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Abstrakt 

 

Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je 

sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, 

a investiční činností, která se v regionech odehrává. Investiční činnost je sledována 

v podrobnějším členění na projekty pozemního stavitelství a dopravní infrastruktury. 

Velmi významným zdrojem stavební činnosti se v posledních letech stávají evropské 

fondy. Proto je v práci sledována závislost projektů na finanční podpoře EU. Hlavním 

výstupem práce je nalezení možné souvislosti mezi výkonností jednotlivých regionů 

České republiky a investiční činností v nich se odehrávající.  

 

 

 

Abstract 

 

The doctoral thesis deals with the management of regions construction investments. The 

aim of the doctoral thesis is to monitor the efficiency of the regions of the Czech 

Republic, which is pursue by gross domestic product indicator and investment activities 

that are held in the regions. Investment activity is observed in detailed breakdowns on 

the projects of civil engineering and transport infrastructure. Very important source of 

construction activity in recent years have become the European funds.  Therefore the 

thesis observe the dependence of the projects on EU financial support. The main 

outcome of this doctoral thesis is to identify a possible link between the performance of 

individual regions of the Czech Republic and investment activities occurring here. 
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1 ÚVOD 

Značné rozdíly v sociálně - ekonomické úrovni jednotlivých států či regionů mohou 

významně ovlivňovat celkový hospodářský rozvoj daného státu. Proto vlády v řadě 

zemí začaly uplatňovat regionální politiku, aby vytvořily předpoklady pro postupné 

snižování či zmírňování rozdílů a současně přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti 

regionální a národní ekonomiky. Výsledky regionálního výzkumu jsou vyžadovány 

jednotlivými aktéry regionálního rozvoje, jako jsou města a obce, mikroregiony, kraje, 

a regiony soudržnosti, z důvodu zpracování strategií lokálního nebo regionálního 

rozvoje pořizovaných pro potřeby koordinovat rozvoj příslušného územního celku. 

Zpracování těchto dokumentů je navíc základní podmínkou pro získání prostředků na 

realizaci investičních projektů z různých zdrojů a fondů.  

Pro koncipování adekvátní regionální politiky a pro přípravu lokálních a regionálních 

strategií je třeba znát současné teorie regionálního rozvoje. Tyto teorie představují více 

či méně ucelený systém hodnocení základních faktorů, aktérů, příčin, souvislostí 

a mechanismů regionálního rozvoje. 

Pojetí regionální politiky a regionálního rozvoje se neustále vyvíjí. Cílem regionální 

politiky se stalo snižování rozdílů mezi regiony. Původní myšlenka harmonického 

rozvoje všech regionů byla nahrazena myšlenkou tzv. rovnosti šancí a tvorbou 

společných finančních zdrojů na financování regionální politiky. Novým uplatňovaným 

názorem se stal požadavek návratnosti, či spíše efektivnosti vložených prostředků. 

Financované projekty mají řešit místní problémy, ale současně mají mít charakter tzv. 

růstového efektu. Silně se rozvíjející regiony mají poskytovat významné hospodářské 

příležitosti pro ekonomické subjekty ze slabších regionů. Do popředí se dostává 

ekonomický růst, přičemž nezanedbatelným determinantem růstu je zvyšování 

konkurenceschopnosti municipalit, regionů a států. 

Zvyšování konkurenceschopnosti regionů dnes patří k aktuálním tématům. V prostředí 

Evropské unie, ale i v jednotlivých členských státech lze nalézt velké rozdíly v životní 

úrovni a konkurenceschopnosti jednotlivých regionů.  

Mezi významné indikátory rozvoje území patří hrubý domácí produkt (aplikován na 

regionální hrubý domácí produkt), míra nezaměstnanosti, odvětvová míra 

nezaměstnanosti, rozsah a odvětví investic v regionu, daňová výtěžnost a další. Tato 

hlediska vstupují také do hodnocení území z hlediska jistoty a stability prostředí pro 

investiční záměry.  

Hrubý domácí produkt, jako základní indikátor výkonnosti regionu, je tvořen výdaji 

domácností na osobní spotřebu, hrubými soukromými domácími investicemi, výdaji 

státu na nákup zboží a služeb a čistým exportem. Nedílnou a velmi významnou součástí 

hrubého domácího produktu jsou tedy investice. Stavebnictví se velmi 

významně promítá do hrubého domácího produktu prostřednictvím hrubých 

soukromých domácích investic.   
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Z informací Českého statistického úřadu je zřejmé, že stavebnictví a především 

investiční výstavba se podílí na výkonnosti státu poměrně vysokým procentem. 

Finanční krize, která postihla všechny evropské státy, způsobila zhoršení jejich 

ekonomického vývoje, avšak v posledních letech důsledky krize postupně odeznívají 

a ekonomika se opět vrací k růstovému trendu. V souvislosti se snížením hrubého 

domácího produktu došlo také ke zhoršení situace ve stavebnictví. Krize zapůsobila na 

stavebnictví dlouhodobě, avšak i v tomto odvětví je zřejmé, že již postupně odeznívá, 

a především díky enormní infrastrukturální výstavbě, stavebnictví opět roste. S oblastí 

stavebnictví jsou obecně spojovány i další činnosti, které se podílí na tvorbě výkonnosti 

ekonomiky, neboť stavebnictví vytváří silný akcelerační efekt pro budoucí vývoj 

ekonomiky.  

