizace 

průmyslu, které jsou nejvíce ohroženy. 

• Horská území jsou velmi často označována jako pokladnice přírodních zdrojů. Je 

žádoucí je zachovat a zaměřit se na jejich prostorové uspořádání. Z důvodu 

koncentrace všemožných aktivit tato místa často strádají, proto je nutné sledovat 

jejich ekologické, ekonomické, zemědělské a kulturní vytížení. 

• Pobřežní území a ostrovy ve většině případech plní turistickou úlohu. Na základě 

toho je nutné zaměřit se na rozvoj turismu a dopravy. Nesmí se však zapomínat 

na jistý koordinovaný rozvoj, jež zamezí nekontrolovatelné urbanizaci i možnému 

narušení životního prostředí. [8] 



- 17 - 

 

Obrázek 2: Prostorové vztahy mezi centrem-městem a jeho venkovským zázemím [2] 

 

Nehomogenní regiony – (heterogenní, nodální, spádové, uzlové, funkční), které se 

vyznačují funkční jednotností, ale nestejnorodostí svých vlastností. Nehomogenní 

regiony jsou jednotné ve vztahu jejich vnitřní struktury nebo organizace. Skládají se z 

nodálního centra, uzlu, nodálního jádra, nodálního střediska nebo z několika nodálních 

center a zázemí, jež je na uzly vázáno drahami a toky. Rysem pro spojení prostorových 

prvků v jeden region je intenzita jejich oboustranného působení a síla vazeb mezi nimi, 

obzvláště mezi centrem a zázemím. Vzorem nodálního regionu jsou tzv. spádové regiony, 

kdy ohraničíme oblasti, ze kterých lidé jezdí nakupovat do určitého obchodu. [9] 
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Obrázek 3: Hranice nodálního regionu [2] 

 

2.2.3 Regionální struktura ČR 

Hlavními geografickými znaky České republiky, které tvoří páteř její regionální 

struktury, jsou tyto přirozené části, tzv. makroregiony: 

• polabský, tj., Čechy 

• podunajský, tj. Morava 

• poduherský, tj. Slezsko 

Makroregion je vysoce integrovaný z hlediska ekonomického, národnostního a 

politického. Toto dělení je vyššího stupně. Z pohledu socioekonomického a historického, 

se ale Česká republika dělí do dvou základních makroregionů nižšího stupně. 

o Čechy 

o Morava [9] 

2.2.4 Územně správní struktura České republiky 

Požaduje se přibližná srovnatelnost celků co do plošné velikosti, počtu obyvatel, 

popřípadě stupně ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje. Při vymezování 

územně správních celků se zvažují různá kritéria, jako je např. minimální a maximální 

velikost územního celku.  [9] 
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V 90. letech se v České republice utužilo postavení regionálních center, která vytváří 

páteř regionálních systémů a vytváří se v nich stále vyšší podíl produkce České 

Republiky. Tato centra jsou jasně hierarchizována:  

o metropole mezinárodního významu – Praha – metropole mezinárodního významu, 

hlavní rozvojové centrum v Čechách i ČR 

o regionální metropole I. řádu – Brno – hlavní rozvojové centrum na Moravě 

o regionální metropole II. řádu – Ostrava – rozvojové centrum na severní Moravě 

o meziregionální centrum I. řádu – Plzeň – s aspirací na regionální metropoli, 

rozvojové centrum jihozápadních Čech 

o meziregionální centra II. řádu – Olomouc – střední Morava, Liberec – severní 

Čechy, Hradec Králové a Pardubice -východní Čechy, Ústí nad Labem - 

severozápadní Čechy, České Budějovice- Jižní Čechy, Zlín- východní Morava a 

do určité míry i Karlovy Vary- západní Čechy [9] 

Obec – je vymezena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Obec je 

podstatným územním samosprávným celkem, jenž je vymezen hranicí území obce. Obec 

vystupuje z právního hlediska svým jménem a nese odpovědnost, má svůj majetek. Cílem 

každé obce je pečovat o potřeby občanů a o rozvoj svého území. [10] 

Kraj – je vymezen zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení). Kraj je 

veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vlastní příjmy, které jsou určené zákonem. 

Hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj je 

samostatně spravován zastupitelstvem kraje a pečuje o všestranný rozvoj svého území. 

Kraj může mít znak a vlajku. [11] 

2.3 Regionální politika 

Regionální politika v jednotlivých regionech může ovlivňovat celkový rozvoj 

hospodářství v konkrétní zemi socioekonomické rozdíly. Díky těmto rozdílům mohou 

vznikat sociální neklidy nebo politické konflikty. Představuje veřejné intervence, jež 

vedou k lepšímu rozložení ekonomických aktivit na daném území. Převážně tam, kde je 

např. malá naděje na hospodářský růst a vysoká nezaměstnanost. Cílem je překlenout 

socioekonomické rozdíly mezi regiony souborem opatření. Hlavním posláním regionální 

politiky je snižovat nebo úplně odstraňovat meziregionální disparity a zvyšovat 

konkurenceschopnost regionů daného státu. [3] 

Cílů v regionální politice můžeme dostihnout podporou projektů v rámci tří os politiky 

sociální a hospodářské soudržnosti v problémových regionech EU, kterými jsou: 

• Životní prostředí a infrastruktura 

• Rozvoj lidských zdrojů 
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• Podpora podnikání [13] 

Hlavní částí regionální politiky je ekonomický prostorový systém. Ztělesňuje ty 

nejdůležitější zájmy regionální ekonomie, které jsou tvořeny třemi základními prvky: 

o struktura – znázorňuje ekonomické rozložení aktivit v rámci jednoho regionu. 

Spotřeba a produkce jsou považována za ekonomickou aktivitu. 

o integrace – má za úkol sledovat pohyb zboží, výrobních faktorů, služeb, které jsou 

na území regionu. Do výrobních faktorů zde patří práce, informace, inovace, 

kapitál. 

o proces – je označován dynamikou regionální struktury. Důsledkem regionálně 

interních faktorů je uskutečněna na základě působení prostorové interakce. [12] 

S historickým vývojem souvisejí dvě základní pojetí regionální politiky. Regionální 

politika uskutečňována zhruba do poloviny 70. let, která bývá označovaná jako tradiční 

regionální politika a od druhé poloviny 70. let jako současná regionální politika, která 

v současné době převládá ve většině evropských zemí. Rozdíly schématické 

zobrazeny, viz. Tabulka 1. [24] 

 

Tabulka 1- Rozdíly mezi tradiční a současnou regionální politikou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [24] 

 

2.3.1 Příčiny vzniku regionální politiky 

V rámci každého státu jsou méně nebo více značné meziregionální rozdíly. Na světě se 

nalézá mnoho států, které nemají stejnou regionální strukturu, kromě velmi malých států 

jako je např. Malta. Objevují se prosperující regiony, které mají vysokou životní úroveň, 

ale také regiony jejichž ekonomická výkonnost je podprůměrná a mají vysokou 
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nezaměstnanost. Existují také regiony, které mají velmi dobrou ekonomickou úroveň, ale 

další rozvoj je ztížen např. geografickými podmínkami. [13]   

V důsledku toho, že existují takové rozdíly, většina zemí přikročila k formulaci a realizaci 

regionální politiky. Cílem je vytvoření podmínek pro zmírnění nebo odstranění 

meziregionálních odlišností a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 

daného státu. [13] 

2.3.2 Počátky regionální politiky v zemích EU 

Počátky Regionální politiky v EU dosahují do 30. let dvacátého století. V tomto období 

byla velká hospodářská krize, kde Velká Británie byla postavena před problém, kde 

musela řešit dopady této krize v průmyslových regionech. Problémem byla vysoká 

nezaměstnanost zvláště v některých regionech. Tato situace přinutila stát přijmout určitá 

opatření, které zmírnili zhoršující se sociální situaci. První legislativní dokument z roku 

1934 „Zákon o speciálních územích“ ohraničil problémové regiony a definoval způsoby 

pomoci, která spočívala ve zlepšení infrastruktury a stanovila pravidla pro alokaci 

prostředků. Od této chvíle se rozvíjí regionální politika ve Velké Británii nepřetržitě. Ve 

Francii a Itálii se regionální politika začala rozvíjet po druhé světové válce. Itálie se v 50. 

letech zaměřila na především na industrializaci nejjižnější části země. V roce 1995 byl ve 

Francii vydán zákon „O směrech regionálního rozvoje a plánování“. Tento zákon už 

zahrnuje problematiku regionálního rozvoje a regionální politiky. Většina 

západoevropských zemí začala uplatňovat regionální politiku v 50. a 60. letech. RP 

v Německu se zaměřuje především na rozvoj nových spolkových zemí. [14] 

2.3.3 Základní principy regionální politiky 

Fungování regionální politiky EU stojí na několika základních principech, které musí být 

realizovány národními RP v rámci poskytování pomoci individuálním regionům. Dělí se 

na: 

• Princip programování  

• Princip adicionality 

• Princip koncentrace 

• Princip partnerství 

Vedlejšími principy jsou: 

o Princip subsidiarity 

o Princip monitorování a vyhodnocování [16] 

o Solidarita  
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Princip programování – představuje integrovaný celek, který je realizovaný 

v dlouhodobém období. Podpora je realizována formou víceletých a víceoborových 

programů 

Princip adicionality (doplňkovosti) – finanční prostředky, které jsou poskytnuty z EU, 

pouze doplňují zdroje příjemce. Cílem je zainteresování členského státu a orgánům vést 

odpovědnost k finančním zdrojům, díky kterým by mělo docházet k vyšší efektivnosti. 

Princip koncentrace – cílem principu je nasměřovat největší objem finančních 

prostředků do regionu, jež mají nejvážnější problémy. 

Princip partnerství (komplementarity) – principem partnerství představuje požadavek, 

kde je potřeba aktivní spolupráce příjemců pomoci ve všech fázích a na všech úrovních 

procesu, připojení národních, regionálních a místních orgánů i soukromých subjektů. 

Princip subsidiarity – znamená, že výběr projektů a jejich monitorování a hodnocení je 

převedeno na nejmenší řídící úroveň. V případě RP jde o Radu krajů. 

Princip monitorování a vyhodnocování – průběžně vyhodnocuje a sleduje efektivnost 

využívání prostředků evropské unie, ve všech stadiích procesu z hlediska finančního a 

věcného. Jedná se o tři druhy hodnocení: 

• průběžné hodnocení metodou ex ante 

• průběžné hodnocení metodou interim 

• následné hodnocení metodou ex post [16] 

Princip solidarity – princip solidarity je spíše pro vyspělejší a aktivnější regiony, kde 

dochází k posílání prostředků do společného rozpočtu a následně se přerozdělují 

prostředky do příštích programových období. [18]  

Předběžné hodnocení (ex ante) – představuje kontrolu exaktních náležitostí projektu. 

Před podpisem smlouvy o spolufinancování se provádí tato kontrola. Má za úkol odstranit 

nedostatky a chyby vyvinuté před vznikem realizace. [16] 

Průběžné hodnocení (interim) – dělí se na příjemce, kteří žádají o proplacení výdajů 

nebo ne. Kontrola se provádí v průběhu realizace. Monitoruje označení projektu 

v průběhu realizace. Případné odchylky, které mohou vzniknout, musí být řešeny ihned 

s příjemcem dotace, aby nedošlo k ohrožení realizace nebo spolufinancování 

projektu. [16] 

Následné hodnocení (ex post) - provádí se až po ukončení projektu a zajišťuje, zda 

monitorovací ukazatele a indikátory byly naplněny. Kontrola může být provedena hned 

po ukončení projektu nebo po celé době udržitelnosti projektu. [16] 
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Kontrola formálních náležitostí – Spočívá v kontrole všech předložených příloh, jako 

jsou žádosti o dotace, ověření doložených dokumentů a údajů, které jsou na nich uvedené. 

Tato kontrola zjišťuje, zda je žadatel oprávněn žádat o podporu a jestli splňuje všechny 

kritéria. [16] 

Kontrola přijatelnosti – má za úkol kontrolovat soulad projektu s prioritami programu 

platnou legislativou a zaměřením nařízení. Hodnocení je prováděno na základě kritérií 

přijatelnosti, které jsou jednotné pro všechna opatření. Kontrola se provádí po přijetí 

žádosti o dotaci a výsledkem kontroly je rozhodnutí o tom, zda je projekt přiměřený 

k realizaci. [16] 

Kontrola First level – Kontrola prvního stupně se zaměřuje na prvotní doklady, zpráv, 

listin k vyúčtování projektu, kontrolou naplnění indikátorů a monitorovacích ukazatelů, 

kontrolu plnění projektu a soulad se schválenou žádostí projektu. Hlavním kritériem je 

dodržování publicity a také značení projektu. Kontroluje doložené doklady 

s realizovaným projektem. Důsledkem projektu je odsouhlasení vyúčtování 

s následujícím vyplacení projektu. [16] 

Kontrola druhého stupně – pouze formální kontrola, činností provedených kontrolou 

prvního stupně. [16] 

2.3.4 Strukturální fondy 

Slouží jako hlavní nástroj strukturální politiky, kromě národních zdrojů. Zdrojem 

strukturálních fondů jsou finanční příspěvky členských států do společenského rozpočtu 

společenství.  Suma pro regionální politiku činí okolo 35 % z celkového rozpočtu 

evropské unie. Finanční prostředky čerpají čtyři strukturální fondy a Kohezní faktor. [1] 

Evropský fond regionálního rozvoje 

Byl založen v roce 1975 a do objemu finančních prostředků je největší. Cílem je směřovat 

finanční podporu do regionů EU, kde zaostává rozvoj a napomáhat jejich rozvoji a 

odstraňovat sociální a ekonomické rozdíly. Evropský fond přispívá na zakládání a růst 

malých a středních podniků, na rozvoj infrastruktury, na další rozvojové aktivity 

v postižených městských a venkovských územích. Dále přispívá na rozvoj 

konkurenceschopnosti a udržitelného investování podniků, na výzkum a technologický 

vývoj, rozvoj informační společnosti. [18] 

Evropský sociální fond 

Fond byl založen v roce 1960. Jejím hlavním nástrojem byla sociální politika a 

zaměstnanost Evropské unie. Podporuje rozvoj lidských zdrojů, prevenci a boj 

s nezaměstnaností, rovné příležitosti pro muže a ženy a sociální a hospodářskou 
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soudržnost. Cílem tohoto fondu jsou strategické programy, které napomáhají regionům, 

které zaostávají modernizovat a aktualizovat dovednosti pracovní síly. Fond podporuje 

integraci mladých lidí, do pracovního procesu, integraci nezaměstnaných se zaměřením 

na dlouhodobou nezaměstnanost, stabilizaci a růst zaměstnanosti, posílení systému 

vzdělávání. [1] 

Fond soudržnosti – Kohezní fond 

Kohezní fond podporuje rozvoj celého státu a spolufinancuje projekty transevropských 

dopravních sítí a projekty životního prostředí. Potřeby jsou udělovány státům, které mají 

HDP na obyvatele nižší, než je 90 % průměru společenství. Podmínkou je, aby státy 

vyvíjely snahu k naplnění konvergenčních kritérií, které jsou nutné pro členství 

v Evropské měnové unii. Z fondu soudržnosti jsou projekty, které jsou zaměřeny na 

problematiku trvale udržitelného rozvoje, problematiku životního prostředí, opatření a 

studie technické pomoci, která podporuje infrastrukturální nebo enviromentální 

prostředky. [1] 

2.3.5 Klasifikace územních samosprávných jednotek 

Z pohledu regionální politiky Evropské Unie dělíme regiony na NUTS a Euroregiony. 

Území České republiky je podle potřeby rozděleno podle administrativy a statistiky na 

obce a kraje. Slouží pro záměry statistického sledování a pro analýzy sociální a 

ekonomické situace v regionech. Umožňuje efektivněji a rychleji specifikovat potřeby 

regionálního rozvoje. NUTS klasifikuje území na tři úrovně územních jednotek a dvou 

lokálních jednotek.[4] 

V České republice se jedná o jednotky: 

• NUTS I − území státu 

• NUTS II − větší územní celky – tzv. regiony soudržnosti 

• NUTS III − kraje [14] 

• NUTS IV − od 1.1.2008 jsou místní správní jednotky, které nazýváme LAU 1- 

okresy 

• NUTS V − od 1.1.2008- LAU 2- obce [15] 

 

V následující tabulce je uvedeno rozdělení NUTS, úroveň a počet jednotek. 
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Tabulka 2-rozdělení NUTS 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [17] 

 

Za zakladatele této jednotky se považuje EUROSTAT (Evropské statistiky). Pro 

statistické účely na základě bilaterálních dohod s členskými státy Evropské unie 

EUROSTAT stanovil hranice jednotlivých územních jednotek. Došlo ke sjednocení 

klasifikace území EU pro statistické účely. [4]  

Následující tabulka je uveden minimální a maximální počet obyvatel, dle kterého se obce 

řadí do úrovně NUTS. 

 

Tabulka 2- Klasifikace NUTS dle počtu obyvatel 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle: [15] 

 

Cílem Evropské unie je odstranění rozdílů mezi jednotlivými NUTS. Na jednotky NUTS 

II a NUTS III je zaměřena pozornost a jsou přímo podporované ze strukturálních fondů, 

jež umožňují regionální rozvoj celků, viz obrázek 4. 
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Obrázek 4 – Mapa 14 krajů (NUTS III) a 8 regionů soudržnosti (NUTS II) 

Zdroj: Dotace EU [17] 

 

Z pohledu ekonomického výkonnosti regiony dělíme na: 

• růstové 

• stagnující 

• problémové 

Růstové regiony – zaměřují se především na bodování nových odvětví služeb a výroby 

zároveň růstem počtu obyvatel. V uvedených regionech se tvoří nejlepší podmínky a 

příležitosti pro základní rozvoj nových podnikatelských subjektů. 