Zájem o regionální problematiku se ještě více prohloubil po vstupu České republiky do 

Evropské unie, kde je regionálnímu výzkumu i regionální politice věnována značná 

a systematická pozornost. Evropská unie tak vyvíjí zřetelný tlak i na vytvoření moderní 

a efektivní regionální politiky v jednotlivých členských státech. Na tuto oblast jsou také 

zaměřeny nemalé finanční zdroje v rámci politiky hospodářské, sociální a teritoriální 

soudržnosti. 

Evropské dotace dnes může čerpat několik typů příjemců. Nemusí se jednat pouze 

o státní sektor, ale mohou to být i kraje, města a obce, firmy, osoby samostatně 

výdělečně činné a neziskový sektor. Dohoda o partnerství mezi Evropskou komisí a 

Českou republikou stanovila oblasti, do nichž budou v následujících letech směřovat 

evropské dotace prostřednictvím tzv. operačních programů. Nejvíce finančních 

prostředků i v programovém období 2014 - 2020 opět přijde na dopravní stavby a 

podporu udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 

infrastrukturách. Hlavním operačním programem, z něhož budou prostředky na dopravu 

přerozdělovány, je OP Doprava, kraje však mohou na dopravní infrastrukturu žádat také 

o finanční prostředky z integrovaného operačního programu. 

 

  

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=119923/114203_0_
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2 VYMEZENÍ CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE A 

PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝSTUPŮ 

Cílem disertační práce je management výkonnosti regionů České republiky v oblasti 

stavební investiční činnosti, kde měřitelné efekty mohou mít určitá časová zpoždění. 

Investiční činnost bude dále členěna na projekty pozemního stavitelství a dopravní 

infrastruktury. Jako vhodný ukazatel pro sledování výkonnosti se jeví hrubý domácí 

produkt, případně doplněný o další ukazatele. Hrubý domácí produkt však nevypovídá 

nic o životní úrovni, a proto bude přepočítán dle počtu obyvatel. Vzhledem k tomu, že 

bude sledována výkonnost v regionech/krajích, je vhodné použít údaje těchto nižších 

územních jednotek. Proto jako nejvhodnější ukazatel je zvolen regionální hrubý domácí 

produkt, případně přepočítaný na obyvatele tohoto regionu/kraje.  

V rámci disertační práce bude provedena analýza dat o výkonnosti regionů a stavební 

produkci, která povede k posouzení a zhodnocení vzájemného vztahu. Data pro analýzu 

budou převážně čerpána z Českého statistického úřadu a dalších zdrojů poskytujících 

vhodné statistické informace.  

Vzhledem k finanční náročnosti investiční výstavby a možného čerpání z evropských 

zdrojů, bude v disertační práci rozebrána také problematika finanční podpory stavební 

činnosti z fondů EU.  

V disertační práci byla stanovena následující hypotéza: 

Hypotéza:    Stavební investiční činnost ovlivňuje výkonnost regionů. 

K dosažení cílů disertační práce je nezbytné splnění několika základních úkolů. Nejprve 

je třeba vstoupit do problematiky a získat přehled o současném stavu investiční činnosti 

a výkonnosti regionů. Po zpracování analýzy je třeba sestavit databázi údajů, které 

budou sloužit ke stanovení vztahu mezi výkonností regionu a investiční činností. A na 

závěr, ze získaných údajů definovat bližší vztah, na jehož základě dojde buď 

k potvrzení anebo vyvrácení vědecké hypotézy. 
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3 INVESTIČNÍ ČINNOST Z POHLEDU 

NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO 

Investiční činnost představuje oblast, která je zaměřena především na obnovu a rozšíření 

hmotného a nehmotného majetku. Rozhodování o investicích je typické tím, že jde 

o dlouhodobé rozhodování, které s sebou přináší dva zásadní problémy. Prvním 

problémem je nutnost brát v úvahu faktor času, který se řeší diskontováním a druhým 

problémem je nutnost vyrovnat se s nejistotou a rizikem, které přináší budoucnost. 

Investiční činnost je mimo jiné náročná i na koordinaci účastníků investičního procesu. 

3.1 Obecné vymezení investice 

Investice jsou ve svém nejširším významu definovány jako obětování jisté současné 

hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty. [1] 

Podle podstaty majetku, do kterého se investice vkládá lze rozlišit: 

 Reálné (kapitálové) investice, které představují rozšíření výrobní kapacity 

podniku, zahrnují náklady vynaložené na výstavbu, rekonstrukci, 

modernizaci a obnovu 

 Finanční investice, kdy se jedná o nákup cenných papírů, bankovní vklady 

a poskytování úvěrů. 

 Nehmotné investice představující investice do know-how, výzkumu 

a vzdělávání. 