Stagnující regiony – z ekonomického hlediska nedochází k žádným výraznějším 

změnám 

Problémové regiony – do této kategorie patří také regiony postižené silnými 

strukturálními změnami, které se projevují zejména utlumením činnosti výrobních 

podniků [13] 

2.3.6 Regionální inovační systémy 

Regionální inovační systém (RIS), je složitý jev a vzhledem k vnitřní nestálosti struktur 

inovačních systému, není možná konkrétní definice. [1] 

Síť výměny a spolupráce 
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Systém můžeme vnímat jako síť vzájemně propojených institucí a firem, dochází mezi 

nimi k výměně informací a znalostí, dochází k odlišným formám spolupráce. Tento tok 

informací a spoluprací je podporován inovační konkurenceschopností místních firem. 

Uvnitř RIS dochází o kvalitativně hlubší vazby vzniklé a rozvinuté na základě opakovaně 

zdařilých kontaktů zdejších aktérů. Tyto vazby mají za vlastnost významný přínos pro 

zvyšování inovační konkurenceschopnosti a efektivity zapojených subjektů, především 

firem. [1] 

Základní složky RIS 

Regionální inovační systém je rozdělován na dva klíčové subsystémy. Funkční propojení 

a vzájemné učení je důležité v procesu tvorby inovací. Tyto dva subsystémy představují 

subsystém tvořený a využívající a subsystém produkující vědomosti, jež jsou tvořeny 

hlavně veřejnými a soukromými výzkumnými organizacemi. [1] 

Podpůrná infrastruktura 

Kromě těchto dvou základních složek RIS, je důležitá podpůrná infrastruktura, která se 

dělí na: 

• fyzická – jde o moderní komunikační a informační technologie usnadňující 

vzájemnou výměnu informací 

• institucionální – tvoří je vědecko-technické parky, inovační centra pro transfer 

technologií, inovační centra apod., všechny tyto instituce se nazývají 

intermediární. [1] 

„Měkké faktory“ konkurenceschopnosti 

Pro fungování RIS, je rozhodující charakter a obsah vzájemných vazeb jednotlivých 

subjektů a jejich spolupráce a kolektivita. Hlavní roli také hraje motivace a ambice, 

ochota podstupovat rizika, chtít být úspěšný, podnikavost tyto sdílené hodnoty usměrňují 

charakter vztahů a kontaktů mezi aktéry RIS. Tyto „měkké faktory“ od sebe rozlišují 

ekonomicky úspěšné regiony nebo státy od neúspěšných regionů nebo států. [1] 

2.3.7 Cíle regionální politiky 

Cílem regionální politiky je vytvoření podmínek pro postupné snížení nebo ke zmírnění 

velkých rozdílů ve vývoji jednotlivých regionů, dále zvýšení konkurenceschopnosti 

národní a regionální ekonomiky. Podněty pro realizaci regionální politiky nejsou jen 

politické, ale vystupují i z principů udržitelného rozvoje. Dělíme je na: 
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o ekonomické – zabezpečení ekonomického růstu, zájem na využití všech 

výrobních faktorů, řešení nebo využití nadbytečné koncentrace ekonomických 

činností, řešení regionální nerovnováhy 

o sociální – zabezpečení růstu životní úrovně obyvatel, řešení regionálního 

rozdělení příjmů, řešení otázek zaměstnanosti, kvality života 

o ekologické – vyvážení v zatížení životního prostředí, zabezpečení trvale 

udržitelného rozvoje [2] 
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3. ROZVOJOVÉ STRATEGIE 

Rozvojová strategie nedefinuje pouze cíle rozvoje regionu, ale i konkrétní projekty, které 

napomáhají k jejímu uskutečnění. Správně sestavená rozvojová strategie jako základní 

programový dokument, by měla obsahovat několik hlavních částí, které vzájemně musí 

tvořit jednotný celek. [19] 

3.1 Strategické řízení samospráv 

Strategické řízení je založeno na uplatňování kompetencí a sdílených významů při řízení 

a klíčových principů. Uplatňovat principy znamená jít příkladem ve smyslu těchto 

principů. Změnit vnitřní kulturu úřadu a organizací města je pro občany a rozvoj města 

velmi přínosné a efektivní. Sestavit strategický plán pro kraj, město či obec není v dnešní 

době zásadní problém. Většinou vybraná odborná firma zpracuje plán s větším nebo 

menším zapojením klíčových partnerů a veřejností podle pokynu samosprávy. Záměrem 

strategického plánu je změnit situaci v daném území k lepšímu. Strategické řízení 

uchopuje strategický plán jako cíl, ne jako nástroj. V základně pyramidy je smysluplná 

optimalizace veřejných služeb, efektivní řízení investic a projektů, účelné nakládání 

s majetkem. Viz obrázek., kde je zobrazen přehled principů strategického řízení. [21] 

 

Obrázek 5- Kompetence, principy a sdílené hodnoty strategického řízení kraje, města 

a obce. 

Zdroj: Převzato – Strategické plánování a řízení [20] 
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3.1.1 Programování a strategické plánování 

Základním východiskem politiky sociální, hospodářské a územní soudržnosti je princip 

strategického a programového plánování. Strategické plánování není možné realizovat 

bez zodpovědného týmu, jenž je ustanoven v přípravné fázi strategického plánování. Toto 

plánování tvoří zástupci podniků, města a dalších významných institucí nebo organizací, 

působících ve městě. Leckdy kraje nebo obce vybídnou také jiné odborníky. Jednotlivé 

realizační týmy tvoří funkce pro jednotlivé strategické oblasti. Jakýkoliv realizační tým 

tvoří odborníci na danou oblast. [21] 

3.1.2 Význam programu rozvoje 

Význam programu rozvoje spočívá především v tom, že dává větší srozumitelnost 

rozdělení finančních zdrojů a tím jejím využitím pro obce. Využití finančních zdrojů 

umožňuje upravit objektivně rozpočet běžného roku. Dalším nezanedbatelným aspektem 

je, že shromáždí všechny základní informace, které jsou většinou uloženy na více místech 

úřadu. Program rozvoje obce by měl především sloužit jako podklad pro: 

• sestavování obecného rozpočtu 

• zpracování určitých investičních záměrů realizovaných obcí 

• posuzování regionálních programů a plánů z pohledu obce 

• sestavení strategie rozvoje mini regionů 

• práce na novelizaci územního plánu obce a příhodné vypracování územního plánu 

obce 

Program rozvoje není jednoúčelový dokument. Udržení programu v užitném stavu 

spočívá v neustálém vyhodnocování a sledování, kde pří zjištění výsledků musí být 

program aktualizován. Tato aktualizace by se měla provádět jednou za rok. Pořízením 

programu rozvoje umožní voleným orgánům, zvolit strategii, která pomůže ke zlepšení 

života obce. [22] 

3.1.3 Strategie regionálního rozvoje 

Je to střednědobý dokument na období 3-7 let. Formuluje přístup státu k podpoře 

regionálního rozvoje a poskytuje potřebná východiska a dále stanovuje rozvojové cíle a 

zásady, které slouží k vypracování regionálních programů rozvoje. 

Obsahuje především: 

o charakteristiku silných a slabých stránek v rozvoji jednotlivých krajů 

o analýzu stavu regionálního rozvoje 

o strategické cíle regionálního rozvoje v ČR 
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o vymezený státem podporovaných regionů apod. 

Strategie regionálního rozvoje dělí regiony v České republice do těchto skupin: 

• Regiony rozvíjející: Praha, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj 

• Regiony s průměrnou a nižší dynamikou rozvoje: Jihočeský, Pardubický, 

Vysočina, Královehradecký, Zlínský a Liberecký kraj. 

• Problémové regiony, které zaostávají: Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský, 

Olomoucký kraj. [18] 

3.1.4 Strategický Rámec udržitelného rozvoje ČR 

Strategický rámec se soustřeďuje na hlavní cíle, které se dále člení do dílčích cílů a z nich 

každá obsahuje jednotlivé podcíle. Dokument obsahuje samostatnou prioritní osu 

s názvem Rozvoj území, jako nejvyšší priority je nutné dosahovat zlepšením stavu nebo 

zlepšením procesů. Strategický rámec požaduje, aby byly cíle respektovány veškerými 

strategickými dokumenty ve všech oblastech a sektorech. [23] 

Prioritní osy a cíle strategického rámce udržitelného rozvoje v ČR: 

Prioritní osa 3: Rozvoj území 

Priorita 3.1: Upevňování územní soudržnosti 

Cíl 1: Zvýšit environmentální a ekonomický potenciál, sociální úroveň regionů ČR, 

konkurenceschopnost a postupně snižovat regionální disparity 

Cíl 2: Posilnit roli měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje města 

Cíl 3: Zabezpečit udržitelný rozvoj venkova 

Priorita 3.2: Zvyšování kvality života obyvatel území 

Cíl 1: Finančně zajistit zvyšování kvality života v území prostřednictvím systému 

rozpočtového určení daní. 

Cíl 2: Zvýšit a zkvalitnit dopravní dostupnost, energetickou a znalostní úroveň sídel, 

technickou a tím dosáhnout ke zlepšení životního prostředí v sídlech. 

Cíl 3: Zvýšit a zkvalitnit dostupnost služeb 

Cíl 4: Posilnit zastoupení udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky 

Priorita 3.3: Prosazovat účinněji strategické a územní plánování 
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Cíl 1: Zhotovit předpoklady pro udržitelné využívání území 

Cíl 2: Hospodárně používat zastavěné území a chránit území nezastavěné. [23] 

3.1.5 Globální cíl 

Globální cíl slouží k naplnění vize, jenž zaměřuje základní zaměření dlouhodobého 

rozvoje regionů v České republice. Jedná se o vyvážený, udržitelný a harmonický rozvoj 

regionů, který slouží ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. 

Globální cíl se dělí do tři strategických cílů: 

• Rozvojově zaměřený cíl: kde dochází ke zvýšení environmentálního a 

ekonomického potencionálu nebo konkurenceschopnosti a sociální úrovně 

regionů ČR, na úroveň, jenž je srovnatelná s vyspělými regiony Evropy 

• Disparitně zaměřený cíl: dochází k postupnému snižování a zastavení růstu 

nepřiměřených regionálních disparit, využívání specifik území 

• Instrumentální cíl: je cíl finančního a institucionálního zabezpečení 

strategie. [18] 

3.1.6 Zobrazení fází strategického řízení – obec, město, kraj 

Zobrazení fází strategického řízení je možné zobrazit procesním modelem, který je 

založen na jednotlivých fázích. Pojme „fáze“ značí určitý časový krok, kde jsou v rámci 

vykonány určité činnosti. Časová posloupnost odpovídá „logice strategického řízení“, 

kde tuto logiku je důležité dodržovat, jelikož dochází k riziku, ve kterém bude docházet 

k poruchám cílů. Viz obrázek- 5, kde je zobrazeno strategické řízení ve veřejném 

sektoru. [20] 

 

Obrázek 6- Fáze strategického řízení ve veřejném sektoru 

Zdroj: převzato [20] 
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3.1.7 Typy strategií v regionální politice 

Ekonomická teorie rozlišuje dva přístupy v regionální politice. Přístupy jsou rozděleny 

na základě strategie, jak dostihnout regionálního růstu a rozvoje. [4] 

Dva typy regionální politiky jsou: 

o exogenní regionální politika 

o endogenní regionální politika 

Exogenní regionální politika – exogenní regionální politika používá běžně tři typy 

finančních zdrojů, a to kapitálové neboli investiční granty nebo dotace na pracovní sílu a 

fiskální úlevy. [18] 

Je považována za klasický pojetí k regionálnímu a lokálnímu rozvoji. Orientuje se na 

vnější rozvojové impulsy a relokaci zdrojů do ekonomicky slabších regionů. [11] 

Endogenní regionální politika – Zaměřuje se na efektivní využití místních zdrojů, 

především na lidský kapitál nebo na institucionální a organizační regionální 

infrastrukturu. Základními principy endogenní regionální politiky jsou: 

• orientace na trvale udržitelný růst 

• úloha malých a středních podniků 

• místní a regionální činitelé pokládáni za hybnou sílu regionálního rozvoje 

• regionální rozvoj se chápe jako hospodářsky, ale i jako kvalitativní zlepšení 

struktury hospodářství 

• regionální politika by měla pokračovat na potenciál existujícího regionu [18] 

3.1.8 Zdroje finančního zabezpečení k realizaci regionální strategie 

Aktivity, které jsou navrhované a vycházející z nich odvozené programy a projekty je 

možno zabezpečit ve struktuře hospodářství a státní správy jen kombinací různých zdrojů 

podobou vícezdrojového financování. Za zdroje finančního zabezpečení aktivit se můžou 

považovat tyto dva zdroje:   

• vnitřní zdroje 

o státní rozpočet 

o státní účelové fondy 

o rozpočty krajů a obcí 

o soukromý sektor 
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o ostatní veřejné zdroje 

• vnější zdroje 

o fondy Evropské unie 

o vnější soukromé zdroje 

o jiné soukromé zdroje 

Hlavním zdrojem regionálního rozvoje pro regionální rozvoj bude státní rozpočet, 

především v oblasti infrastruktury, rozvoje vzdělání, zkvalitnění dopravní dostupnosti, 

podpory malého a středního podnikání, v rozvoji cestovního ruchu. 

Místní zdroje 

Místní zdroje jsou závislé na finančním řešení samosprávy, především daňových výnosů 

z příjmů právnických a fyzických osob, dále z nemovitostí, odvodů a místních poplatků. 

Pro řešení projektů jsou upotřebitelné zdroje z dluhopisů a úvěrů. 

Mimorozpočtové veřejné zdroje 

Za veřejné zdroje považujeme Fond národního majetku a státní fond životního prostředí, 

ale jejich možnosti ke zdrojům jsou omezené. 

Účast soukromého sektoru 

Je nutná k financování regionálního rozvoje, které se doposud realizují sponzorskými 

formami především v části kultury a sportu.  

Dotace 

Mohou být poskytovány buď přímo z republikového rozpočtu nebo mohou být 

poskytovány zprostředkovaně pomocí zvláštního fondu, podle toho, jestliže má obec na 

dotaci nárok nebo si o ní musí zažádat. [46] 

Fondy EU 

Česká republika z evropských fondů čerpá od svého vstupu do EU v roce 2004. Fondy 

zahrnují velkou škálu nástrojů, jež slouží k podpoře vyváženého rozvoje a klade důraz na 

snížení ekonomických a sociálních rozdílů. Fondy se čerpají z programových 

období. [57] 
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3.2 Regionální rozvoj 

Je představován souhrnem procesů, jež probíhají v rámci regionu a přispívá k pozitivním 

změnám v sociálně ekonomické situaci regionu. Oporou regionálního rozvoje se zabývá 

regionální politika. [18] 

3.2.1 Teoretické přístupy k regionální politice 

Dnešní regionální politiky kladou především důraz na ekonomický růst a rozvoj. Od 

tradičních se odlišují tím, že kladou důraz na dosažení ekonomické rovnováhy. Tento 

posun je výsledkem praktického poznání. Dosažení stabilní ekonomické rovnováhy není 

pravděpodobné v podmínkách tržní ekonomiky. [1] 

Keynesiánské pojetí 

Je poptávkově orientovaný přístup definovaný ve věcném rámci makroekonomické 

politiky. Z hlediska regionálního rozvoje je charakteristický svým primárním zesílením 

na redistribuci veřejných finančních zdrojů, které slouží k vyrovnání disparit 

v ekonomické úrovni regionů. Rozhodujícím faktorem jsou investice, které ovlivňují 

objem reálného produktu, které jsou vynakládané v podmínkách neúplného využívání 

výrobních zdrojů. Hlavní úlohu mají změny v objemu investic.[1] 

Neoklasické pojetí regionálního rozvoje 

U neoklasického pojetí je prioritou vyrovnávání regionálních disparit, kde je efektivnější 

využívání zdrojů. Základní model amerického ekonoma R. Solowa popisuje 

jednosektorový chráněný ekonomický systém o jednom činiteli, jenž vlastní vstupy a řídí 

proces výroby a vychází ze standartní neoklasické výrobní funkce o dvou faktorech – 

práce a kapitál se provádí v podmínkách snižující se návratnosti. Výstupem je homogenní 

produkt, jenž můžeme investovat nebo spotřebovat do doplnění fyzického kapitálu. [1] 

3.2.2 Faktory rozvoje regionů 

Rozvoj regionů nejvíce souvisí s jejich atraktivitou pro obyvatele, u kterých je důležité, 

aby se nechtěli stěhovat pryč, pro firmy, aby chtěli v regionu investovat a pro 

návštěvníky, aby měli důvod proč do regionu přijíždět. I když se jednotlivé názory 

obyvatel, firem a návštěvníků budou lišit, můžeme najít faktory, které jsou těmito 

skupinami požadovány, protože vyhovují jejich potřebám. Chceme-li ovlivnit regionální 

rozvoj, je důležité znát potřeby obyvatel, firem a návštěvníků. [23] 

Faktory, které jsou významné pro podnikatelské investice v regionech: 
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• Množství a kvalita lidských zdrojů – do této kategorie patří cena, dostupnost a 

kvalita pracovní síly. Kvalitou pracovní síly rozumíme vzdělanost lidí a také to, 

jestli jejich kvalifikace odpovídá požadavkům a potřebám firem, jenž v regionu 

podnikají. 

• Dostupnost pozemků a budov pro umisťování investic – Firmy, které se chtějí 

rozvíjet a investovat v daném regionu, do budoucna potřebují nové pozemky nebo 

budovy, kde by nové investice realizovaly 

• Připravenost a dostupnost infrastruktur – Pro výrobní investice je především 

důležitá dopravní infrastruktura, kde se potřebuje kvalitní napojen vlastních firem, 

ploch nebo dopravní dostupnost, která představuje dopravu zboží na trhy a brát 

vstupy odjinud. 

• Dostupnost a kvalita subdodavatelů a odběratelů – potenciál firem navázání 

subdodavatelských vztahů působících v regionu. 

• Veřejná výzkumná a vývojová infrastruktura – Má velký význam pro rostoucí 

segment firem, kde jejich konkurenceschopnost zakládají na inovacích, nejen na 

nízké ceně produkce. [23] 

3.2.3 Lokalizace regionální politiky 

Jedná se o tradiční strategie městských nebo regionálních orgánů, které jsou zaměřená na 

přitáhnutí podnikatelských aktivit uvnitř regionu pomocí standartního souboru pobídek, 

je v dnešní době zpravidla málo účinná. Místní orgány se mohou snažit o využití 

endogenního potenciálu. Příkladem jsou vytváření podmínek pro další rozvoj místních 

firem a pomáhání vzniku nových firem. Často používanými nástroji jsou v tomto případě 

poskytování volných pozemků i budov podnikatelům, rekvalifikační programy, 

poradenství atd. Cílem těchto snah je především úsilí o vytvoření dlouhodobějších 

partnerských vztahů. Nepřímými nástroji pro rozvoj podnikání je podpora kvalitní 

technické a sociální infrastruktury. Novou formou lokálních iniciativ jsou společné 

podniky soukromého a veřejného sektoru – projekty PPP (public private partnership), kde 

smyslem těchto projektů je realizace důležitých projektů, kde na jejich uskutečnění 

nemají subjektu veřejného sektoru dost zkušeností nebo prostředků ale mají například 

vlastní pozemky na kterých je možné projekt realizovat. [27] 

3.2.4 Státní program regionálního rozvoje 

Obsah těchto programů definuje zákon o podpoře regionálního rozvoje, které na návrh 

ministerstva schvaluje vláda a finanční prostředky na tyto programy schvaluje Poslanecká 

sněmovna. Finanční podpora představuje doplňkovou výpomoc, kde příjemci mohou být 

sdružení obcí nebo obce a jimi založené právnické osoby, kraje, podnikatelé nestátní 

neziskové organizace nebo ostatní právnické osoby, které potřebují tuto pomoc. 
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Finanční podpora se uděluje ve formě:  

o úvěrů se zvýhodněnou úvěrovou sazbou a dobou splatnosti 

o návratných finančních výpomocí 

o dotací [18] 

3.2.5 Hlavní aktéři v regionálním rozvoji 

Ministerstvo pro místní rozvoj: Při zabezpečování regionální politiky státu koordinuje 

aktivity ostatních ministerstev a ve spolupráci s nimi vypracovává návrhy státních 

programů regionálního rozvoje a strategie. Je také zodpovědná za koordinaci význačných 

aktivit, které souvisí s oblastí sociální soudržnosti a hospodářské politiky, které ovlivňují 

regionální rozvoj. [18] 

Další ministerstva: Bezmála všechny ministerstva mají ve své působnosti činnosti, jež 

se dotýkají problematiky regionálního rozvoje. Mohou vést ke snižování nebo ke 

zvyšování vzniku regionálních disparit. V regionálním rozvoji má podpora průřezový – 

víceoborový charakter. [18] 

Kraje: V rámci samostatné působnosti kraje koordinují rozvoj svého územního obvodu 

a zajišťují kontrolu, zpracování a realizaci plnění strategie rozvoje kraje. Kooperují při 

plnění celostátních úkolů podpory regionálního rozvoje a zajišťovat přípravu i kontrolu a 

realizaci plnění regionálních podpůrných programů a regionálních operačních programů. 

Poskytují půjčky obcím a jiným právnickým osobám, které působí v obvodu kraje. 

Zjišťuje a podporuje vznik partnerství mezi podnikatelskou sférou a veřejnou 

správou. [18] 

3.2.6 Integrované nástroje v České republice v období 2014-2020 

Programové období 2014–2020 začala s dostatečným předstihem a hned na konci roku 

2012 vláda ČR schválila Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové 

období. 

Na základě zkušeností v předcházejících letech byly nadefinovány čtyři základní 

principy: 

• princip strategického zaměření a propojování  

• princip posily kvalitních projektů 

• princip podpory fungujícího trhu 

• princip snadnější přípravy a realizace projektů 
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Po koordinaci intervencí na regionální a národní úrovni s cílem zajistit prostřednictvím 

programů ESI fondů cílenou podporu vyváženého rozvoje byla vymezená tzv. územní 

dimenze, kde výsledným dokumentem, který definuje územní dimenzi, je Národní 

dokument k územní dimenzi. Územní dimenze, lze chápat jako možnost kontrolovat 

prostředky z ESI fondů ve specifických typech území. Což následně pomáhá 

konkurenceschopnosti ČR a zohledňuje vyrovnávání územních disparit. Smyslem 

uplatnění územních disparit je zohlednění specifických regionálních potřeb nebo 

regionálních rozdílů v tematických programech. [28] 

3.2.7 Regionální konkurenceschopnosti v ČR 

Konkurenceschopnost České republiky a jejích regionů je úkolem několika následujících 

faktorů: 

o Konkurenceschopné ekonomiky, které jsou založené na konkurenceschopném 

podnikatelském prostředí a moderní struktuře s vyšším zastoupením 

průmyslových odvětví i sofistikovaných služeb, pak na existenci výzkumné a 

vývojové základny a na inkluzivním a pružném trhu práce s kvalifikovanou 

pracovní silou. 

o Otevřené a flexibilní společnosti jsou to společnosti, které aktivně využívají 

příležitostí generovaných na globální a evropské úrovni. Společnosti, jenž 

soustavně zvyšuje svůj vzdělanostní potenciál a aktivně řeší své problémy, které 

jsou spojeny s migrací obyvatelstva, sociální vyloučením, stárnutím obyvatelstva. 

o Kvalitního fyzického prostředí je chráněno a rozvíjeno, krajinný potenciál je 

udržitelně využíván. Je zaručena dostupnost území, komunikační a dopravní 

spojení a napojení. 

o Vyváženého rozvoje ČR a jejích regionů, kde především dochází ke snižování 

existujících disparit, posilování role měst jako center růstu., rozvoji regionů a 

udržitelném rozvoji venkovských oblastí. 

Faktory regionálního rozvoje a regionální konkurenceschopnosti jsou v čase variabilní a 

souvisí se stupněm poznání socioekonomických procesů a s určitými změnami, které 

vyplívají z vývoje struktur a jejich vzájemného působení. [27] 

3.2.8 Indikátory a jejich výběr 

Při výběru každého indikátoru je nutné zvážit několik aspektů, kterými jsou: 

• Účel – vyjadřuje, jak dobře odpovídá zaměření tématu nebo vlastnosti 

udržitelného rozvoje. Především má popisovat, jestli odpovídá svým měřítkem 

požadované míře podrobnosti a také jestli je schopné poskytovat danou informaci 

o stavu v požadované oblasti. [23] 
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• Měřitelnost – určuje jakým způsobem jsou hodnoty indikátorů odvozeny nebo 

měřeny, to představuje míru reprezentativnosti pro popis daného námětu. 

Měřitelnost zpracovává časové období sběru dat, způsob získání kvalitativních dat 

a jejich převodu na kvantitativní data, lokalitu sběru. [23] 

• Reprezentativnost – vyznačuje míru úplnosti se kterou dokáže indikátor popsat 

dané téma. [23] 

• Spolehlivost a realizovatelnost – je dána mírou přesnosti, úsilí a statistickou 

robustností, které je nutné pro opakované získávání hodnot indikátorů. Jakost 

indikátoru závisí na zdrojových datech a dostupnosti a na metodách, které jsou 

použity k jejich zpracování. [23] 

• Vypovídající hodnota – je dána schopností srozumitelně a výstižně předat 

informaci o popisovaném tématu. Tato vlastnost je důležitá vzhledem 

k rozhodování, jelikož indikátory jsou zejména komunikační nástroj, jež slouží ke 

sdělování signálních informací o stavu sledovaných témat. Pro využitelnost 

celého monitorovaného systému je důležité, aby byly indikátory srozumitelné a 

musí dávat cílovému okruhu uživatelů jasnou představu o charakterizovaných 

tématech. Indikátory bývají konstruovány jako odvozené údaje, které jsou 

kombinovány několika zdroji dat. [23] 

Zvolená metodika a výběr dat velmi ovlivňuje reprezentativnost a vypovídající význam 

indikátoru. [23] 

3.2.9 Charakteristika přeshraniční spolupráce 

Přeshraniční spolupráci musíme chápat komplexně, jsou zde aspekty jazykové, 

ekonomické, kulturní, technické, administrativní a geopolitické. Dříve byla přeshraniční 

spolupráce zaměřena na dílčí specifické problémy, které jsou podmíněné státní hranicí. 

Řešila se zde dopravní infrastruktura, poměry na trhu práce a kulturní spolupráce. Po 

nějaké době se objevila potřeba přistupovat k rozvoji komplexně a integrovaně. Pro 

naplnění těchto zájmů se stalo prostředkem prostorové plánování a regionální politika. 

Dlouho trval stav, kdy se o dění v příhraničním regionu rozhodovalo v centru 

jednotlivých zemích. Postupně se dále započala prosazovat decentralizace kompetencí. 

Nedílnou součást integračních procesů považujeme aktivity s přeshraniční spoluprací a 

vytváření euroregionů. Integrované a strategické programy jsou základem přeshraniční 

spolupráce, v jejichž rámci se pak realizují jednotlivé projekty. Viz obrázek-6, kde je 

zobrazena typologie českého pohraničí. 
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Obrázek 7- Typologie českého pohraničí podle sousedního státu 

Zdroj: Převzato dle:[28] 

 

Příznivý vývoj přeshraniční spolupráce je závislý na rámcových podmínkách. Následující 

potřeba splnění následujících kritérii, pro vývoj přeshraniční spolupráce: 

o Evropské regiony se musí stát životaschopnými pod ochranou náležejících států, 

o Podporu je nejvhodnější řešit prostřednictvím decentralizovaného zapojení 

podpůrných prostředků. 

o Přeshraniční spolupráce vyžaduje souhlas parlamentem [28] 

Specifikace vnitřních poměrů: 

• výskyt větších center na obou stranách hranice, kde je dostačující kulturní, 

ekonomický i personální potenciál 

• určitá blízkost vyplívající z fyzické vzdálenosti, ale i příbuznosti historické, 

kulturní a politické 

• povolená rozdílnost na bázi komplementarity a vzájemně se doplňujících částí, 

• schopnost formulovat vizi pro spolupráci k oboustrannému prospěchu. [28] 
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3.3 Regionální disparity 

Význam regionální disparity se mohou vyjádřit jako rozdíly v ekonomické, sociální a jiné 

oblasti života společnosti v konkrétním území, lze je vyjádřit různými ukazateli jako jsou: 

o ekonomika 

o trh práce 

o životní prostředí 

o demografie 

o podnikatelské aktivity [18] 

Všechny státy se potýkají s těmito problémy, výjimkou jsou velmi malé státy jako je 

Andorra a Malta u všech ostatních států je možné nalézt regiony, které zaostávají, mají 

sociální a ekonomické problémy a na druhou stranu regiony, které mají vysokou životní 

úroveň a prosperují. Hlavním důvodem mohou být nepříznivé geografické 

podmínky. [24] 

3.3.1 Trh práce 

Trh práce je místo, na kterém se setkávají dva ekonomické subjekty firmy a domácnosti 

prostřednictvím poptávky a nabídky práce. Z makroekonomického pohledu rozlišujeme 

čtyři přístupy a to neoklasický, keynesiánský, neokeynesiánský, všechny tyto přístupy se 

liší s předpokladem fungování a dosažení rovnováhy na trhu. [38] 

Trh práce se řadí mezi hlavní primární výrobní faktory a je to vědomá a účelná činnost 

člověka. Její množství a kvalita závisí na jeho duševních a fyzických schopnostech. 

Nositelé práce, práci navrhují a následně firmy tuto práci poptávají. [39] 

Poptávka po práci – určuje se příjmem z mezního produktu práce, kde jsou firmy pak 

ochotny přidávat poptávku po práci tak dlouho, dokud se nevyrovnají mezní náklady 

práce s příjmem z mezního produktu práce. Poptávka je závislá především na výši 

mzdové sazby. [39] 

Poptávku je možné dělit na tři základní dělení: 

• celková 

• dílčí – tržní 

• individuální 

Celková poptávka – určena mírou poptávaných výrobků a jejich cenami. Shrnutí všech 

zamýšlených koupí na trhu. 

Dílčí (tržní poptávka) – jedná se o poptávku po jednom výrobku. 
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Individuální – poptávka po produkci jediného výrobce a poptávka jediného 

kupujícího [42] 

Nabídka po práci – je závislá na mezních nákladech domácnosti při konání práce, efekt 

vynaložené práce je mzda tudíž peněžní ohodnocení vykonané práce. Když je efekt 

plynoucí z výkonu práce větší než náklady práce, domácnosti jsou pak ochotny pracovat 

a zvyšovat nabídku práce do vyrovnání obou ukazatelů. [39] 

Základní rozdělení nabídky po práci: 

o celková nabídka – je to shrnutí všech zamýšlených prodejů, jenž přicházejí 

výrobci na trh, je dán objemem všech výrobců a cenami, za něž chtějí služby či 

statky prodat. 

o individuální nabídka – je to nabídka jednoto výrobce 

o dílčí (tržní) nabídka – jedná se o nabídku na trhu jednoto statku. [40] 

Abychom pochopili problematiku trhu práce a s ní spojenou nezaměstnanost, je nutné si 

nejdříve ujasnit, jaké obyvatelstvo označujeme pojmem pracovní síla. Pracovní síla 

zahrnuje obyvatelstvo od určité věkové hranice v České republice osoby, kterým je 

minimálně 15 let anebo pracovat chtějí. Pro pracovní sílu používáme také pojem 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Na trhu práce existují také obyvatelé, kteří pracovat 

nechtějí a práci si ani aktivně nehledají nebo obyvatelé kteří pracovat nemohou. Zařazují 

se do skupiny ekonomicky neaktivního obyvatelstva. [38] 

Míra nezaměstnanosti – je to podíl počtu nezaměstnaných k pracovní síle. Míra 

nezaměstnanosti je proticyklická. Míra nezaměstnanosti se vyjadřuje v procentech. A 

v praxi se používá vzorec 1, který určí počet nezaměstnaných osob: 

𝑢 =
U

L + U
∗ 100 

(1) 

kde: 

U: počet nezaměstnaných osob 

L: počet zaměstnaných osob 

L+U: počet ekonomicky aktivních obyvatel [41] 

Koeficient participace – počet ekonomicky aktivních obyvatel se v jednotlivých zemích 

liší od obyvatel produktivního věku. Poměr mezi ekonomicky aktivních obyvatel a 

počtem osob v produktivním věku se označuje jako koeficient pracovní participace. 

Používá se vzorec 2, který určí koeficient participace. 
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𝑙 =
L + U

F
 

(2) 

kde: 

L+U: počet pracovních sil 

F: počet osob v produktivním věku [41] 

Nezaměstnanost má několik podob, které vedou ke vzniku určitých druhů 

nezaměstnanosti. Plná nezaměstnanost neznamená nezaměstnanost nulovou, jde o její 

přirozenou míru. Můžeme se setkat například s těmito druhy: 

Frikční nezaměstnanost – je tvořena pracovníky, kteří přecházejí z jednoho zaměstnání 

do druhého. Nebo ukončili školu a nastupují do zaměstnání.[41] Jedná se tedy o 

krátkodobou nezaměstnanost u ekonomicky aktivních osob, kteří vstupují na trh práce 

nebo přecházejí z jednoho zaměstnání do druhého. [38] 

Sezónní nezaměstnanost- jedná se o práce, které závisejí na ročním období. Jedná se o 

nezaměstnanost, jež vzniká z důvodu sezónních změn v nabídce zaměstnání. Je typická 

například pro stavebnictví, cestovní ruch, zemědělství. [38] 

Cyklická nezaměstnanost – vzniká v případě nedostatku míst na trhu. Je důsledkem 

nedostačující úrovně agregátní úrovně po statcích. Cyklická nezaměstnanost se může také 

objevit v případě, že ekonomika roste, v případě zvětšuje-li se pracovní síla (imigrace, 

populační růst). [40] 

Strukturální nezaměstnanost – je spojena především se změnou odvětvové struktury 

ekonomiky, tím dochází ke změnám na požadavky na kvalifikaci. Změna profese 

několikrát za život se stává v dnešní době pro generace samozřejmostí. Strukturální a 

frikční nezaměstnanost jsou považovány jako formy dobrovolné nezaměstnanosti. [41] 

Přirozená míra nezaměstnanosti (plná zaměstnanost) – míra zaměstnanosti 

odpovídající sezónní, strukturální a frikční nezaměstnanosti. Jestliže cyklická 

nezaměstnanost je nulová, ekonomika se nachází na hranici produkčních možností. 

Dochází-li v této nezaměstnanosti kladných hodnot, znamená to, že skutečná míra 

nezaměstnanosti je vyšší než její přirozená míra. V opačném případě je-li cyklická 

nezaměstnanost záporná, tak se skutečná míra nezaměstnanosti nachází pod úrovní plné 

zaměstnanosti. 

3.3.2 Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt je podstatným ukazatelem, která zachycuje výkonnost dané 

ekonomiky. Vyjadřuje tržní hodnotu služeb, které jsou vyprodukovány v dané ekonomice 

za dané období a všech finálních statků. [43] 
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Hrubý domácí produkt (HDP), je možno vypočítat třemi metodami: 

• výrobní 

• výdajovou 

• důchodovou 

Výrobní metoda – hrubý domácí produkt získáme součtem hrubé přidané hodnoty a 

čistých daní na produkty, jež nejsou zohledněny dle odvětví nebo sektorů. [43] 

hrubý domácí produkt = Ʃ přidaných hodnot a čistých daní (3) 

 

Součtem přidaných hodnot získáme rozdíl mezi hodnotami produkce a meziprodukce. 

Produkce se oceňuje v základních cenách a užití v kupních cenách, musíme přičíst daně 

a odečíst dotace na výrobu. [43] 

hrubý domácí produkt = hodnota produkce – meziprodukt+ 

daně z produktů – dotace 

(4) 

 

V následující tabulce 3 lze vidět výrobní metodu HDP v České republice v roce 2018. 