Dalším způsobem lze investice rozčlenit na investice přímé a nepřímé. Přímé investice 

představují záměr investora získat převládající vliv (více než 10 % podílu na 

rozhodování) a proto se někdy také označují jako investice strategické. Nepřímé 

investice neboli portfoliové investice naopak o převládající vliv neusilují, snahou je 

získat podíl menší než 10 %. Tím vznikají soubory několika investic v tzv. portfoliu, 

jehož podstatou je optimalizace zhodnocení kapitálu a diverzifikace rizika. [1] 

Investování do určitého aktiva by mělo vždy vlastníkovi přinést prospěch, který se dá 

vyjádřit penězi. Toto vyjádření může být buď přímé ve formě zhodnocení investice, 

nárůstem ceny dosažitelné při prodeji, anebo z výnosů plynoucích z vlastnictví investice 

(dividendy, úroky apod.). Nepřímo lze prospěch vyjádřit buď synergickým efektem 

(úspora nákladů, růst zisku, zvýšení obratu, obsazení nového segmentu trhu apod.), 

konkurenční výhodou (pořízení nové technologie či know-how apod.), anebo v podobě 

jiného efektu. Toto platí především pro investice ve veřejném sektoru, kdy budoucí 

prospěch může spočívat v poskytnutí služby pro občana, zajištění bezpečnosti občana 

apod. [2] 

Z makroekonomického hlediska jsou investice chápány jako aktiva, která nejsou určena 

pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určena pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo 

dalších kapitálových statků. [2] V národohospodářském pojetí jsou investice děleny na 
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hrubé a čisté. Hrubé investice představují celkovou částku uloženou do investičních 

statků v celé ekonomice, zatímco čisté investice tvoří meziroční přírůst hodnoty 

investičních statků. [3] 

3.2 Investice z pohledu ekonomického cyklu 

Investice tvoří významnou složku hrubého domácího produktu. Na základě empirických 

studií vyplývá, že investice jsou jednou z těch složek, které v průběhu ekonomických 

výkyvů vykazují největší volatilitu. Pokud se k tomu přičte i relativně velká váha 

investic, kterou mají na celkovém HDP, je patrné, že právě investice výrazně přispívají 

k formování hospodářského cyklu. Investice také klíčovým způsobem ovlivňují budoucí 

výkon ekonomiky. Jak je zřejmé již z obecné definice investice, jedná se o odloženou 

spotřebu, a ta navyšuje budoucí potenciál ekonomického růstu. 

3.2.1 Hospodářský cyklus a investice 

Definice pro hospodářský cyklus není jednoznačná. Obecně lze hospodářský cyklus 

chápat jako cyklické kolísání skutečného produktu v čase kolem jeho dlouhodobého 

trendu, přičemž tento trend je rostoucí. [4] Přestože se označuje kolísání za cyklus, 

žádné dva cykly nejsou úplně stejné a nelze s jistotou předvídat začátek a délku 

ekonomického cyklu. Obvykle jsou fáze kontrakce kratší a mělčí než fáze expanze. [5] 

Příčiny kolísání se snaží vysvětlit řada ekonomických teorií, i když neexistuje jedna 

jediná ucelená teorie, která by podala komplexní a jediné správné vysvětlení vzniku 

hospodářského cyklu. 

 

Obr. 3-1: Hospodářský cyklus [6] 

Příčiny, které ovlivňují kolísání hospodářského cyklu, lze dělit podle různých hledisek. 

První hledisko dělí příčiny cyklického kolísání dle vztahu k systému na exogenní 

a endogenní [4]. Pokud je ekonomika považována za vnitřně stabilní systém, pak za 

cyklickými výkyvy stojí výhradně exogenní příčiny, které svým působením vychýlí 

ekonomiku mimo její dlouhodobý trend. Pokud je však ekonomika považována 

za vnitřně nestabilní, pak pro ni budou výkyvy endogenní, které vycházejí z působení 
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vnitřního tržního mechanismu. [7] V takovém systému pak dochází vnitřním 

mechanismem autoregulace k cyklickému pohybu, za účelem dosažení rovnováhy. 

Druhý způsob členění ekonomických teorií je dělení na monetární a reálné. Monetární 

teorie, jak je patrné již z názvu, kladou klíčový význam na peníze, které stojí za 

ekonomickými výkyvy. Reálné teorie vysvětlují kolísání ekonomického cyklu reálnými 

faktory, které ovlivňují potenciální produkt. Třetí způsob třídění je přístup, který 

rozděluje šoky na nabídkové a poptávkové. Záleží tedy na tom, zda byl agregátní výstup 

vychýlen změnou agregátní nabídky či poptávky. Posledním, čtvrtým, způsobem je 

přístup chronologický, jak vznikaly teorie v čase. [8] 

Předkeynesovské teorie 

Jedná se o teorie z první třetiny 20. století, jak monetární, tak i reálné.  Důraz byl kladen 

na samoregulační funkce trhu, propagaci nezasahování státu do ekonomiky a platnost 

Sayova zákona. Sayův zákon trhu je zjednodušen na tezi, že si agregátní nabídka vždy 

vytvoří poptávku. Je ale přípustný i dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou.  

Teorie přeinvestování 

Do skupiny nabídkově orientovaných teorií patří teorie přeinvestování, která stojí na 

hypotéze, kdy pokles poptávky po investicích je prvotní příčinou následného 

ekonomického poklesu. Investice jsou tedy velmi pružným indikátorem stavu 

ekonomiky. V první verzi této teorie je kladen důraz na časový odstup mezi 

dlouhodobými investicemi a nárůstem produkce. Ve fázi expanze dochází 

k přeinvestování trhu, firmy jsou hnány rostoucí poptávkou po jejich zboží a vysoké 

marže lákají i nové firmy ke vstupu do odvětví a produkci poptávaného zboží, které má 

však svou výrobní periodu časově náročnou. Dojde tedy k tomu, že vzroste cena 

stávajícího zboží a s časovým odstupem i k zaplavení trhu novým zboží, kterého pak 

bude nadbytek. Druhá verze této teorie souvisí s ranými měnovými teoriemi, kdy 

k přeinvestování ekonomiky a následnému cyklickému kolísání dojde v případě, kdy 

úrokové míry neodpovídají reálnému produktu a jsou nastaveny pod svojí rovnovážnou 