Tabulka 3 – Výrobní metoda HDP České republiky v roce 2018  

(v mil. Kč, běžné ceny) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, Databáze národních účtů [29] 

 

Výdajová metoda – ve výdajové metodě dochází k součtu výdajů domácnosti na spotřebu 

hrubých soukromých investic, vládních nákupů služeb a statků a čistého exportu. Využívá 

se vzorec:  

𝐻𝐷𝑃 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋 (5) 
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Kde:  

C: spotřební výdaje domácnosti 

I: investice firmy 

G: výdaje na vládní nákupy služeb a statků 

NX: čistý export [43] 

Spotřební výdaje domácnosti představují výdaje domácností na statky krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé spotřeby na služby a spotřeby. Tvorba hrubého kapitálu se 

člení na hrubé fixní investice, jež jsou financovány podniky nebo domácnosti a změnu 

stavu zásob. [45] V tabulce 4, je k nahlédnutí výdajová metoda HDP v České republice. 

Tabulka 4 – Výdajová metoda HDP v České republice v roce 2018  

(v mil. Kč, běžné ceny) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, dle ČSÚ, databáze národních účtů [31] 

 

Důchodová metoda – s pomocí této metody určíme hrubý domácí produkt jako součet 

všech důchodů, jež ve sledovaném období získají za poskytnuté služby výrobních faktorů 

jejich vlastníci. Započítáváme do této hodnoty HDP:  

• náhrady zaměstnancům, jenž zahrnují veškeré naturální požitky, které poskytne 

svému zaměstnanci zaměstnavatel jako odměnu za danou práci. Náhrady 

zaměstnanců dále členíme na mzdy a platy, sociální příspěvky od zaměstnanců. 

• Daně z výrobu a dovozu, součástí jsou povinné platby, jež jsou firmy nuceny platit 

státu nebo mezinárodním institucím ve spojitosti s dovozem nebo výrobou. 

• Výrobní dotace, které jsou transferovány platbami, jejichž firmám poskytuje stát 

ztráty vzniklé v souvislosti s jejich výrobní činností. 
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• Spotřebu fixního kapitálu 

• Čistý peněžní přebytek, v případě domácnosti smíšený důchod, tato položka dále 

tvořena ziskem firmy, úroky, jinými důchody z kapitálu a důchody plynoucí ze 

samozaměstnání. V následující tabulce 5 je uveden příklad důchodové 

metody. [38] 

Tabulka 5- Důchodová metoda HDP v České republice v roce 2018  

(v mil. Kč, běžné ceny) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, databáze národních účtů [29] 

 

Všechny tři metody musí vést ke stejné výši HDP. [38] 

3.3.3 Příjmy na obyvatele 

Dalším důležitým ukazatelem je disponibilní důchod, který je využit pro tvorbu osobních 

úspor a ke spotřebním výdajům domácnosti, také k platbám úroků domácnosti 

Disponibilní důchod získáme, odečteme-li od osobního důchodu osobní daně, jež platí 

domácnost, jako jsou např. daně z příjmu a majetkové daně. [44] 

Tento důchod se je získán z národního důchodu, jež je součtem sald prvotních důchodů 

z využívání výrobních faktorů jako jsou např. práce, půda a kapitál, za jednotlivé 

rezidentské části. Hrubý národní produkt je hrubý domácí produkt, který je zvýšený o 

saldo prvotních důchodů za národní hospodářství celkem. Národní důchod odráží příjmy 

domácností z výrobních faktorů bez ohledu na to, jestli dané příjmy ve skutečnosti obdrží. 

Příkladem takového důchodu, jež domácnosti obdrží, se používá ukazatel osobní důchod. 

Pro získání osobního důchodu je důležité odečíst platby z fondu zdravotního a sociálního 

pojištění, nerozdělené zisky firem, daně ze zisku korporací, transfery a dividendy, jež 

domácnostem osobní důchod zvyšují. Tento důchod nemůžou domácnosti využít celý, a 

proto musejí odečíst daně, jakou je např. daň z příjmu a po jejím odečtení domácnostem 

zůstává již zmiňovaný disponibilní důchod. [43] 



- 47 - 

Průměrná měsíční mzda je podíl mzdových prostředků včetně odměn příplatků za 

přesčas, náhrad mzdy atd., jež připadají na jednoho zaměstnance za měsíc, ale zároveň 

nevypovídají o výplatě jednoho zaměstnance. Podle statistik zhruba dvě třetiny 

zaměstnanců mají nižší mzdu, než je celostátní průměr. Polovina mezd je nižší a druhá 

polovina je vyšší než medián. Z hrubé měsíční mzdy jsou zaměstnavatelem za 

zaměstnance odvedeny příslušné částky, které se týkají zdravotního pojištěná a sociálního 

zabezpečení, dále zálohy na daně z příjmu a následně je zaměstnanci vyplácena mzda 

čistá. Aktuálně je ve třetím čtvrtletí v roce 2019 průměrná mzda přepočtená na počty 

zaměstnanců v národním hospodářství 33 697 Kč, tato částka se oproti minulému roku 

zvýšila o 2 163 Kč. Průměrná hrubá mzda je zobrazena v obrázku 8. [29] 

 

Obrázek 8 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2011–2019 

Zdroj: převzato z ČSÚ, Mzdy a náklady práce [29] 

 

3.3.4 Trh nemovitosti  

Nemovitosti se člení na dvě skupiny podle toho jak věci, které člověk vyrábí a 

spotřebovává na věci movité a na věci nemovité. Za nemovitosti považujeme především 

pozemky, budovy, objekty a inženýrské stavby všeho druhu. Obecně se dá říct, že se jedná 

o věci, které nemůžeme bez porušení jejich podstaty přemisťovat z místa na místo. 

Nemovitosti jsou základním výrobním faktorem spolu s prací a kapitálem. [44] 

Trh nemovitostí je součástí obecného tržního systému, který podléhá obecným tržním 

zákoníkem. Trh nemovitosti proniká a ovlivňuje všechny ostatní trhy. Podstatou trhu 
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nemovitostí je to, že vlastnictví nemovitostí je veřejné, důvodem je to, že katastr 

nemovitostí a pozemková kniha, do kterých se zapisují všechna vlastnická práva, jsou 

veřejné dokumenty. Trh pracovní síly výrazně ovlivňuje trh pracovní síly, díky výstavbě 

bytových domů. Byt nebo rodinný dům jsou nemovitostí, jež je určená k přímé osobní 

spotřebě obyvatelstva. Struktura subjektů nemovitostí se člení na: 

o soukromé vlastnictví 

o družstevní vlastnictví 

o veřejné vlastnictví [44] 

Velký význam má pro obce dobré ocenění majetku, přesto je ocenění v účetnictví u 

většiny majetku nižší, než odpovídá reálné ceně. Z hlediska dalšího nakládání s majetkem 

je oceňování klíčové, z tohoto důvodu je potřeba dbát na dobré ocenění velký důraz. 

Rozeznáváme tyto typy cen: 

• Pořizovací cena, jedná se o majetek, který byl pořízen s náklady, který s pořízením 

souvisejí 

• Reprodukční pořizovací cena, jedná se o cenu, za kterou byl majetek včetně 

nákladů pořízen 

• Věcná hodnota – reprodukční cena-oprávky 

• Tržní cena, která je srovnaná na základě tržního mechanismu 

• Cena obvyklá, tou se rozumí cena, jež lze dosáhnout při prodeji obdobného 

majetku v běžném obchodním styku v ČR ke dni ocenění. 

• Jmenovitá hodnota, oceňují se především ceniny, prostředky, pohledávky nebo 

závazky [45] 

3.3.5 Hlavní faktory regionální konkurenceschopnosti ČR a regionální 

disparity 

Pro efektivní regionální politiku je základem analýza relevantních činitelů regionální 

konkurenceschopnost a regionálního rozvoje neboli identifikace klíčových faktorů, které 

mají stimulující ohlasy na regionální politiku.  

Rozvojové potenciály regionů tvoří: 

o přírodní prostředí jako výhledové determinanty regionálního rozvoje, přírodní 

zdroje 

o faktory hmotné v podobě jejich infrastruktury a produkčního potencionálu 

o faktory nehmotné zejména inovace, schopnost jejich vytváření, šíření a 

dostupnost, ekologická udržitelnost rozvoje a institucionální prostředí 

o lidské zdroje s úrovní dovedností v odborném vzdělání [27] 
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Dalším ovlivňujícím faktorem regionální konkurence a regionálního rozvoje je sídelní 

struktura. S tím velice souvisí otázky dostupnosti bydlení, jež ovlivňují mobilitu 

pracovních sil. Regionální konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost jsou zásadním 

faktorem rozvoje regionů. [27] 

3.3.6 Strukturální ukazatele v Evropské unii 

V roce 2003 Evropská komise schválila seznam 42 strukturálních ukazatelů, které budou 

sloužit k hodnocení regionálního rozvoje. Jedná se o kritéria, která zahrnuje následující 

oblasti: 

• celkové ekonomické prostředí 

• inovace a výzkum 

• zaměstnanost 

• ekonomická reforma 

• sociální soudržnost 

• životní prostředí 

V roce 2004 Evropská komise představuje seznam 14 strukturálních ukazatelů, jež byl 

posléze schválen Radou. Tento seznam dává přehlednější a lepší způsob jak zhodnotit 

míru lisabonských cílů. Nicméně se 42 strukturálních ukazatelů sleduje nadále, jsou 

využívána k hodnocení různých oblastí. [18] 

3.3.7 SWOT analýza 

Představuje komplexní analýzu současné a budoucí situace, nalezení prostředků pro 

dosažení daného cíle a určení směru rozvoje. Využívá se v rámci podnikové ekonomiky, 

nástroj analýzy regionů a investičních projektů. SWOT analýza je řešena ve dvou krocích, 

kde v prvním kroku je řešeno vnější prostředí, ve kterém jsou naznačené příležitosti a 

hrozby daného regionu a dále vnitřní analýzu, jenž obsahuje silné a slabé stránky oblasti. 

Tvoří hlavní podklad pro strategické rozvojové plány. Zpracování SWOT analýzy 

viditelná na obrázku 9. [16] 
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Obrázek 9 – Vypracování SWOT analýzy 

Zdroj: vlastní zpracování [16] 

 

3.3.8 Metody výpočtů a hodnocení disparit, využitelné v regionální praxi 

Nejdůležitějšími hledisky při výběru metod jsou vypovídající schopnosti získaných 

výsledků. Z tohoto pohledu jsou nejlépe hodnocené dvě analýzy, kterými jsou metoda 

semaforu a bodová metoda. U těchto metod je nepříliš velká výpočetní náročnost metody 

a má poměrně dobré vypovídající schopnosti. 

Metoda semaforu – svým pojetím se přibližuje proceduře očíslování. Tato metoda je 

využita pouze jako doplňková, která zvýrazňuje dosažené hodnoty v bodovací metodě. U 

této metody nejsou jednotlivým hodnotám indikátorů přiřazena konkrétní čísla ale 

symboly, jež odpovídají určité procentuální úrovni daného indikátoru. Symboly mají 

podobu tří kruhů v barvách semaforu a to zelené, žluté a červené odvozeno od názvu 

metody, žlutá barva odpovídá percentilu 50. U této metody je zejména dobrá její 

přehlednost a bezproblémová využitelnost při analyzování různých indikátorů. Pro 

využití této metody je vhodným nástrojem Microsoft Office Excel, jehož součástí je 

funkce podmíněného formátování, která je postavena na funkci semaforu. Metoda je 

v základě specifickou podobou škálovacích technik a tím velmi dobře využitelný 

prostředek pro konstrukci nemetrických metod. Příklad použité metody je vidět 

v tabulce 6. [37] 
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Tabulka 6 – Příklad metody semaforu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z příkladu metody semaforu je jednoznačné, že hodnoty, které mají zelenou barvu, jsou 

nejlépe hodnocené kraje a červená barva značí kraje s nízkým bodovým hodnocením 

kraje. 

Bodová metoda – Východiskem bodové metody je nalezení regionu, který dosahuje 

v případě analyzovaného indikátoru maximální nebo minimální hodnoty. Minimální 

hodnota je brána v potaz, když je za progresi považován pokles příslušného indikátoru a 

maximální hodnota je využita v opačném případě. 

V případě maxima použijeme základní vzorec podle rovnice: 

𝐵𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖  𝑚𝑎𝑥
  

(6) 

 

V případě minima použijeme základní vzorec podle rovnice: 

𝐵𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑖𝑗
  

(7) 

 

kde 𝐵𝑖𝑗 je hodnota i-tého indikátoru pro j-tý region a 𝑋𝑖𝑗 je hodnota i-tého indikátoru pro 

j-tý region, 𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥 je maximální hodnota i-tého indikátoru a 𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛 je minimální hodnota 

i-tého indikátoru. 

Daný region je poté v rámci bodové metody oceněn 1.000 bodů a ostatní regiony jsou 

ohodnoceny body v intervalu od 0 do 1.000 bodů v závislosti na výši promile, jež činí 

hodnota daného indikátoru. Sečtením bodů dává finální hodnotu souhrnného indikátoru. 

Výhodou této metody je schopnost shrnout hodnoty do jedné charakteristiky, které je 

bezrozměrné číslo, indikátory v odlišných měrných jednotkách. Získáním indikátoru 
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můžeme následně stanovit pořadí jednotlivých regionů nebo porovnávat jejich vývoj 

pomocí váženého aritmetického průměru. [37] 
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4. SPECIFICKÝ VÝZKUM 

Standartní strategický výzkum FAST-S-19-5899. Prováděn v roce 2019 a byl zaměřen na 

analýzu reálného trhu v přeshraniční spolupráci, které mohou mít vliv na její výši 

v příhraničním regionu Jižní Morava – Dolní Rakousy – Západní Slovensko (Trnavský a 

Bratislavský kraj). Na výzkumném projektu se podíleli: Ing. Lucie Vaňková Ph.D., Ing. 

Gabriela Kocourková Ph.D., Ing. Zdeněk Krejza Ph.D.,Bc Marcela Chromčáková, Bc. 

Alexandra Sečányová, Bc. Dagmar Strouhalová, Bc. Barbora Vrbasová. V rámci České 

republiky se jednalo o 49 obcí. Na Slovensku bylo osloveno 71 obcí a v Rakousku 89 

obcí. V následujícím obrázku lze vidět červeně ohraničenou zkoumanou oblast, která se 

skládá z českých, slovenských a rakouských hranic. Specifický výzkum byl zpracován 

v pěti krocích. 

 

 

Obrázek 10 – Hranice zkoumané oblasti 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vyhledávání obcí 

Naším prvním úkolem bylo vyhledat obce, které spadali do hranic naší zkoumané oblasti 

České republiky, Slovenské republiky a Rakouska, kde jsme zjišťovali základní 

informace o obci – jakou má rozlohu, kolik má obyvatel a jestli se řadí mezi město nebo 

obec. V České republice se vyhledalo 49 obcí, kde největším městem je Břeclav, která 

má rozlohu 7 718,56 ha a počet obyvatel 24 797. Na straně Slovenské republiky bylo 

vyhledáno 71 obcí, kde největším městem je Senica s rozlohou 5029 ha a počtem obyvatel 

20 342 a jako poslední Rakousko s 89 obcemi, kde největším městem je Mistelbach 

s rozlohou 13 156 ha a počtu obyvatel 11559. Naším zdrojem byla především wikipedie, 

nebo oficiální stránky měst. Největším problém bylo Rakousko, kde informace na 

internetových stránkách o obcích byli velmi zřídka. V příloze -1 můžeme vidět jednotlivé 

obce v České republice..  

Vyhledávání kontaktů obcí 

Další fází našeho projektu bylo dohledat emailové adresy pro obce v jednotlivých státech, 

pro následující zaslání dotazníků. Konkrétně tato část se prováděla bez problému, 

převážná většina obcí byla bez zauzlení dohledatelná. Adresy jsme vyhledávali přes 

oficiální stránky obcí. V Rakousku jsme některé obce museli obvolávat. 

Průzkum konkrétních obcí 

Další krokem šetření jsme obce zkoumali více do hloubky, hledali informace o počtu 

obyvatel, jaké věkové kategorie jsou v jednotlivých obcích. Obsáhlejší fází zkoumání 

byla infrastruktura obce, která konkrétně obsahovala, zda je v obci škola, mateřská 

školka, zdravotnické zařízení, kanalizace, vodovod, plynovod, poštu, banku, obchodní 

služby, jestli se v obci nachází restaurace, stravovací zařízení, zda se vyskytuje v obci 

městský úřad, jaké jsou zde dopravní podmínky – vlakové nádraží, autobusové nádraží, 

městská hromadná doprava atd. V poslední řadě byla šetřena lokalita – zda jsou v místě 

obce povodňová rizika, dále bylo zkoumáno, jaké má obce pozitivní vliv nebo negativní 

vliv. Jednalo se časově o nejvíce náročný úsek. Data jsou použita ze stránek obce, 

mapy.cz, kompass, Risy. V příloze 2- přehled konkrétních informací o obcích v ČR. 

Tvorba dotazníku 

Jelikož byla potřeba prozkoumat obce více do detailů a dané obce se vyskytovali v naší 

zájmové oblasti, poprosili jsme jednotlivé obce o spolupráci přes dotazníkové šetření, 

které bylo zaměřeno na vybavení a služby v dané obci, bylo směřováno na vybavení a 

služby v dané obci. Dotazníky se rozeslali všem obcím. První zpětná vazba nebyla moc 

přívětivá, proto jsme se rozhodli obce obeslat po druhé, tento krok byl pro nás úspěšnější. 
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Dotazníkové šetření mělo nejlepší zpětnou vazbu ve Slovenské Republice s počtem 71 

obcí a zpětnou vazbu odeslalo 35 obcí, ale bohužel, hned v první otázce, kde byla naše 

otázka mířena na název obce, nám neodpovědělo 5 obcí, v tom případě zbytek otázek byl 

pro nás bezpředmětný. Dále byla Česká republika s počtem 49 obeslaných obcí a zpětnou 

vazbou 30 obcí, ale bohužel opět v prvním případě otázky odpovědělo pouze 20 obcí, tím 

pádem pro nás zbytek otázek byl bezpředmětný, jelikož jsme nevěděli, jaká obec nám 

konkrétně odpovídá. Mikulov nám odpověděl čtyřikrát, v tomto případě za Českou 

republiku počítáme se sedmnácti odpověďmi. a nejhorší zpětná vazba byla z Rakouska 

kde z 81 dotazovaných obcí odpověděli 3 obce. Dotazníkového šetření se zúčastnili tyto 

obce: Přítluky, Hlohovec, Mikulov, Petrov, Kostice, Mikulčice, Valtice, Dubňany, 

Čejkovice, Nový Poddvorov, Břeclav, Ladná, Hodonín, Velké Pavlovice, Radějov, 

Prušánky, Obec Sedlec. 

Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření, které bylo mířeno na Českou republiku, Slovenskou republiku 

a Rakousko, jsem si vybrala jihomoravský kraj, kde zmapuju situaci ve vybraném regionu 

a určím vlivy, které působí na regionální rozvoj a navrhnu možné směry regionálního 

rozvoje. 

Výčet otázek a odpovědi dotazníkového šetření, které mi budou nápomocné při 

vypracování praktické části diplomové práce. V Příloze 3. je k nahlédnutí vzor dotazníku, 

který jsme následně rozesílali obcím. 

Jaká je možnost pracovní příležitosti ve vaší obci a spádové oblasti? 

 

Většina obcí má dostatečnou pracovní příležitost v obci a spádové oblasti, dostatečnou 

pracovní příležitost má až 40 % obcí a slabou příležitost 26,7 %. 



- 56 - 

Máte povědomí o tom zda, obyvatelé vaší obce dojíždějí za prací do sousedního 

státu? 

 

Až 73,3 % lidí z dotazovaných obcí dojíždí za prací do sousedního státu, pro mnoha obcí 

je tato varianta nejvýhodnější, co se týče peněz, menším obcím se tato varianta vyplatí 

více než dojíždět do většího města v Jihomoravském kraji za prací, převážně těm, co jsou 

blízko svojí vzdáleností od hranic. Lidé mohou bydlet v České republice a denně dojíždět. 

V jaké oblasti jste navázali spolupráci s obcemi přes hranice? (Lze vybrat více 

možností) 

 

Většina obcí navázala spolupráci s obcemi přes hranice formální spolupráci (formální 

návštěvy představitelů, obce, vzájemné kontakty) až 53,3 % dále přes kulturní spolupráci 

(pořádání kulturních akcí – hody, plesy) 43,3 % a investiční spolupráci (např. budování 

cyklostezek, informačních center) s obcemi přes hranice 43,3 %. 

Jak hodnotíte přínos spolupráce s obcemi přes hranice? 
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Převážná většina hodnotí přínos spolupráce s obcemi přes hranice jako přínosnou až 65,5 

% a 10,3 % hodnotí přínos jako velmi přínosný. Žádná obec nereagovala odpovědí, že by 

byla pro ně spolupráce s obcemi přes hranice zbytečná.  

Jak hodnotíte podporu veřejných institucí při navazování přeshraniční spolupráce? 

 

Podporu veřejných institucí při navazování přeshraniční spolupráce hodnotí 41,4 % 

dotazovaných jako dostatečnou a 10,3 % jako nadprůměrnou. Velká část obcí 31 % nemá 

žádnou podporu s přeshraniční spoluprací. 

Jakou formou probíhala a probíhá podpora veřejných institucí při navazování 

přeshraniční spolupráce? (lze vybrat více možností) 
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Podpora veřejných projektů převážně probíhá formou informačních zdrojů 44,8 % obcí, 

neformální společenská setkání má 37,9 % obcí. Finanční zdrojů využívá 31 % obcí, 

organizačních zdrojů 24,1 % a žádnou podporu má 27,6 % obcí. 

Jak hodnotíte možnosti získání projektů ve spolupráci s obcemi přes hranice? 

 

Získání projektů ve spolupráci s obcemi přes hranice hodnotí 55,2 % obcí jako 

dostatečnou. 20,7 % obcí nemá žádnou spolupráci s obcemi přes hranice.  

Jak hodnotíte rozvoj vaší obce za posledních 10 let po stránce ekonomické a 

demografické? 
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Po stránce ekonomické a demografické hodnotí 79,3 % dostatečným rozvojem obce za 

posledních deset let a 20,7 % jako nadprůměrnou. 

Jak hodnotíte dopravní obslužnost obce? 

 

Většina dotazovaných obcí hodnotí dopravní obslužnost obce jako dostatečnou a to 79,3 

%. 20,7 % hodnotí obslužnost jako nadprůměrnou. 

Jak hodnotíte vybavenost obce? (zdravotní zařízení, obchod, restaurační zařízení) 
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Vybavenost obce je u velké většiny dotazovaných hodnocena jako dostatečná a to 58,6 %. 

Nedostatečná vybavenost jako je např. zdravotní středisko, obchody s potravinami, školy, 

pošta atd. je u 20,7 % obcí. 20,7 % hodnotí vybavenost obcí jako nadprůměrnou. 

Existuje ve vaší obci nějaká soukromá iniciativa/sdružení k zachování či podpoře 

komunální infrastruktury? (např. k udržení obchodu v obci, hospody apod.) 

 

U 62,1 % neexistuje žádná soukromá iniciativa sdružení k zachování či podpoře 

komunální infrastruktury. 20,7ˇ% obcí má soukromou iniciativu/ sdružení k zachování či 

podpoře komunální infrastruktury. 

Jak hodnotíte kulturní a společenský život ve vaší obci? 

 

Kulturní a společenský život je u většiny obcí nadprůměrný a to 51,7 % a dostačující u 

41,4 % obcí. 

Jaké jsou možnosti trávení volného času nebo volnočasové příležitosti? 
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Volný čas a volnočasové příležitosti jsou u 82,8% dostačující a u 13,8% nadprůměrné. 

Závěr specifického výzkumu 

Standartním strategickým výzkumem bylo dosaženo cílů, které byly naplánované. 

Výstupy specifického výzkumu jsou průběžně publikovány na mezinárodní konferenci. 

Specifický výzkum bude sloužit pro vypracování praktické části diplomové práce. 

 

  



- 62 - 

5. CHARAKTERISTIKA JIHOMORAVSKÉHO 

KRAJE 

Na základě specifického výzkumu je Jihomoravský kraj zaměřen pro sestavení socio – 

ekonomické analýzy. Jedná se o jeden ze 14 krajů v České republice. Jihomoravský kraj 

patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem. Pro správné zmapování 

situace vybraného regionu a určení vlivů, které působí na regionální rozvoj a navržení 

možných směrů je nutné si kraj představit a pochopit jeho vnitřní strukturu a následně 

analyzovat hodnoty vybraných ukazatelů. [30] 

Jihomoravský kraj se se svojí rozlohou 7 188 km2 řadí na čtvrté místo v republice. Patří 

k regionům s významným ekonomickým potenciálem. Jihomoravský kraj je tvořen 7 

okresy, a to okresy Blansko, Brno – venkov, Brno – město, Hodonín, Břeclav, Vyškov a 

Znojmo.  Jihomoravský kraj je tedy tvořen 673 obcemi a je rozdělen do 21 správních 

obvodů s rozšířenou působností. [31] 

 

Obrázek 11 – Mapa Jihomoravského kraje 

Zdroj: převzato [36] 

 

Jihomoravský kraj je příhraničním regionem, který sousedí s Rakouskem a Slovenskem. 

Nachází se na Jihovýchodě České republiky. Od západu sousedí s Jihočeským krajem, 

s Pardubickým, Zlínským, Olomouckým a krajem Vysočina. Jižní část kraje je převážně 

oblastí luk, polí a vinic podél řeky Dyje. Symbolem Jižní Moravy je Pálava a Lednicko-
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valtický areál. Krajina v blízkosti Brna je ovlivněna velkou městskou aglomerací, ale 

okolí města je považována za jedno z nejkrásnějších v republice. Na obrázku -6 můžeme 

vidět hranice Jihomoravského kraje. [29] 

Z hlediska dopravy má Jihomoravský kraj důležitou tranzitní funkci, kde kostrou 

dopravního systému tvoří dálnice D1, D2 a R52. V centru kraje můžeme naleznout i 

veřejné mezinárodní letiště Brno – Tuřany. [29] 

5.1 Analýza lidských zdrojů Jihomoravského kraje 

Pro potřeby diplomové práce byla zhotovena podle strategie rozvoje lidských zdrojů 

Jihomoravského kraje v období pro období 2016-2025 SWOT analýza, která umožňuje 

představení kraje do hloubky. Dále bude sestaveno na základě poznatků z analýzy 

hodnocení v rámci krajů České republiky a bude konečným bodem pro strategické 

plánování. Silnou stránkou lidských zdrojů je především kvalitní síť středních škol a 

vysokých škol, Brno jako univerzitní město národního významu. Silnou stránkou 

lidských zdrojů je především vyšší průměrná mzda ve srovnání s ostatními kraji a její 

poloha ve středu Evropy. Slabou stránkou regionu je relativně vysoká nezaměstnanost, 

stárnutí generace značné územní disparity v rámci kraje a relativně vysoký podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných. Kraj řeší problémy spojené se špatnou dostupností 

okrajových částí kraje a nedostatečnou spolupráci mezi podniky a školami. Nepříznivou 

stránkou jsou demografické změny na pracovišti a politicko-bezpečnostní situace spojená 

s migrační krizí v sousedních zemí. Příležitostí může být rozvoj sociální ekonomiky, 

možnost účasti s přilehlými regiony na evropských projektech, příchod vědců a studentů 

ze zahraničí a možnosti dalšího vzdělávání mimo hlavní centra v kraji. 

5.2 Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 

Ve svých cílech je strategická část úzce spojena s reálnými možnostmi kraje, jeho 

organizací a institucí, které se věnují rozvoji lidských zdrojů v krajích. Realizovatelnost 

opatření a ovlivnitelnost problémů jsou klíčovými hledisky zohledňovanými při vyjádření 

strategické části. 

Strategická vize v roce 2025 

V jihomoravském kraji je utvořen kvalitní systém celoživotního vzdělávání. S ohledem 

na věk a schopnosti využívá zaměstnavatel potenciál svých pracovníků. Daří se 

předstihovat sociálnímu vyloučení. Vytvářejí se podmínky pro uplatnění a rozvoj 

potenciálu obyvatel. Ekonomika kraje těží ze získaných dovedností a znalostí obyvatel 

kraje a tím posiluje svoji konkurenceschopnost v evropským i národním měřítku. Obory 
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na školách a jejich absolventi reagují na potřeby zaměstnavatelů a tím ze školy vychází 

hodnotný absolventi. 

Posláním jihomoravského kraje v oblasti rozvoje lidských zdrojů je koordinovat činnosti 

v oblasti lidských zdrojů, vyhodnocovat a sledovat realizaci a dopady, které na ně působí. 

Prostřednictvím Rady pro rozvoj zajišťovat průběžnou zpětnou vazbu a koordinaci nebo 

operativní řešení aktuálních témat. Prosazovat systémové změny, které jsou nezbytné pro 

rozvoj lidských zdrojů v kraji a na národní nebo evropské úrovni. [49]  

Rozvoj lidských zdrojů je řešen ve dvou prioritních osách: 

• Vzdělávání a zaměstnanost 

• Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování 

Prioritní osy jsou rozděleny na prioritní okruhy a na strategické opatření. Strategická 

opatření se snaží o naplnění strategických cílů, které jsou stanoveny pro jednotlivé 

okruhy. Jednotlivé strategické opatření obsahují jejich charakteristiku, zapojené subjekty 

a finanční zdroje, územní dopad. 

Přehled okruhů prioritních os: 

• Vzdělávání a zaměstnanost 

o Kvalita a struktura školství 

o Propojení školství a praxe 

o Rozvoj vzdělávání dospělých 

o Výzkum, vývoj a inovace 

o Podpora zaměstnanosti, adaptability pracovních sil 

• Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování 

o Aktivní a pozitivní stárnutí 

o Age management 

o Rozvoj občanské společnosti 

o Integrace cizinců 

o Sociální začleňování 

Strategické cíle: 

Vzdělávání a zaměstnanost: 
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• Kvalita a struktura školství – cílem je zvednout kvalitu absolventů škol, kvalitu 

vzdělávání, spolupráci škol a modifikovat strukturu vzdělávacích oborů poptávce 

zaměstnavatelů. 

• Propojení školství a praxe – hlavním cílem je posílit spolupráci jednotlivých škol 

a zaměstnavatelů, posílit podíl žáků a studentů v technických oborech a zesílit 

kompetence a kvalitu absolventů jednotlivých škol. 

• Rozvoj vzdělávání dospělých – posílit školy v dalším profesním vzděláváním a 

zvýšit nabídku dalšího vzdělávání v rámci potřeb zaměstnavatelů. Zajistit 

pravidelné zkoumání nabídky a poptávky následného profesního vzdělávání 

• Výzkum a vývoj inovace – cílem je zařídit podporu žáků a studentů, kteří jsou 

mimořádně talentovaný, vědců a výzkumných pracovníků, dále zvýšit spolupráci 

v oblasti vědy a výzkumu se zahraničím. Posledním cílem je posílit výzkumné a 

inovační aktivity firem.  

• Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil – cílem je snížit podíl 

nezaměstnaných ve slabších územích kraje, rozvíjet informovanost, spolupráci a 

koordinaci hlavních aktérů trhu práce, posledním cílem je zvýšit využívání 

flexibilních způsobů kraje. 

Rozvoj lidského potenciálu a sociálního začleňování 

o Aktivní a pozitivní stárnutí – cílem je zlepšit vztah mezi generacemi a vytvářet 

nabídku aktivit pro seniory, které směřují ke kvalitnímu a plnohodnotnému životu, 

posledním strategickým cílem je zlepšit životní styl obyvatel 

o Age management – posílit zaměstnanost nad 50 let, zlepšit informovanost v oblasti 

age managementu a zvýšit počet odborníků a počet organizací na tento druh řízení. 

o Rozvoj občanské společnosti – cílem je vylepšit podmínky pro život rodin a zesílit 

občanské vzdělání a následně zkvalitnit podmínky pro věcné vzdělávání. 

o Integrace cizinců – cílem je zlepšit znalost českého jazyka u cizinců a zvětšit 

zapojení zaměstnavatelů cizinců od jejich integrace, zvýšit informovanost cizinců 

o odlišných aspektech života ČR. 

o Sociální začleňování – cílem je zesílit společenskou odpovědnost podniků a 

veřejné správy, zvýšit uplatnění sociálních inovací, snížit počet sociálně 

nepřijatelných lokalit, posílit sociální podnikání. [49] 

5.3 SWOT analýza Jihomoravského kraje 

Pro potřeby diplomové práce byla zhotovena dle rozvojové strategie Jihomoravského 

kraje SWOT analýza, která umožňuje představení do hloubky daného kraje. Dále bude 

sestaveno na základě poznatků z analýzy hodnocení v rámci krajů České republiky a bude 

konečným bodem pro strategické plánování. Analýzu je možno vidět v následující 

tabulce. 
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Tabulka 7 – SWOT analýza rozvojové strategie Jihomoravského kraje 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- Silná infrastruktura pro výzkum a 

vývoj v kraji¨ 

- Výhodná geografická poloha 

- Kvalitní systém IDS 

Jihomoravského kraje 

- Dobrá kvalita infrastruktury pro 

podporu malého i středního 

podnikání 

- Oborová diverzifikovanost krajské 

ekonomiky 

- Kapacitní železniční a silniční 

napojení na okolní centra jako je 

Praha, Bratislava, Ostrava 

- Příznivá vzdělanostní struktura 

obyvatel  

- Dobrá dostupnost zdravotnické 

péče a sociálních služeb 

- Vysoký podíl IT odborníků 

v celkovém počtu zaměstnaných 

osob 

- Přítomnost mezinárodního letiště 

- Rozšiřující se mezinárodní a 

přeshraniční spolupráce 

- Nadprůměrná kvalita fondu pro 

zemědělskou půdu 

- Druhá nejvýkonnější regionální 

ekonomika republiky 

- Rozmanitost přírody a krajiny 

- Čisté a zdravé životní prostředí na 

většině území 

- Vysoký podíl absolventů mezi 

nezaměstnanými a dlouhodobá 

nezaměstnanost 

- Slabá provázanost a komunikace 

mezi veřejnými a soukromými 

subjekty v oblasti výzkumu  

- Nevyřešený železniční uzel Brno 

- Vysoký podíl ekonomicky 

neaktivních osob v populaci 

- Nedostatek zdrojů pitné vody a 

vody obecně 

- Malý průměrný počet přenocování 

domácích i zahraničních turistů 

- Nízký podíl lesních ploch na 

rozsáhlých plochách, který snižuje 

ekologickou stabilitu krajiny 

- Nepříhodná věková struktura 

obyvatelstva – vysoké zastoupení 

starších 65 let  

- Chybějící infrastruktura volného 

času pro dorost 

- Vysoká koncentrace prachových 

částic v Brně 

- Špatný stav infrastruktury, 

především silnice nižších tříd 

- Malý počet zařízení s péčí o seniory 

- Velký podíl ekonomicky 

neaktivních osob v populaci 

- Nedostatečně rozvinuté ekologické 

zemědělství a nezemědělská 

působení v krajině 
 

PŘILEŽITOSTI HROZBY 

- Brzké zahájení přípravy na nové 

programové období EU na národní 

úrovni i na úrovni kraje 

- Nestabilita vnějšího 

makroekonomického prostředí, 

společné evropské měny  
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PŘILEŽITOSTI HROZBY 

- Úspěšná realizace velkých projektů 

výzkumu i vědy 

- Plánované výrazné navýšení 

prostředků věnovaných na vědu a 

výzkum a inovace z evropských 

fondů 

- Budování a modernizace páteřních 

komunikací 

- Růst mezinárodní mobility, která 

podporuje příchod vzdělaných 

obyvatel 

- Větší růst zájmu o regionální a 

lokální produkty zemědělství 

 

- Prohlubování špatného stavu 

veřejných financí v zemích EU 

- Stárnutí populace a nezbytnost 

aktivní a systematické přípravy 

- Nárůst využívání lokálních topenišť, 

které využívá tuhá paliva 

- Podmíněnost ekonomiky České 

republiky na průmyslu 

- Do budoucna nedostačující kapacita 

a kvalita pitné vody 

- Narůstající negativní vliv dopravy 

na ovzduší, především ve velkých 

městech 

Zdroj: vlastní zpracování [50] 

 

5.4 Rozvojové strategie Jihomoravského kraje 

Rozvojové strategie slouží ke koordinaci aktivit, jenž podporuje ekonomická, sociální a 

environmentální rozvoj. Hlavním smyslem rozvojové strategie spočívá hlavně ve 

vymezení jasného okruhu, který pomůže k efektivnějšímu a cílenějšímu rozhodování 

vedení kraje. Na rozvojové strategii se vždy do příprav podílí zástupci kraje, odborné 

skupiny, významné místní subjekty a široká veřejnost, při veřejném projednávání. 