úrovní. [8]   

Keynesovské teorie  

Keynesovské teorie jsou spjaty s postavou J. M. Keynese a jeho dílem Obecná teorie 

zaměstnanosti, úroku a peněz. Jedná se o teorie z přelomu 30. a 40. let 20. století, kdy se 

svět nacházel v depresi, a klasické teorie tehdejší doby selhaly. Nezaměstnanost byla 

vysoká, nevyužité výrobní kapacity a fixní náklady z nich pouze zatěžovaly firmy, 

mezinárodní obchod se zhroutil, cenová hladina byla nízká, hospodářské politiky zemí 

marně hledaly recept na oživení, vlády se snažily chránit domácí trhy vlnou 

protekcionistických a izolačních opatření. V této situaci dospěl J. M. Keynes k závěru, 

že se ekonomika z dlouhotrvající deprese nedostane sama. Popřel Sayův zákon a tvrdil, 

že k oživení ekonomiky dojde pouze v případě, že se zvýší vládní výdaje a podpoří 
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agregátní poptávka. Mzdy a ceny považoval za nepružné. Nevěřil ani v automatický 

mechanismus přeměny úspor v investice. [8] 

Model multiplikátoru a akcelerátoru  

Stěžejní roli této teorie hrají investice, které jsou velmi nestabilní v čase, protože jsou 

ovlivněny mnoha faktory - ekonomickými (velikost produkce, úrokové míry, kapitálová 

zásoba apod.), ale i mimoekonomickými (psychologické faktory, nejistota, ochota 

podstoupit riziko apod.). Některé verze této teorie uvádějí jako spouštěč cyklického 

kolísání vnější podněty, vnitřní síly pak jen udržují cyklus v chodu. [4] Význam 

a důležitost investičních aktivit a jejich dopad na hospodářský cyklus je zřejmý. Pokud 

dojde v ekonomice k nárůstu investic, dojde vlivem multiplikace 

k nadproporcionálnímu růstu reálného produktu a vlivem akcelerátoru pak k dalšímu 

nárůstu investic. Z pohledu hospodářského cyklu dojde ve střednědobém horizontu 

k výraznému růstu produkce, která převyšuje potenciální produkt. Ekonomika však má 

produkční omezení a v okamžiku, kdy dojde ke zpomalení výroby, dojde také 

k výraznému poklesu investic. Cyklické kolísání je tedy způsobeno interakcemi 

neustálých výkyvů investic a produktu. [8] 

Tento model je kritizován především z důvodu přecenění významu a síly akcelerátoru 

a multiplikátoru. Zvyšování vládních výdajů sice způsobí pokles nezaměstnanosti, ale 

pouze krátkodobě a současně zvedne inflaci. Navíc je investiční multiplikátor kritizován 

pro svou matematickou jednoduchost a absenci základní ekonomické logiky teorie 

kapitálu. Dopady vyšší investiční aktivity na výrobní strukturu navíc nejsou 

multiplikátorem vůbec zohledňovány. Investice sice zvyšují nominální důchod 

domácností, zároveň ale zvyšují i náklady na výrobní faktory a tím dojde 

k nadproporcionálnímu zvýšení cen spotřebních statků. K výraznému teoretickému 

zjednodušení došlo také u akcelerátoru investic. Firmy neinvestují pouze na základě 

změny velikosti poptávky po jejich statcích, ale snaží se na základě širokého spektra 

informací předvídat budoucí vývoj a investovat podle toho. Navíc si každá firma 

většinou ponechává malé procento svých výrobních kapacit nevyužitých pro případ 

nárůstu poptávky. Akcelerátor nezohledňuje ani zcela individuální poměry ve firmách 

mezi kombinacemi fixního a variabilního kapitálu, které mohou být i u jedné firmy při 

konstantním výstupu rozdílné. Rozsah investic tak může být při zvýšení poptávky zcela 

odlišný. [9]  

Nová konzervativní ekonomie  

Nová konzervativní ekonomie se dostala do popředí v 60. a 70. letech 20. století. Byla 

prezentována dvěma hlavními proudy, přičemž oba vychází z předpokladů pružných 

mezd a cen, a odsuzují zásahy státu a centrální banky do ekonomiky. Jedním z proudů 

je monetaristická teorie a tím druhým je nová klasická makroekonomie zaměřená na 

teorii rovnovážného hospodářského cyklu. [8] 
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Teorie reálného hospodářského cyklu  

Teorie vznikla v 80. letech 20. století. Cyklické kolísání je způsobeno výkyvy agregátní 

nabídky, kterou ovlivňují hlavně reálné nabídkové šoky, jako např. války, přírodní 

katastrofy, regulace, inovace, změny cen energií. Změna tempa růstu peněžní nabídky je 

tedy důsledkem cyklického kolísání. Vztah mezi peněžní nabídkou a cyklickým 

kolísáním je vnímán opačně oproti monetaristům. [8] 

3.2.2 Investice jako zdroj ekonomického růstu 

Investiční aktivita reaguje nejcitlivěji ze všech ekonomických kategorií na změny 

v ekonomice. Investice jsou důležitou součástí tržních procesů, jako je proces hledání, 

alokace zdrojů k nejefektivnějším užitím, pokládání základů budoucímu růstu spotřeby 

a tedy i celkovému blahobytu. Stejně jako celková produkce prochází také investiční 

aktivita cyklickým vývojem, tzv. investičním cyklem. Reálné ekonomické proměnné, 

jako jsou produkt a nezaměstnanost, jsou přímo ovlivněny investiční aktivitou, přesněji 

mírou investic. Celkový hospodářský cyklus je vývojem investic nejen velmi výrazně 

ovlivňován, ale dokonce zesilován. Investice vytváří základ pro budoucí hospodářský 

růst, jde o racionální kalkulaci subjektů (investorů), kteří očekávají od investovaných 

prostředků ekonomický přínos, který převýší náklad spojený s vlastnictvím 

kapitálových statků. Porovnává se očekávaný příjem z investice a náklad investice. 