V následujícím obrázku 12 je zobrazeno schéma tvoření strategické části. 
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Obrázek 12 – Schéma tvoření strategické části 

Zdroj: převzato z [30] 

 

V následující části jsou popsány jednotlivé kategorie ukazatelů, jimiž jsou: 

• Obyvatelstvo a bydlení 

• Trh práce 

• Ekonomika 

• Technická a dopravní infrastruktura 

Obyvatelstvo a bydlení 

Postavení kraje 

V kraji dochází k nárůstu počtu cizinců. Migrací získává dlouhodobě kraj mladé lidi, ale 

jedná se především o osoby s cizím státním příslušenstvím, především ze Slovenska a 

Ukrajiny. Jihomoravský kraj má příznivou vzdělanostní strukturu, vysokoškoláci 

představují 10% populace starších 15 let. Jihomoravský kraj patří k nejstarším krajům 

v České republice. 

Regionální disparity 

Nejpočetnější populační nárůst je v širším zázemí města Brna a některých obcích u 

Znojma. Populační pokles je především na Hodonínsku a u obcí krajských a 

republikových hranic. Nová bytová výstavba je směšována do města Brna a jeho okolí. 
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Vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo zůstává především v Brně. V následujícím grafu 1 

je zobrazena věková struktura obyvatelstva 

Graf 1– Věkové složení obyvatelstva Jihomoravského kraje v letech 2007-2017 

 

Zdroj – Převzato ze statistické ročenky Jihomoravského kraje 2007–2017, ČSÚ [29] 

 

Trh práce 

Postavení kraje 

V Jihomoravském kraji je nižší ekonomické postavení, než je průměr České republiky. 

V kraji ale dochází ke zvyšování podílu středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaného 

obyvatelstva, kraj má velký podíl ve vědeckých oborech a na vedoucích a řídících 

pozicích. Z celkového počtu kraje je 2,3 % IT odborníků. V Jihomoravském kraji mají 

zaměstnanci v průměru třetí největší mzdy v České republice, je zde vysoká 

nezaměstnanost s průměrem v České republice, je zde vysoký podíl nezaměstnaných a 

vysoký podíl vzdělaných uchazečů o zaměstnání v mladém věku. 
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Regionální disparity 

Největší míra nezaměstnanosti je v pohraničních okresech, nedostatek volných 

pracovních míst je způsoben odchodem mladých a vzdělaných osob. 

Graf 2 – Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání o evidenci úřadu 

na 1 pracovní místo v roce 2017 

 

Zdroj: převzato z ČSÚ [29] 

 

Ekonomika 

Postavení kraje 

Kraj má v rámci celé České republiky dobré postavení ve výši regionálního HDP na 

obyvatele a v roce 2008 zaznamenal kraj meziroční nárůst. V jihomoravském kraji je 

velká životní úroveň domácností, která je vyjádřená ukazatelem čistého disponibilního 

důchodu, který klesl v roce 2009 a byl větší než pokles HDP na obyvatele. 

Nejvýznamnějším odvětvím z hlediska tržeb a HDP jsou v kraji elektrotechnika, 

potravinářství a strojírenství. Jihomoravský kraj má velký počet zaměstnanců ve vědě a 

výzkumy, které jsou především realizovány vysokými školami. Na 3. místě je kraj 

umístěn ve výdajích na 1000 obyvatel, kde 56 % obstarávají soukromé firmy. 

Regionální disparity 
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V Jihomoravském kraji v době krize docházelo ke snižování počtu firem, kde bylo více 

než 10 zaměstnanců, ke snižování docházelo především v okrese Hodonín a Blansko. 

V následujícím grafu 3 je zobrazen hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného. 

Graf 3 – Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného v jednotlivých krajích 

 

Zdroj: Převzato z ČSÚ [29] 

 

Technická a dopravní infrastruktura 

Postavení kraje  

V rámci hustoty silniční sítě Jihomoravský kraj nedosahuje republikového průměru. Kraj 

je nadprůměrný v plynofikaci, kde podíl obyvatel, kteří jsou napojený na plynovod je v 

porovnání s ostatními kraji nejvyšší, dále spotřeba energie v kraji převyšuje výrobu a 

podíl obyvatel připojených na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, vykazuje kraj 

vysoké hodnoty. Kraj má nízký podíl na výrobě energie v České republice.  

Regionální disparity 

Jižní část Jihomoravského kraje má veliký potenciál pro budování jezdeckých stezek, 

jelikož kraj má vhodné podmínky pro vývoj hipoturistiky a velký potenciál s přeshraniční 

spoluprací. Díky postavení města Brna procházejí celým krajem dopravní sítě 

nadregionální významnosti. V grafu 4 je znázorněna hustota silnic a dálnic na 1 km² podle 

krajů. [52] 
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Graf 4 – hustota silnic a dálnic na 1 km² podle krajů 

 

Zdroj: Převzato z ČSÚ [29] 

 

5.4.1 Priority a opatření 

Pro realizaci strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 byly navrženy následující 4 

priority: 

1.- Konkurenceschopná regionální ekonomika v globálním/evropském měřítku 

2.- Odpovídající a kvalitní nabídka veřejných služeb 

3.- Vývoj infrastruktury a dopravní napojení kraje 

4.- Životaschopnost znevýhodněných úseků kraje 

Ke každé navržené prioritě je formulováno několik opatření, jenž prezentují soubory 

zásahů. V následující tabulce jsou zobrazené jednotlivé priority a následné opatření. [30] 
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Tabulka 8- Struktura priorit a opatření rozvojové strategie Jihomoravského kraje 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [49] 

 

5.4.2 Cíle, priority a opatření Jihomoravského kraje  

Cílem je zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky v evropském a globálním 

měřítku prostřednictvím rozvoje znalostní ekonomiky v strategických odvětvích kraje. 

Vytvořit podmínky pro rozvoj všech skupin obyvatel zkvalitněním poskytovaných 

služeb. Vybudovat dlouhodobě udržitelnou páteřní technickou a dopravní infrastrukturu 

a stabilizovat znevýhodněné části kraje z hlediska ekonomického a sociálního rozvoje. 

Prioritou konkurenceschopné regionální ekonomiky v evropském měřítku je podmínkou 

pro rozvoj znalostní ekonomiky rozvinutá vědecko-výzkumná základna kraje, jež 

generuje výsledky v oblasti aplikovaného výzkumu, které jsou využitelné v místním nebo 

regionálním měřítku. Jihomoravský kraj tedy musí být z hlediska investic atraktivním 

místem pro lokalizaci podnikatelských – českých i zahraničních firem. Součástí 

regionální politiky musí být oborově diverzifikovaný segment rychlých malých i 

středních firem v průmyslu. Pro naplnění těchto priorit jsou odborníky zvolena opatření 

jako je rozvoj znalostní ekonomiky, efektivní marketing kraje a kvalitní prostředí pro 

podnikání. 
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Další prioritou je kvalitní odpovídající nabídka veřejných služeb, jež je zaměřena na širší 

spektrum aktivit při rozvoji veřejných služeb. Jsou zde navržena následná opatření. 

Prvním z nich je rozvoj služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jejíž podíl 

na obyvatelstvu dlouhodobě roste. Druhým a třetím opatřením je zkvalitnění a rozšíření 

nabídky celoživotního vzdělávání a kulturního vyžití a zkvalitnění školního vzdělávání 

dětí a mládeže, cílem je zvýšená vzdělanost obyvatel a propojení oblasti s trhem práce. 

Čtvrtým opatřením je rozšíření služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Pátým 

ošetřením je kvalitní péče o zdraví a sportovní vyžití pro přicházející pracovníky a jejich 

rodiny. Posledním opatřením je zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění komunikace 

s veřejností. 

Cílem priority rozvoje páteřní infrastruktury a dopravního napojení na kraje je vybudovat 

v Jihomoravském kraji páteřní technickou a dopravní infrastrukturu, jenž je kvalitní a má 

velkou kapacitu. Opatření týkající se výstavby a modernizace páteřní silniční sítě a sítě 

cyklostezek, výstavby a modernizaci infrastruktury pro kolejovou dopravu, zlepšení 

napojení Brna na globální centra je zásadní pro udržení a posílení pozice Jihomoravského 

kraje. Dále se jedná o opatření, které zajišťují udržitelné zásobování pitnou vodou a 

využívání energií, díky kterému bude kraj připraven na rizika s nedostatkem pitné vody 

a energie. Rozšíření protipovodňové ochrany, jež pomůže snížit dopady globálních změn 

klimatu. 

Poslední prioritou je dlouhodobá životnost znevýhodněných částí kraje, která je zaměřena 

na opatření zaměřených na zvýšení a zajištění vitality znevýhodněných částí kraj. 

Zahrnují regiony, které jsou hospodářsky slabé nebo výrazně periferní. Jihomoravský kraj 

dlouhodobě prosazuje posilování vnější konkurenceschopnosti prostřednictvím růstu 

centra. Opatření v ní obsažená obsahují hlavně nástroje pro stimulaci místního rozvoje, 

které se týkají především kvality a kompetence místní samosprávy, rozvojem 

podnikatelských aktivit, zemědělstvím a péčí o krajinu a v poslední řadě modernizací 

infrastruktury. 

Přednostmi kraje jsou relativně kvalitní výzkum a velké množství inovačních firem a 

školství, jeho geografická poloha a dopravní dostupnost včetně veřejné dopravy v rámci 

České republiky, převážně příznivá struktura obyvatelstva z hlediska vzdělanosti, 

atraktivní krajina a čisté prostředí. 

Naopak problémovými místy kraje jsou nedořešené globální napojení, nedostatky 

v zázemí pro studenty a pro pracovníky, nedobudované nebo nezmodernizované dopravní 

sítě a uzly, potencionální nedostatky pitné vody a značné regionální rozdíly a sociální a 

ekonomické problémy uvnitř kraje. [50] 
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5.5 Charakteristika vybrané obce v Jihomoravském kraji 

Na základě specifického výzkumu byla zvolena pro hodnocení rozvojových strategií 

z dotazníkového šetření obec Mikulov, která byla nejlépe hodnocená v rámci odpovědí 

jednotlivých obcí Jihomoravského kraje. Město Mikulov je spádovým centrem okresu 

Břeclav. Vzhledem k dostupným informací ohledně statistik jednotlivých ukazatelů, budu 

dále porovnávat hlavní ukazatel nezaměstnanosti v rámci okresu Břeclav s ukazatelem 

nezaměstnanosti Jihomoravského kraje. Dále budu popisovat strategický plán města 

Mikulov s platností od roku 2013-2016, kterou vytvořilo několik odborníků 

MěÚ Mikulov. Tímto vypracovaným strategickým plánem město přejímá principy 

procedur regionální politiky EU. 

Město Mikulov se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav 50 km jihovýchodně 

od města Brna. Mikulov je obec s rozšířenou působností tzv. III. stupně. První písemné 

údaje o městě jsou již od roku 1249. Mikulov má 7 352 obyvatel a jeho výměra je 4533 

ha na hraniční přechod do Rakouska. Mikulov je centrum vinařství a řadí se mezi městské 

památkové rezervace. V následujícím Obrázku 13 je zobrazeno na mapě město Mikulov. 

[32] 

 

Obrázek 13 – poloha města Mikulov 

Zdroj: převzato z [33] 

 

Mikulov je město se značným přírodním bohatstvím, s bohatou kulturně-historickou 

tradicí a s významným potenciálem v oblasti vinařství a cestovního ruchu. [34] 
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5.5.1 Strategická vize města Mikulov 

Město Mikulov je poskytující klidné a kvalitní bydlení a možnost trávení volného času 

obyvatel. V roce 2026 je město nadregionální centrum s kulturněhistorickým a přírodním 

dědictvím světové významnosti. Především je kladen důraz na cestovní ruch, dopravní 

obslužnost a lázeňství. 

5.5.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, kde jsou vymezené nejpodstatnější stránky a problémy města 

Mikulova.  

V případě silných stránek se analýza zabývá vnitřním prostředím města naopak 

příležitosti a hrozby vymezují vnější faktory, který ovlivňují rozvoj města Mikulov. Mezi 

silné stránky obce se řadí existence městské památkové rezervace, udržované památky, 

tím spojená vysoká návštěvnost města turisty a pozemky vhodné pro bytovou výstavbu.  

Slabou stránkou města je vysoká nezaměstnanost, sezónnost návštěv, pro turisty malý 

rozsah ubytovacích kapacit vyššího standardu.  

Hrozbou může být stárnutí populace, nevyjasněná majetková struktura ve vlastnictví 

pozemků a nedořešené legislativní vztahy se spádovými obcemi v oblasti sociální péče.  

Příležitostí obce je dobré dopravní napojení a výhodná poloha na hospodářská centra a 

větší zájem o aktivní trávení volného času. V následující tabulce bude zobrazena tabulka 

vypracovaná dle prioritní oblasti rozvoje města Mikulov. [34] 

5.5.3 Prioritní oblasti 

Na základě zpracované analýzy území a SWOT analýzy obcí Mikulov byly dne 3.dubna 

2013 zvoleny prioritní oblasti, jež tvoří základní pilíře rozvoje města v rozhledu 14 let. 

Dlouhodobý rozvoj města tvoří šest základních pilířů: 

1. Funkční dopravní a technická infrastruktura, která vyplývá z pozice města 

Mikulov na významné mezinárodní silnici E461 

2. Lidský a sociální kapitál úzce spojený s podporou vzdělání a volnočasovými 

aktivitami nebo cestovním ruchem, také silné kulturní a historické tradice 

3. Konkurenceschopnost města s využitím pomoci ekonomiky a podnikatelské 

infrastruktury 

4. Lokalizace důležitých historických, přírodních a kulturních památek, které jsou 

aplikovány pro účely cestovního ruchu 
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5. Územní rozvoj spojený s koncepčním využíváním všech ploch, které jsou 

vymezeny územním plánem. 

6. Hodnotná školská a sociální základna, která poskytuje služby na vysoké 

úrovni [34] 

Doprava a technická infrastruktura 

Strategická vize technické infrastruktury v Mikulově se rozvíjí jako město silného 

nadnárodního významu. Město dbá na společný rozvoj historického centra a předměstí. 

Město je dostupné po bezpečných komunikacích a železnici. Nabízí dostatečnou kapacitu 

pro parkování a jsou zde zrealizované inženýrské sítě. Město má základnu zaměřenou na 

výrobní provozy rozvíjející se stavebnictví i řemesla. 

Strategickým cílem je zajištění bezpečnosti na ulicích, kvalita komunikací a také dostatek 

parkovacích míst, pro měst Mikulov je tento cíl považován za jeden s prioritních oblastí. 

Město se zaměřuje také na problémy, které souvisí s umístěním obce blízko hraničního 

přechodu a zajišťuje služby pro tranzitní dopravu. Posledním strategickým cílem v oblasti 

dopravy a technické infrastruktury je na místě spravovat a kontrolovat infrastrukturu 

potřebnou pro zajištění domácností. 

Kultura, volný čas a sport 

Strategickou vizí města Mikulov je dlouhodobě vyhlášenou destinací cestovního ruchu, 

který je důležitou součástí života města a součástí sociální a ekonomické prosperity. 

Mikulov je přátelským a bezpečným městem pro návštěvníky i své obyvatele. Ve městě 

je dostatečná infrastruktura a místa pro aktivity, je zde dostatečné potřeby kultury a 

cestovního ruchu 

Strategickým cílem je budovat Mikulov jako význačné kulturní centrum regionu a 

infrastrukturu podporující vyvážený rozvoj města a spokojenost občanů v oblasti 

kulturního nebo sportovního vyžití. 

Ekonomika města 

Strategickou vizí v oblasti ekonomiky je obec, která se nad únosnou míru nezadlužuje a 

vlastní nemovitosti, které jsou základnou pro rozvoj návštěvníků obce a služeb 

obyvatelům. 

Strategickým cílem je rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a získávat nové zahraniční 

investice v souladu s ekonomickou orientací města. 

Cestovní ruch 
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Vizí města Mikulov je rozvoj cestovního ruchu, diverzifikované zemědělství, která má 

důraz především na vinařství a na drobná řemesla a služby, navazující stavebnictví. 

Obyvatelé mají dobré předpoklady pro uspokojování zájmů ve volném čase. Mikulov je 

turistickým i kulturním centrem mezinárodního významu. 

Strategickým cílem cestovního ruchu je budovat Mikulov jako turistické centrum regionu 

a s infrastrukturou, která je atraktivní pro větší množství turistů z České republiky nebo 

zahraničí. 

Urbanismus a bydlení 

Strategická vize urbanismu a bydlení je omezování emisí na minimum. Mikulov má 

dostatečné množství pitné vody a zajišťuje likvidaci a třídění odpadu, rozvoj zeleně. 

Společenské a hospodářské aktivity jsou šetrné k životnímu prostředí. 

Strategickým cílem je budovat Mikulov jako přirozeně kulturní, sídelní i správní centrum 

regionu. 

Občanská vybavenost  

Strategickou vizí je vytvořeno odpovídající zázemí pro kulturní, sportovní i společenské 

využití obyvatel i návštěvníků města. Občanská vybavenost je po technické stránce na 

dobré úrovni. 