Pokud očekávaná investice převýší investiční náklad, je daná investice realizovatelná. 

Očekávaný výnos však nemusí být ovlivněn příjmy či náklady, ale určitou roli hrají také 

politické faktory, podnikatelské prostředí apod. Investice jsou vždy spekulací na 

budoucí vývoj, při realizaci investice hledí investor pomyslně do budoucnosti a spíše 

jen odhaduje, jaké podmínky budou pro investici existovat, resp. zda bude jeho 

investice životaschopná v daných podmínkách. Je zcela zřejmé, že investiční činnost je 

vysoce citlivá nejen na správnost úsudku daného investora, ale také na informace, které 

má investor k dispozici a z nichž realizátor investiční akce vychází. [10, 11, 12] 

3.2.3 Faktory ovlivňující objem investic 

Investice jsou z pohledu hospodářského vývoje a růstu veličinou s největší kolísavostí, 

což mimo jiné vyplývá z množství proměnlivosti faktorů investiční činnosti. Kolísavost 

investiční činnosti významně přispívá ke kolísavosti celkové produkce, jejíž výkyvy lze 

vysvětlit převážně proměnlivostí v investiční činnosti. Investiční činnost je velmi citlivá 

na stav ekonomiky, přesvědčení investorů a mnoho dalších faktorů. Z důvodů vysoké 

volatility a citlivosti je objem investic prostředníkem, pomocí kterého se snaží centrální 

měnová autorita ovlivňovat objem produktu a tím také růst. [12] 

Jedním z determinant investic je reálná úroková míra. Ta významným, ale ne 

rozhodujícím způsobem utváří poptávku po zdrojích pro realizaci investic. Pohyb v 
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investičních cyklech lze vysvětlit změnami v reálné úrokové míře jenom částečně. 

Vztah reálné úrokové míry a investic zesiluje v období hospodářského poklesu.  

Podstatný vliv na investiční činnost má očekávání ekonomických subjektů neboli 

potencionálních investorů. Pokud panují optimistická očekávání ohledně budoucího 

vývoje ekonomiky, subjekty ochotněji investují. Stejně tak v situaci, kdy existují 

správná očekávání ohledně budoucí inflace. Volatilita inflace přináší nejistotu ohledně 

budoucích úrokových měr, a to naopak ochotu investovat snižuje.  

Objem investic ovlivňuje také možnost jejích financování. Jedná se především o objem 

úspor. Objem investic se rovná objemu úspor. Nejedná se pouze o skutečné úspory 

vytvořené jednotlivci, případně vládou nebo úspory ze zahraničních zdrojů, ale je třeba 

uvažovat o existenci tzv. vynucených úspor. Pokud jednotlivec spoří tím, že si odepře 

spotřebu určité hodnoty, tedy změnou časových preferencí, spotřebovává celkově méně 

statků a služeb. 

Dalším významným faktorem objemu investic jsou přímé zahraniční investice, které 

přinášejí levnější kapitál, know-how apod. Svoji roli hraje i finanční situace podniků, 

která případně dává prostor pro rozšiřování výrob i nové investice, a také již zmíněné 

očekávání podniků ohledně budoucího vývoje poptávky, hrubého domácího produktu, 

úrokových měr, atd.  

Jednou z klíčových determinant investiční aktivity je tzv. systémová nejistota. Jedná se 

o obavy investorů z ohrožení jejich vlastnických práv budoucími kroky vlády. Nejistota 

vyplývá z oblasti vymahatelnosti práv, daňového zatížení, síly odborů, míry a obsahu 

regulace, výše vládních výdajů atd. Existuje jasná spojitost kvality institucionálního 

prostředí s investiční aktivitou, zásobou kapitálu a tedy i ekonomickým růstem. [12] 

3.2.4 Efektivnost a struktura investic 

Objem investic sám o sobě nezajistí zdravý hospodářský růst případně růst blahobytu. 

Podstatnou podmínkou pro růst a indikátor příspěvku investic k hospodářskému růstu je 

jejich efektivnost. Efektivnost investic může být vyjádřena podílem kapitálu 

k příspěvku vytvořeného produktu. Čím vyšší je počet jednotek kapitálu nutný k růstu 

o jednu jednotku, tím nižší je efektivnost vynaložených investic. OECD využívá 

k měření efektivnosti ukazatel ICOR (Incremental Capital Outpur Ratio), který 

vyjadřuje počet jednotek kapitálu na jednotku přírůstku HDP. Tento ukazatel bývá 

velmi často zkreslen vysokými investicemi do životního prostředí, které jsou 

klasifikovány jako investice, růstový potenciál z pohledu celkového bohatství 

či blahobytu je ovšem nízký.  Nedostatkem ukazatele je také nezohlednění časových 

zpoždění vlivu investic na HDP, ale i přesto slouží přinejmenším jako zajímavý 

indikátor struktury HDP (zejména pak při mezinárodním srovnání). [12] 

Důležitou a možná i klíčovou vazbou mezi objemem investiční aktivity a ekonomickým 

růstem je struktura realizovaných investic. V dnešní době se pracuje spíše 
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s agregovanými veličinami a investice se zahrnují do agregátu s označením „I“. 

Jednotlivé druhy investic nejsou vzhledem ke spotřebitelským preferencím a přáním 

zohledňovány. Investice by ale měly odrážet spotřebitelská přání a měly by mířit do 

oblastí, ve kterých investoři vidí reálnou šanci na reálné zhodnocení a efektivnost 

investic. Jen investice, které budou odpovídat spotřebitelským preferencím a potřebám, 

vytvářejí skutečný základ dlouhodobému růstu blahobytu a mají potenciál, díky své 

efektivnosti, i nadále fungovat. Růstový potenciál je však napříč investicemi různý. 

V případě investic do životního prostředí nebo infrastruktury je růstový potenciál 

o mnoho nižší než u investic do strojů a zařízení.  

U investic je významná rovněž alokace dle odvětví, přičemž nejvyšší efektivnost 

vykazují investice soukromých podniků, ať už jde o investice do lidského či fyzického 

kapitálu. Nejistý příspěvek k růstu představují vládní investice, které často směřují do 

oblastí s nízkým růstovým potenciálem.  

Agregátní ukazatel celkových investic není vhodný pro posuzování investiční aktivity, 

jejího vztahu k ekonomickému růstu a adekvátnosti ve vztahu ke spotřebitelským 

preferencím, protože v něm není zohledňována vnitřní struktura investic a tedy vliv na 

skutečný blahobyt lidí.  

3.2.5 Tvorba hrubého fixního kapitálu a míra investic 

Výše investic a jejich podíl na hrubém domácím produktu představuje pouze jeden, ale i 

přesto velmi důležitý faktor ekonomického růstu. Kromě intenzity investování je třeba 

posuzovat i účinnost, efektivnost dlouhodobého fixního majetku vytvořeného 

investováním, jeho strukturu, případně míru likvidace. Pokud dojde k tomu, že účinnost 

a efektivnost dlouhodobého majetku je nízká, může hrubý domácí produkt, i přes 

vysokou intenzitu investování, růst málo nebo stagnovat. 

Pro analýzu dynamiky a míry investic se běžně používají dva souhrnné ukazatele 

sledované ve statistice národních účtů. Jedná se o ukazatel tvorba hrubého fixního 

kapitálu a míra investic. [13] 

Tvorba hrubého fixního kapitálu 

Běžně označovaný pojem investice v ekonomii lze najít v systému národního účetnictví 

pod kategorií tvorba hrubého kapitálu (THK). Do této položky spadá tvorba hrubého 

fixního kapitálu (THFK), změna stavu zásob a čisté pořízení cenností. Hrubý fixní 

kapitál v sobě zahrnuje pořízení a úbytky hmotných a nehmotných fixních aktiv, které 

mají charakter dlouhodobé spotřeby a jejichž cena převyšuje stanovenou hranici. 

Hmotná fixní aktiva zahrnují investice do budov, staveb, strojů a zařízení, náklady na 

velké opravy, zdokonalení investičního majetku, změny stavu základního stáda a velká 

zlepšení půdy. Nehmotná fixní aktiva zahrnují geologický průzkum, software 

a originály kulturních a uměleckých děl.  
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Tvorba hrubého fixního kapitálu je velmi úzkým pojmem investic, ale z pohledu 

statistiky o to více důležitým. Vývoj THFK vypovídá o tom, jak se bude ekonomika 

v dalších letech vyvíjet. Ukazatel tvorby hrubého fixního kapitálu je výrazem toho, jak 

domácí i zahraniční firmy rozšiřují své kapacity a tím i růstový potenciál celého 

hospodářství.  

Mezi veličinami hrubý domácí produkt a tvorba hrubého fixního kapitálu je určitý 

vztah. Obě veličiny reagují v čase téměř shodně, popřípadě HDP s malým zpožděním, 

jen u THFK je volatilita cyklu vyšší, tzn., že změny THFK jsou výraznější než změny 

HDP a tedy i rozkolísanost této veličiny. Ukazatel tvorba hrubého fixního kapitálu se 

vyvíjí v souladu s hospodářským cyklem, což jenom potvrzuje ekonomickou teorii. 

Investičními cykly a jejich vlivem na HDP se zabývají řady ekonomických teorií 

a přístupů. Některé z těchto teorií, které se věnují rozkolísanosti THFK, vychází z toho, 

že pokud se realizuje v ekonomice jedna investice, následuje hned několik investic 

dalších reagujících na investici původní, a tímto poté dochází ke zvýraznění daného 

výkyvu. 

Investice jsou ovlivňovány výší reálné úrokové sazby. Tato sazba je zohledněna o vývoj 

cenové hladiny. Investoři, kteří investice plánují, reagují jak na změny úrokových sazeb, 

tak na vývoj cenové hladiny. Mezi vývojem reálných úrokových sazeb 

a vývojem THFK je nepřímá úměrnost. Pokud úroková sazba klesne, THFK roste 

a naopak. Tohoto jednoduchého vztahu je řadou zemí využíváno k tomu, aby pouhým 

snížením úrokových sazeb vyvolaly přes růst THFK růst HDP. Přičemž růst HDP je 

chápán jako růst celé ekonomiky. [14] 

Pokles úrokových sazeb ⇒ růst THFK ⇒ růst investic ⇒ růst HDP 

Míra investic 

Míra investic je relativní ukazatel míry investování v ekonomice dané země. 