Cílem je budovat Mikulov jako přirozené kulturní, správní i sídelní centrum regionu a 

vyvážený rozvoj města a spokojenost občanů. [34] 

5.5.4 Nezaměstnanost v okrese Břeclav 

Vzhledem k dostupným informacím ohledně statistik jednotlivých ukazatelů, budu dále 

porovnávat jeden z hlavních ukazatelů nezaměstnanosti v rámci okresu Břeclav. 

Nezaměstnanost se v okrese za uplynulé roky výrazně snížila, průměrný podíl 

nezaměstnaných za rok 2017 dosáhl hodnoty 4,1 %, tím se dostal pod krajský průměr. 

Podíl nezaměstnaných osob je možno vidět v následující tabulce. 

Tabulka 9 – Podíl nezaměstnaných osob v Okrese Břeclav 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na konci roku 2017 bylo v okrese evidováno celkem 1336 volných pracovních míst. O 

každé volné pracovní místo se ucházelo 2,5 nezaměstnaných. Ve srovnání s ostatními 

kraji v České republice je míra nezaměstnanosti v okrese Břeclav je o 0,3% procenta nižší 

než Jihomoravský kraj. Nejhůře je na tom v Jihomoravském kraji okres Znojmo 

s podílem nezaměstnanosti 6,7 %. V následující tabulce můžeme vidět uchazeče v okrese 

Břeclav na 1 pracovní místo. 

Tabulka 10 – Uchazeči na 1 pracovní místo v okrese Břeclav 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V okrese Břeclav bývala vždy nezaměstnanost nad průměrem České republiky, projevily 

se zde ale důsledky hospodářské krize v letech 2009-2010, kde dle informací úřadu práce 

zahraniční firmy přišly o zakázky. Okres má ale značnou výhodu v poloze při hlavních 

dopravních tazích do Slovenska a Rakouska, a to se v poslední době příznivě odráží 

v nabídce pracovních míst a podnikatelských aktivit. V následující tabulce je zobrazena 

nezaměstnanost v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje za rok 2017. 

Tabulka 11- Charakteristika okresů v Jihomoravském kraji v roce 2017 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [48] 

 

Z tabulky je zřejmé, že okres Břeclav se řadí na čtvrté místo ze sedmi okresů a jeho podíl 

nezaměstnaných osob je o 0,3% nižší než v Jihomoravském kraji.  
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5.5.5 Nezaměstnanost města Mikulova 

Vzhledem ke svému postavení je v Mikulově největší nezaměstnanost. Je to způsobeno 

především tím, že se jedná o region s velkou zaměstnaností v odvětví zemědělství. V 

regionu je vzhledem k přírodním podmínkám rozšířené pěstování vinné révy. Z důvodů 

spíše sezónních aktivit v Mikulovsku je zde význačně ovlivněna nezaměstnanost 

v některých obdobích kalendářního roku. Největším zaměstnavatelem je rakouská firma, 

jenž se zabývá výrobou kabelů a kabelových svazků. V mikroregionu v roce 2017 bylo 

dle informací z úřadu práce evidováno celkem 741 uchazečů o zaměstnání a podíl 

nezaměstnaných osob dosáhl 4,4 %. Zajímavým poznatkem je nízký počet žen 

evidovaných uchazečů o zaměstnání mezi okresy v Jihomoravském kraji. V následující 

tabulce je zobrazena nezaměstnanost v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje za 

rok 2017.  

Mikulov patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony se spíše 

horší situací na trhu práce, než je průměr Jihomoravského kraje. Podle průzkumu 

nezaměstnanosti Jihomoravského kraje na konci roku 2018, zde bylo evidováno 554 

uchazečů a podíl nezaměstnaných osob činil 4,2 %. Více než pětinu uchazečů tvořily 

osoby se zdravotním postižením. Z hlediska počtu absolventů byla situace lepší, jelikož 

absolventi tvořili pouze 1,5 % všech nezaměstnaných. Dlouhodobá nezaměstnanost byla 

na Mikulovsku mírně podprůměrná. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných činil 25,8 %, o 

něco méně než v Jihomoravském kraji 29,8 %.  V Mikulově pracovalo nejvíce osob 

v elektrotechnickém průmyslu 45,1 %. Nejvíce osob pracovalo v zahraničních firmách 

téměř 49,8 % a v soukromých podnicích 25,7 %. [48] 

5.6 ZHODNOCENÍ STRATEGIE 

Zhodnocení strategie Jihomoravského kraje a města Mikulova je možné na základě 

porovnání jednotlivých priorit a cílů. Z pohledu kraje se týkají celé oblasti a města, jenž 

do tohoto kraje patří. Uvedené strategie, které jsou řešeny v předchozích kapitolách, 

v podstatě vychází z jedné strategie.  Rozdíl mezi nimi je pouze ten, že kraj řeší obecné 

strategie, jehož cílem je zlepšování životních podmínek celého kraje a obcí sním spojené. 

Naopak strategie města Mikulov jsou zaměřena již na konkrétní priority. Dále jsou 

popsány jednotlivé strategie, které jsou mezi sebou porovnané. 

Infrastruktura 

Cílem priority rozvoje páteřní infrastruktury a dopravního napojení na kraje je vybudovat 

v Jihomoravském kraji páteřní technickou a dopravní infrastrukturu, jenž je kvalitní a má 

velkou kapacitu. V obci Mikulov je cílem priority obchvat města a rekonstrukce 
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komunikací, výstavba nových komunikací, přechody a bezpečnostní prvky. Dalším cílem 

rozvoj cyklistické a pěší dopravy. 

Kultura 

Zkvalitnění kulturního vyžití je společným zájmem Jihomoravského kraje a Mikulova, 

jehož opatřením bylo zvoleno zkvalitnění kulturních a volnočasových aktivit a trvalá 

podpora na obnovu a údržbu památkových objektů. 

Ekonomika 

Jihomoravský kraj musí být z hlediska investic atraktivním místem pro lokalizaci 

podnikatelských – českých i zahraničních firem. Strategickým cílem je u Obce Mikulov 

rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a získávat nové zahraniční investice v souladu 

s ekonomickou orientací města 

Přednostni Jihomoravského kraje a Mikulova 

Přednostmi kraje jsou relativně kvalitní výzkum a velké množství inovačních firem a 

školství, jeho geografická poloha a dopravní dostupnost včetně veřejné dopravy v rámci 

České republiky. V kraji je převážně příznivá struktura obyvatelstva z hlediska 

vzdělanosti, atraktivní krajina a čisté prostředí. Předností obce Mikulov je CHKO a má 

strategickou polohu. Městem vede silnice mezinárodního významu I/52 Brno – Vídeň. 

Jedná se o město se synonymem vinařského města a cestovního ruchu a pracovní 

příležitosti v nedalekém Rakousku. 

Problémové místa Jihomoravského kraje a Mikulova 

Naopak problémovými místy kraje jsou nedořešené globální napojení, nedostatky 

v zázemí pro studenty a pro pracovníky, nedobudované nebo nezmodernizované dopravní 

sítě a uzly. Potencionální nedostatky pitné vody a značné regionální rozdíly a sociální a 

ekonomické problémy uvnitř kraje. Negativně je ve městě Mikulov vnímána neexistence 

přímé linky spojující Mikulov s blízkými regionálními městy. Velkým problémem města 

je nedostatek parkovacích míst, zejména v letních měsících. Vysoký počet obyvatel 

kategorie 65+, malé množství velkých podniků a nezaměstnanost – sezónní míra 

nezaměstnanosti, sezónnost práce. 
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6 KONKURENCESCHOPNOST REGIONŮ 

Na základě informací, které byly získány v předchozí kapitole 5. bude sledována 

konkurenceschopnost Jihomoravského kraje, která se následně posoudí v rámci všech 

krajů v České republice. Data byly vyhledány na ČSÚ na základě indikátorů, které byly 

zvoleny a následně hodnoceny na základě vlastního úsudku. Indikátory budou vytvořené 

z bodovací metody, jež bude následně doplněna o grafickou metodu semaforu, s jejíž 

pomocí můžeme sestavit hodnotící škálu. Hodnocení kraje bude rozděleno do několik 

částí z hlediska výkonnosti. 

Vybrané indikátory: 

• Indikátor stavebnictví a infrastruktury 

• Indikátor hospodářství a produktivity 

• Indikátor trhu práce a nezaměstnanosti 

• Indikátor příjmu obyvatel 

Hodnotící kritéria budou hodnocena v období 10 let, a to od roku 2007 do roku 2017. Rok 

2018 nebude hodnocen z důvodu velkého nedostatku informací a tím spojené neefektivní 

hodnocení. 

6.1 Indikátor stavebnictví a infrastruktury 

Hodnocení konkurenceschopnosti z hlediska stavebnictví a infrastruktury bylo řešeno 

v rámci čtyř zvolených statisticky proměnných, kde byla zvolena jednotlivá váha, jejíž 

hodnota je uvedena v tabulce x. Váhy byly stanoveny na základě vlastního úsudku a 

pomocí literatury-případová studie VŠB Technická univerzita v Ostravě. 

Tabulka 12 - hodnoty stavebnictví a infrastruktury 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Nejdůležitějším kritériem byla zvolena délka silniční sítě, která bude důležitá pro budoucí 

rozvoj a dostupnost mezi jednotlivými kraji, kde nejdelší silniční sítí disponuje 
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Středočeský kraj s celkovou délkou v roce 2017 9 633 km, Jihomoravský kraj se mezi 

kraji umístil na 5. místě s celkovou délkou silniční sítě 4 447 km. 

Dalším důležitým kritériem bylo zvoleno provedení stavebních prací. Stavebnictví patří 

v České republice mezi zásadní odvětví a je pokládáno za jeden z významných indikátorů 

vývoje ekonomiky. Produkce stavitelství pozvolna vzrostla vlivem velké poptávky po 

bydlení. V počtu vydaných stavebních povolení byl Jihomoravský kraj posuzovaný 

v letech 2007–2017 na prvním místě. Nejvyšší počet stavebních povolení v 

Jihomoravském kraji byl v roce 2008, a to 15 256, její hodnota klesla v roce 2017 na 

8 649 povolení za rok, řadí se na druhé místo. V počtu vydaných stavebních povolení na 

prvním místě je Středočeský kraj.  

Délka silniční dítě bude důležitá pro budoucí rozvoj a dostupnost mezi jednotlivými kraji, 

kde nejdelší silniční sítí disponuje Středočeský kraj s celkovou délkou v roce 2017 9 633 

km, Jihomoravský kraj se mezi kraji umístil na 5. místě s celkovou délkou silniční sítě 

4 447 km.  

Předposledním kritériem je podíl obyvatel bydlící v domech napojených na kanalizaci, 

toto hodnocení je důležité z hlediska infrastruktury se Jihomoravský kraj řadí na třetí 

místo, kde v roce 2017 bylo napojeno na kanalizaci odpadních vod 91% obyvatel, na 

druhém místě je Karlovarský kraj a na prvním hlavní město Praha s 99,2 %. Meziročně 

se tento podíl zvýšil o 1,5 %. Délka kanalizační sítě dle informací z ČSÚ byla meziročně 

prodloužena o 157 km. 

 Posledním kritériem je podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu žijících v kraji 

v roce 2017 představoval 95,3 %. V mezikrajském porovnání se na poslední příčku řadil 

Plzeňský kraj, kde podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu představoval 85 %. 

Podle informací z ČSÚ délka vodovodní sítě v Jihomoravském kraji v roce 2017 

dosahovala 7 839 km, tato hodnota je mezi kraji druhá největší po Středočeském kraji, 

kde délka vodovodní sítě dosahovala 10 984 km.  

Hodnoty stavebnictví a infrastruktury byly hodnocené v období 2007-2017, jejíž hodnoty 

byly vypočítány pomocí vzorce (6). Výpočty jednotlivých ukazatelů jsou zobrazeny 

v příloze D. V této fázi byla hodnota ukazatele použita k bodovému ohodnocení veličin 

v jednotlivých krajích a letech a byla použita maximální hodnota. Metoda semaforu 

doplňuje spočítané hodnoty a je viditelná v tabulce. 
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Tabulka 13- Indikátor stavebnictví a infrastruktury 

 

Zdroj: vlastní výpočty dle [29] 

 

Ve sledovaném období je zřejmé, že se na prvním místě umístil Středočeský kraj, kde je 

největší hustota silniční sítě, která v roce 2017 dosahuje délky 6 633 km. Tabulka 14 

udává, že se Jihomoravský kraj v tomto hodnocení dostal na 3. místo. Nejlépe si kraj vedl 

v počtu vydaných staveních povolení, kde se mezi kraji umístil na 2. místě. Dobrý 

výsledek kraj neměl v podílu obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu a v délce silniční 

sítě. Nejnižší příčku obsadil Karlovarský a Liberecký kraj, neboť v obou regionech je 

velmi nízký počet stavebních povolení a stavebních prací. 

Tabulka 14 – pořadí jednotlivých krajů stavebnictví s infrastruktury 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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6.2 Indikátor hospodářství a produktivity 

V tomto hodnocení konkurenceschopnosti byly zvoleny tři statistické proměnné, které lze 

vidět v tabulce X a je zde přiřazená váha, dle vlastního úsudku a pomocí literatury 

případové studie VŠB. 

Tabulka 15- hodnoty hospodářství a produktivity 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Nejdůležitějším kritériem byl zvolen hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, jenž 

jednoznačně definuje aktivitu regionu. Jihomoravský kraj se umístil v celorepublikovém 

hodnocení na 2. místě, kde v roce 2017 dosáhla hodnoty 450,1 tisíc Kč na jednoho 

obyvatele, meziročně se hodnota regionálního HDP zvedla o 3,7 %, přepočtená hodnota 

se takto zvedala až od roku 2008, kdy dosáhla 361,1 tisíc Kč na obyvatele. Republikový 

průměr především ovlivňuje hlavní město Praha, kde v roce 2017 dosáhla hodnoty 997,6 

tisíc Kč HDP na obyvatele, tím se dostávají ostatní kraje po průměr ČR. Nejnižší hodnota 

byla zaznamenána u Karlovarského kraje, kde jeho hodnota dosahovala 315,7 tisíc Kč na 

obyvatele.  

Čistý disponibilní důchod domácnosti na 1 obyvatele je dalším kritériem který naznačuje 

materiálové bohatství domácností, které mají trvalé bydlení v jednotlivých regionech. 

Jihomoravský kraj se v tomto hodnocení umístil na 3 místě, kde hodnota v roce 2017 

dosahovala 228,7 tisíc Kč disponibilního důchodu na 1 obyvatele. Mezi kraji má 

nadprůměrný čistý disponibilní důchod na obyvatele Hlavní město Praha a Středočeský 

kraj. Na posledním místě se umístil Plzeňský kraj, kde jeho hodnota v roce 2017 je 133,9 

tisíc Kč na obyvatele.  

Posledním hodnotícím kritériem byl počet stavebních firem nad 50 pracovníků, kde 

Jihomoravský kraj obsadil druhé místo v roce 2017, mělo na území kraje sídlo 76 

středních a velkých stavebních podniků, kde bylo zaměstnáno podle údajů ČSÚ téměř 

9,4 tisíce osob. Na posledním místě se umístil Liberecký kraj, který v roce 2017 měl na 

území 14 stavebních podniků. Výpočty jednotlivých ukazatelů jsou zobrazeny 

v příloze E. 
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Na základě hodnot, které byly zvoleny byl sestaven indikátor hospodářství a produktivity, 

který byl spočítán podle vzorce (6) v letech 2007-2017. V tabulce 16 jsou spočítané 

hodnoty, které jsou následně doplněny o metodu semaforu. 

Tabulka 16- Indikátor hospodářství a produktivity 

 

Zdroj: vlastní výpočty dle [29] 

 

Ve sledovaném období je zřejmé, že nejlépe hodnoceným krajem je Hlavní město Praha, 

která dosahuje největšího indikátoru od roku 2007-2017. Ze sestaveného žebříčku v rámci 

průměrných hodnot Jihomoravský kraj se umístí na 2. místě. Řadí se tak mezi 

nadprůměrné regiony. Nejhůře hodnoceným regionem je Karlovarský kraj, jenž dosahuje 

podprůměrných hodnot v hrubém domácím produktu na obyvatele a v počtu stavebních 

firem se sídlem v kraji. Jednotlivé hodnocení je možné vidět v tabulce 17. 
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Tabulka 17- pořadí jednotlivých krajů hospodářství a produktivity 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

6.3 Indikátor nezaměstnanosti a trhu práce 

V tomto hodnocení konkurenceschopnosti byly zvoleny čtyři proměnné, které lze vidět 

v tabulce X, těmto statistickým proměnným byly opět zvolené váhy dle vlastního úsudku 

a literatuře, která zde byla již zmíněná.  

Tabulka 18 – hodnoty trhu práce a zaměstnanosti 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Za nejdůležitější kritérieum je považován poměr zaměstnanců ve stavebnictví, který se 

v roce 2017 meziročně snížil o 0,3 %. První příčku obsadilo Hlavní město Praha, kde bylo 

zaměstnáno v roce 2017 29 495 zaměstnanců. Na druhém místě se umístil Jihomoravský 

kraj, kde v roce 2017 bylo evidováno 26 330 zaměstnanců.  

Míra registrované nezaměstnanosti je dalším významným kritériem. Na úřadu práce bylo 

evidováno v Jihomoravském kraji na konci roku 2017 37 290 uchazečů o zaměstnání, tím 

dosáhl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 4,60 %, oproti roku 2016 se počet 

nezaměstnaných snížil o 11,7 tisíc. Mezi 14 kraji byl počet nezaměstnaných osob na 
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obyvatelstvu v Jihomoravském kraji 2 nejvyšší. Srovnatelná významnost je přiřazena 

počtu uchazečů na 1 pracovní místo, kde se Jihomoravský kraj umístil na 5. místě, kde 

v roce 2017 byla evidována hodnota 2,2 % uchazečů na 1 pracovní místo. Nejnižší počet 

na 1 pracovní místo bylo zaznamenáno v Hlavním městě Praha s hodnotou 0,3 %. 