V minulosti byl tento ukazatel sledován jako poměr tvorby hrubého fixního kapitálu 

k hrubému domácímu produktu. Současné pojetí míry investic se však poněkud 

odlišuje, ale je o to přesnější. Investiční aktivita je vyjádřena mnohem komplexněji v 

podobě tvorby hrubého kapitálu (tedy včetně pohybu zásob) a ekonomická výkonnost 

pak vystupuje v podobě hrubého disponibilního národního důchodu. Hrubý disponibilní 

národní důchod je souhrnná finanční částka, kterou mohou ekonomické subjekty 

věnovat na konečnou spotřebu a na úspory, tj. na akumulaci v hmotných či nehmotných 

aktivech. Z tohoto důvodu je pro vyjádření míry investic ale i míry úspor 

vhodnější. [13] 

http://www.mesec.cz/ostatni/ekonomika/pruvodce/hruby-domaci-produkt/
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3.3 Investiční výstavba 

Rozsáhlejší stavební investice vznikají investiční výstavbou. Jedná se o proces, při 

němž je hlavním cílem vybudování hmotného majetku. Podle zákona můžou být 

hmotným investičním majetkem jak věci movité, tak i nemovité.  

Pro účely této práce bude dále pracováno s pojmem stavební investice. 

Investiční proces lze rozdělit do dvou hlavních fází, fáze přípravné a realizační, které na 

sebe navazují a dokonce se i do určité míry prolínají. 

Přípravná fáze 

Cílem přípravné fáze je stanovit optimální řešení plánovaného záměru a vytvořit 

podmínky pro účinnou realizaci. S využitím různých studií, modelů a nabídek je 

vyjádřena stránka technologická, technická, architektonická, společenská a ekonomická. 

Nezbytnou součástí přípravné fáze je podnikatelský záměr, zadání stavby, stavebně -

technologická studie a další.   

Realizační fáze 

Cílem realizační fáze je uskutečnit zamýšlený záměr. Realizační fáze začíná dnem 

předání stavby zhotoviteli a končí předáním díla ve výsledném a požadovaném stavu do 

trvalého užívání investorovi. Pro investiční výstavbu je zcela typické střetávání 

soukromých zájmů s těmi veřejnými. Soukromé zájmy jsou ošetřovány v České 

republice občanským zákoníkem, a mají snahu dosáhnout vytýčených cílů projektu. 

Zájmy veřejné jsou zase regulovány stavebním zákonem a s ním souvisejícími předpisy. 

3.3.1 Účastníci investiční výstavby  

Účastníky investiční výstavby mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. 

Investičního procesu se účastní obvykle ty subjekty, které jsou jím dotčeny. Hlavními 

účastníky investiční výstavby jsou obvykle investor, případně organizace, pro kterou se 

investice realizuje a která ji financuje, projektant, který zpracovává projekt a dodavatel, 

který uskutečňuje výstavbu. Dle stavebního zákona se pro fázi přípravy staveb uvádí 

pojem stavebník, toto označení nahradilo dříve používané označení investor. Od začátku 

užívání stavby se užívá pojem vlastník stavby. Vlastníkem stavby je osoba, která je buď 

majitelem stavby anebo osoba, která je oprávněná k tomu, aby hospodařila ve sféře 

státního vlastnictví, případně osoba, která s vydaným souhlasem majitele má potřebné 

právo nebo povinnost nakládat s nemovitostí. 

Kromě hlavních účastníků jsou součástí investičního procesu výstavby také další 

účastníci, kteří do procesu zasahují, ale nejsou k investorovi vázáni žádným smluvním 

vztahem. Vedlejší účastníci výstavby mohou svými činnostmi prodloužit dobu realizace 

projektu. Těmito účastníky jsou dotčené orgány státní správy a samosprávy jako je 

stavební úřad, hygienická stanice, památkový ústav, orgány požární ochrany, 

bezpečnosti práce, telekomunikační úřad atd. Další neméně významnou skupinou jsou 
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účastníci řízení, kteří jsou výstavbou dotčeni. Mezi tyto představitele patří vlastníci 

pozemků či majitelé sousedních pozemků, případně i vlastníci nebo správci 

inženýrských sítí. [15] 

Poslední skupinou jsou, v případě nutnosti, partneři spolupracující s hlavními nebo 

vedlejšími účastníky, jako poradci, banky, realitní kanceláře apod. [15] 

Investiční výstavba musí být zabezpečena, jak po technické a organizační stránce, tak 

po stránce ekonomické.  

3.3.2 Investiční projekt 

Pro stavební praxi jsou typické projekty spojené s výstavbou. Tyto projekty bývají 

označovány jako investiční projekty. Výsledkem výstavbového projektu je budování 

stavebních děl, neboli budování nového a rozšíření či rekonstrukce stávajícího majetku. 

[16] 

Stavební díla lze členit dle různých hledisek - majetkového, konstrukčního, 

technologického a dle účelu stavby. Podle účelu se stavby obecně dělí na bytové, 

nebytové výrobní, nebytové nevýrobní, inženýrské a vodohospodářské. 