Posledním kritériem byla zvolena míra ekonomické aktivity, kde na prvním místě se 

umístilo Hlavní město Praha, která v roce 2017 měla hodnotu 64,2 %. Jihomoravský kraj 

je v příčce na 6. místě s mírou ekonomické aktivity 60 %. Výpočty jednotlivých ukazatelů 

jsou k vidění v příloze F. 

Na základě hodnot, které byly zvoleny byl sestaven indikátor hodnoty trhu práce a 

nezaměstnanosti, který byl spočítán podle vzorce (6) a (7), jenž umožňuje porovnat kraje 

v letech 2007-2017. Tabulka 19 zobrazuje hodnoty, které byly dosaženy v jednotlivých 

letech. 

Tabulka 19 - Indikátor nezaměstnanosti a trhu práce 

 

Zdroj: vlastní výpočty dle [29] 

 

Ze sledovaného období vyplývá, že nejlépe hodnoceným regionem je Hlavní město 

Praha, všechny ostatní kraje dosahují nižších výsledků včetně Jihomoravského kraje, 

který v hodnocení skončil na 12 místě ze 14 krajů. Je to způsobeno vysokou 

nezaměstnaností v kraji, kde v roce 2017 bylo evidováno 37 290 osob. Míra ekonomické 

aktivity je v kraji podprůměrná a kraj se zde umístil na 6. místě. Podprůměrný je kraj také 

počet uchazečů na 1 pracovní místo, kde se kraj umístil na 5 místě a na jedno pracovní 

místo připadá 2,2 %. Naopak u ukazatele zaměstnanosti ve stavebnictví se Jihomoravský 

kraj umístil na 2. místě hned po Hlavním městě Praha. Jihomoravský kraj patří 

dlouhodobě ke krajům s vysokou mírou nezaměstnanosti. Jednotlivé hodnocení ostatních 

krajů je možné vidět v následující tabulce. 
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Tabulka 20 – pořadí jednotlivých krajů trhu práce a nezaměstnanosti 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

6.4 Indikátor příjmů a výdajů obyvatel 

Možnosti v oblasti příjmů a výdajů obyvatel je stanoven ze tří statistických veličin, které 

jsou zobrazeny v tabulce 21, jako u předchozích ukazatelů je i zde stanovena váha podle 

významnosti. Hodnocené období je od roku 2007-2017.  

Tabulka 21 – hodnoty příjmů a výdajů obyvatel 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Vzhledem k tomu, že se měsíční náklady domácnosti tvoří pro obyvatele největší přítěž, 

tento ukazatel byl hodnocen jako nejvýznamnější. V Jihomoravském kraji je patrný 

každoroční nárůst měsíčních nákladů na bydlení. Za hodnocené období bylo bydlení o 

1,9 tisíc Kč měsíčně vyšší. V roce 2017 dosáhla částka na bydlení 5,6 tisíc Kč měsíčně. 

Statistiky uvádí, že největšími položkami na bydlení jsou výdaje na elektřinu a plyn. Kraj 

Vysočina se umístil na posledním místě díky nejmenším nákladům na bydlení v cele 

České republice.  

Dalším zvoleným kritériem byla průměrná měsíční mzda ve stavebnictví na 1 obyvatele. 

Jihomoravský kraj se umístil na 3. místě, hned po Hlavním městě Praha a Středočeském 
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kraji. Průměrná hrubá měsíční mzda pracovníku ve stavebnictví v Jihomoravském kraji 

v roce 2017 byla 26 330, nárůst s předchozím rokem byl o 2 %, přesto je mzda o 3 tisíce 

Kč pod republikovým průměrem. Jihomoravský kraj se řadí na druhé místo 

v celorepublikovém hodnocení. Hlavní město Praha se bezkonkurenčně řadí na první 

příčku hodnocení. Nejmenší průměrnou hrubou mzdu ve stavebnictví je v Karlovarském 

kraji.  

Posledním hodnotícím kritériem byla průměrná měsíční mzda. V Jihomoravském kraji 

dosáhla v roce 2017 částky 27 668 Kč, oproti roku 2016 vzrostla o 1 762 Kč. 

V mezikrajském srovnání byla mzda třetí nejvyšší po Hlavním městě Praze a 

Středočeském kraji. Nejmenší měsíční hrubá mzda je v Karlovarském kraji, v roce 2017 

činila 25 336 Kč, ale byla zde zaznamenána nejvíce se zvyšující mzda v průběhu let. 

Podrobný výpočet ukazatelů je k nahlédnutí v příloze G. 

Na základě hodnot byl sestaven indikátor příjmů a výdajů obyvatel v letech 2007-2017. 

Pro hodnocení nákladového ukazatele byl zvolen vzorec (7), pro bodové hodnocení 

průměrně hrubých měsíčních mezd byl zvolen vzorec (6). V následující tabulce 22 jsou 

zobrazené vypočítané hodnoty doplněné o grafickou metodu semaforu. 

Tabulka 22- Indikátor příjmů a výdajů obyvatel 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [29] 

 

V hodnocení zvítězilo Hlavní město Praha, v tomto hodnocení ale musíme vzít v potaz, 

že náklady na bydlení ve větších městech jsou vysoké. Jihomoravský kraj se umístil na 3. 

místě, zejména kvůli průměrné hrubé měsíční mzdě, která se v celorepublikovém 

hodnocení umístila na 3 místě. Měsíční náklady na bydlení jsou po Praze druhým 

nejdražším krajem v České republice. Pardubický kraj se umístil na posledním místě 

kvůli nízké průměrné hrubé mzdě a průměrné hrubé mzdě ve stavebnictví, ale po kraji 
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Vysočina je druhým nejlevnějším krajem pro bydlení. Srovnání průměrných hodnot 

všech krajů je k nahlédnutí v tabulce 23. 

Tabulka 23- pořadí jednotlivých krajů příjmů a výdajů obyvatel 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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7 MOŽNOSTI ROZVOJE REGIONU 

Na základě případové studie je vypracovaná strategická vize Jihomoravského kraje a 

možnosti směrů regionálního rozvoje. Strategická vize tvoří vstupní bránu do návrhové 

části strategického plánu. Jejím smyslem je určit zásadní orientaci regionu. [50]  

Vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo v daném území, přičemž 

jednotlivé části návrhu jsou nástrojem k jejímu naplnění a dosažení. Vize vychází z 

využití vhodné kombinace vnitřních a vnějších faktorů konkurenceschopnosti, 

respektování životního prostředí jako jednoho pilířů udržitelného rozvoje.[50] Posilování 

koncepčního přístupu, efektivity při poskytování podpory. Základním hodnotícím 

východiskem při naplňování zásad formulace vize regionu je udržitelný rozvoj ve všech 

jeho rozměrech. Budoucnost Jihomoravského kraje je založena ze 4 částí. Dále bude 

popsána vize obce Mikulova a porovnání vizí mezi sebou. 

7.1. Vize Jihomoravského kraje 

Konkurenceschopnost 

První z částí se zabývá konkurenceschopností, kde se předpokládá dynamický rozvoj 

vzdělání a vyšší vzdělanostní úrovně obyvatel kraje. U malých a středních podniků se 

předpokládá vyšší aktivita a rozvoj nových i tradičních vyvíjejících se oborech. Tyto 

obory se budou aplikovat na podnikatelský sektor. V Jihomoravském kraji je patrný 

každoroční nárůst měsíčních nákladů na bydlení. Počet stavebních firem nad 50 

pracovníků Jihomoravský kraj obsadil druhé místo v roce 2017 mělo na území kraje sídlo 

76 středních a velkých stavebních podniků. 

Infrastruktura 

Druhou stanovenou vizí byla infrastruktura. Vize si zachová informační, enviromentální 

a dopravní význam faktoru posilování konkurenceschopnosti a podporu atraktivity 

Jihomoravského kraje, která je důležitá pro podnikání nebo vyšší zaměstnanost. Zlepšení 

infrastruktury zajistí modernizace silničních a železničních komunikací napojenou na 

evropskou dopravní síť a zásobování vodou a energií. Hodnotícím kritériem byl podíl 

obyvatel bydlící v domech napojených na kanalizaci, toto hodnocení je důležité 

z hlediska infrastruktury, kde Jihomoravský kraj řadí na třetí místo, kde v roce 2017 bylo 

napojeno na kanalizaci odpadních vod 91% obyvatel. Druhým hodnotícím kritériem byl 

podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu žijících v kraji v roce 2017 představoval 

95,3 %, kde délka vodovodní sítě v Jihomoravském kraji v roce 2017 dosahovala 7 839 

km, tato hodnota je mezi kraji druhá největší 
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Sociální soudržnost 

Třetí vizí je sociální soudržnost, která bude jako doposud vycházet z dlouhodobě 

stabilizovaného prostředí kraje, které je ovlivněno hodnotami, které vyrůstají z tradic 

kraje. Hypotézou udržení prostředí pro obyvatele je fungující trh práce, nebo dostačující 

kvalita veřejných služeb. Z hlediska trhu práce je za nejdůležitější kritériem je považován 

poměr zaměstnanců ve stavebnictví, který se v roce 2017 meziročně snížil o 0,3 %. 

Dalším výrazným kritériem je míra registrované nezaměstnanosti, kde bylo evidováno na 

úřadu práce v Jihomoravském kraji na konci roku 2017 37 290 uchazečů o zaměstnání, 

tím dosáhl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 4,60 % oproti roku 2016 se počet 

nezaměstnaných snížil o 11,7 tisíc. Jihomoravský kraj je ze 14. krajů, druhý s největší 

nezaměstnaností. Míra ekonomické aktivity je v kraji průměrná. 

Vyvážený rozvoj území 

Poslední stanovenou vizí je vyvážený rozvoj území. Méně rozvinuté kraje budou 

v maximální míře mít podíl na přenosu inovačních postupů do vlastní ekonomické 

základny. Po naplnění tohoto záměru dojde ke zlepšení dopravního napojení těchto 

oblastních částí kraje. Dále vyvážený rozvoj území kraje zahrnuje snížení územních 

disparit, který eliminuje rozdíly v ekonomické výkonnosti mezi krajem a venkovskými 

částmi. Nejdůležitějším kritériem byla zvolena délka silniční sítě, která bude důležitá pro 

budoucí rozvoj a dostupnost mezi jednotlivými kraji. Jihomoravský kraj se mezi kraji 

umístil jako průměrný s celkovou délkou silniční sítě 4 447 km. 

7.2 Vize města Mikulov 

Vzhledem ke svému postavení je v Mikulově největší nezaměstnanost. Je to způsobeno 

především tím, že se jedná o region s velkou zaměstnaností v odvětví zemědělství. V 

regionu je vzhledem k přírodním podmínkám rozšířené pěstování vinné révy. Z důvodů 

spíše sezónních aktivit v Mikulovsku je zde význačně ovlivněna nezaměstnanost 

v některých obdobích kalendářního roku 

Mikulov se rozvíjí jako město silného národního i nadnárodního významu, jenž dbá o 

společný rozvoj historického centra a předměstí. Město je dostupné po bezpečných 

komunikacích i železnici a nabízí dostatečnou kapacitu parkovacích míst. Hospodářská 

základna bude zaměřena na stavebnictví, rozvíjející se řemesla a menší výrobní provozy. 

Při sezónních výkyvech dostatečně uspokojuje kvalitním systémem obchodů a služeb. 

Mikulov je turistickým a kulturním centrem mezinárodního významu.  

Město bude mít kvalitní vzdělání pro své obyvatele a jeho okolí. Je vytvořeno 

odpovídající zázemí pro sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel i návštěvníků. 

Ve městě je dostatečná infrastruktura a aktivity. Mikulov je městem, kde se potencionálně 
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rozvíjejí cestovní ruch, drobná řemesla, stavebnictví a diverzifikované zemědělství 

s důrazem na vinařství. 

Hospodaření města je zdravé a obec se nezadlužuje nad únosnou míru, vlastní 

nemovitosti, jež jsou zázemím pro rozvoj služeb obyvatelům a návštěvníkům. Všechny 

hospodářské a společenské aktivity jsou šetrné k životnímu prostředí. 

Památky jsou vhodně využívány pro cestovní ruch a kulturní aktivity. Ve městě je 

dostatečná infrastruktura a je zde množství prostor pro aktivity a zájmů obyvatel ve 

volném čase. 

7.3 Zhodnocení Jihomoravského kraje a města Mikulov 

Závěrem byla zhodnocena vize Jihomoravského kraje a obce Mikulov, která byla 

zpracována v rámci celého kraje. Tyto vize se vypracovávají obecně pro celý kraj, do 

kterého spadá město Mikulov. Město se dále zaměřuje na konkrétní potřeby svých 

obyvatel. Kraj i město vycházejí ze stejných vizí. První společný cíl je 

v konkurenceschopnosti, kde se předpokládá dynamický vývoj vzdělání jak v celém kraji, 

tak i ve městě Mikulov, kde je výrazný problém se stárnutím obyvatel. Mikulov má 

v budoucnu vizi široké nabídky kvalitního vzdělání pro obyvatele města a okolí, doplňují 

je nové typy a pojetí celoživotního vzdělávání.  

Druhým faktorem je doprava a infrastruktura. Zlepšení infrastruktury zajistí modernizace 

silničních a železničních komunikací a kvalitní systém parkování s dostatečnou kapacitou 

i dostatečnou dopravní obslužnost především u veřejné hromadné dopravy. Město a kraj 

mají dostatečné množství jakostní pitné vody a energie, jelikož ve městě převládá počet 

obyvatel s trvale obydlenými byty, které jsou zásobenými plynem. Omezuje emise na 

minimum, spolu s efektivním využíváním energetických zdrojů, jež pomáhají řešit otázku 

kvality ovzduší. Hypotézou udržení prostředí pro obyvatele je fungující trh práce, nebo 

dostačující kvalita veřejných služeb. Poslední vizí je vyvážený rozvoj území kraje 

zahrnuje snížení územních disparit, který eliminuje rozdíly v ekonomické výkonnosti 

mezi krajem a venkovskými částmi.  

Vize jsou sice obecnou formulací žádoucího budoucího stavu, ale neměla by být chápána 

jako nepotřebná formalita, diskuzí a správnou formulací vize je možné uvědomit si, 

k čemu by měl rozvoj kraje směřovat. 
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8 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo posouzení vybraného regionu, určení vlivů, které 

působí na regionální rozvoj a navržení možných směrů regionálního rozvoje 

Jihomoravského kraje. Celý tento proces může fungovat, jen za předpokladu, že region 

bude vybaven právě zmiňovaným potencionálem, v případě Jihomoravského kraje tomu 

však bezpochyby je. Požadovaným výstupem práce bylo zmapování situace vybraného 

regionu, určení vlivů, které působí na regionální rozvoj a navržení možných směrů 

regionálního rozvoje. 

Teoretická část se věnuje charakteristice regionální politiky, rozvojovým strategiím a 

regionálnímu rozvoji. Praktická část charakterizuje území a zaměřuje se na spojitosti 

s aktuálním stavem. 

Pro stanovení možnosti rozvoje strategie je vypracována SWOT analýza v rámci 

Jihomoravského kraje. Za nejsilnější stránku kraje je považována poloha v rámci České 

republiky i Evropy, jeho významná pozice v systému středního, vyššího odborného a 

vysokého školství v ČR a tím nadprůměrné úrovni vzdělání, v neposlední řadě je silnou 

stránkou vinařství, které dosahuje moderní úrovně se zachováním svých tradičních 

přívlastků. Příležitostí Jihomoravského kraje je realizace připravovaných dopravních 

projektů celostátního významu a využití nových poznatků vědy, vývoje a výzkumu. 

Slabým místem kraje je chybějící páteřní rychlostní silniční komunikace z Pardubického 

kraje směrem k česko-rakouským hranicím a okrajová území kraje s koncentrujícími se 

problémy ohledně nezaměstnanosti, trhu práce, nedostatkem pracovních míst, nízkými 

mzdami a obtížnou dopravní dostupností. Z toho vyplývá ohrožení v oblasti vědeckých 

kapacit, nabídky výzkumné infrastruktury a zatěžující tranzit v silniční a kamionové 

dopravě. 

Dále byly v regionu hodnoceny rozvojové strategie města Mikulov v rámci 

Jihomoravského kraje. Toto město bylo vybráno v rámci dotazníkového šetření 

specifického výzkumu. Mikulov byl posuzováno v rámci okresu Břeclav, a to ukazatelem 

nezaměstnanosti. Byla sestavena SWOT analýza v rámci města Mikulov. Jeho silnou 

stránkou je atraktivní poloha města a existence městské památkové rezervace. Slabým 

místem města je sezónnost návštěv a vysoká nezaměstnanost. Příležitostí jsou pro město 

dobrá dopravní napojení a výhodná poloha, naopak hrozbou je stárnutí populace.  

Vzhledem k hodnocení konkurenceschopnosti regionů byly sestaveny indikátory, které 

jsou složeny s několika proměnných. Celkově byl kraj hodnocen ze čtyř tematických 

celků. Jihomoravský kraj si v hodnocení konkurenceschopnosti ve většině případech vedl 

dobře. V indikátoru stavebnictví a infrastruktury se kraj zařadil na třetí místo, hned po 

hlavním městě Praze a Středočeském kraji, stejně jako v indikátor příjmů a výdajů. 



- 96 - 

Indikátor hospodářství a produktivity zařadil kraj na druhé místo, což vyplývá to 

z hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele. V Jihomoravském kraji byl počet 

nezaměstnaných osob na obyvatelstvu druhý nejvyšší. Srovnatelný význam je přiřazen 

počtu uchazečů na jedno pracovní místo. Jihomoravský kraj se umístil na pátém místě. 

V roce 2017 zde byla evidována hodnota 2,2 % uchazečů na jedno pracovní místo.  

Poslední část představuje vizi Jihomoravského kraje a města Mikulov. Vize je pozitivního 

charakteru a eliminuje slabé stránky. Udává možnost, jak zastavit nepříznivý 

demografický vývoj a jak podpořit ekonomickou aktivitu. Závěrem jsou jednotlivé vize 

mezi sebou porovnané. Konečné závěry vyplývající z této práce lze využít pro rozvojové 

aktivity a strategické plány.  
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