Každý investiční projekt je jedinečný, neopakovatelný a pouze dočasný. Procesy, které 

probíhají ve výstavbě, jsou individuální a neopakující se činnosti, které potlačují 

jakékoliv náznaky rutinní výroby. Současně jsou spojeny i s vyšší ekonomickou 

náročností, s delší dobou návratnosti vložených prostředků a vyšším rizikem. [17] 
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4 VYMEZENÍ OBORU STAVEBNICTVÍ 

Stavebnictví jako celek lze rozčlenit různými způsoby. Jedno ze základních členění je 

na čtyři základní obory. Pozemní stavitelství, průmyslové stavitelství, inženýrské 

stavitelství a vodní stavitelství. Stavební objekty se pak dále člení dle charakteru 

a účelu:  

 pozemní stavby - stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl, 

energetiku a zemědělství, 

 dopravní stavby a podzemní stavby – silnice, mosty, tunely, železnice, 

 vodohospodářské stavby – přehrady meliorace, úpravy vodních toků, 

 speciální stavby – stožáry, podzemní kolektory. 

Dle statistiky, která sleduje stav stavebnictví, změny a vývoj v čase je možné sledovat 

ukazatele jako stavební produkce (v členění na pozemní a inženýrské stavitelství), 

stavební práce, počet vydaných stavebních povolení a jejich orientační hodnota, počet 

zahájených a dokončených bytů a mnoho dalších. Data pro statistické účely jsou 

poskytována od stavebních podniků, ale i od stavebních úřadů. 

Stavební produkce představuje množství stavebních prací prováděných podniky 

s převažující stavební činností. Přičemž jako stavební práce si lze představit především 

práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údržbě stálých i dočasných 

budov a staveb, montážní práce stavebních konstrukcí, ale i hodnotu zabudovaného 

materiálu a konstrukcí. 

Základní členění stavební produkce je tedy na pozemní a inženýrské stavitelství. 

V rámci pozemního stavitelství jde o činnosti, kdy se vytváří nové bytové a nebytové 

budovy a provádí se změny na budovách stávajících. Pozemní stavba jako taková má 

podstatnou část svého objemu nad úrovní terénu a není dopravní cestou a ani 

vodohospodářským dílem. Typickou pozemní stavbou je budova, která slouží k bydlení, 

ubytování, občanské vybavenosti, administrativě, školství, zdravotnictví, správě, 

výrobě, skladování, obchodu a zemědělství. 

Inženýrské stavitelství naopak představuje výstavbu a změny na dopravních stavbách, 

telekomunikačních, elektrických a trubních vedeních, stavbách pro průmyslové účely 

a ostatních inženýrských dílech. Inženýrské stavitelství lze začlenit do obecnějšího 

termínu infrastruktura. 

4.1 Infrastruktura 

Infrastruktura je z národohospodářského hlediska tvořena odvětvími, která zajišťují 

funkčnost a rozvoj ekonomiky státu.  

V tom nejobecnějším smyslu je infrastruktura chápána jako množina propojených 

strukturálních prvků, která pak celou strukturu drží pohromadě. [18] Stručnější 

a přijatelnější definice uvádí, že infrastruktura je o doručení základních služeb, které 
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jsou nezbytné pro další ekonomický rozvoj. Je to tedy souhrnný název pro odvětví, 

služby a zařízení, které zajišťují předpoklady pro celkový ekonomický rozkvět. [19] 

Rozvoj infrastruktury je ukazatelem úrovně daného územního celku, regionu či státu. 

Hospodářský růst a prosperita země nezávisí jenom na výši produktivního kapitálu, 

lidském kapitálu, znalostech, souhrnné produktivitě výrobních faktorů, kvalitě institucí, 

ale i na rozvinutosti infrastruktury. [20] 

Infrastrukturu je možné dělit dvojím způsobem. První způsob uvádí čtyři kategorie 

infrastruktury – tvrdá ekonomická, měkká ekonomická, tvrdá sociální a měkká sociální 

infrastruktura. Zatímco ekonomická infrastruktura je určena k poskytování služeb pro 

obchod a průmysl, sociální skupina má poskytovat základní služby domácnostem, ať už 

ve smyslu zvyšování kvality života, anebo dosažení blahobytu. [21] 

Tab. 4-1: Typy infrastruktury [21] 

  Tvrdá Měkká 

Ekonomická 

silnice rekvalifikační kurzy 

dálnice finanční instituce 

mosty transfery technologií 

přístavy exportní asistence 

železnice výzkum a vývoj 

přístavy   

telekomunikace   

energie   

Sociální 

nemocnice sociální bezpečnost 

školy veřejně prospěšné práce 

ubytování agentury životního prostředí 

vodovody   

kanalizace   

péče o děti   

věznice   

pečovatelské domy   

 

Druhý způsob dělí infrastrukturu do tří kategorií - materiální, lidská a institucionální 

infrastruktura. [22] V případě materiální infrastruktury se jedná především o část 

fyzického kapitálového vybavení ekonomiky, která funguje jako jeden ze vstupů pro 

další ekonomické aktivity. Jedná se o silnice, telekomunikační a kanalizační sítě apod. 

Lidská infrastruktura představuje podnikatelské, mentální a jiné vlastnosti lidí, které 

napomáhají a vedou k ekonomické produkci. Institucionální infrastruktura zahrnuje 

formální a neformální normy ovlivňující chod společnosti. 
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Infrastruktura má, i přes značnou různorodost, řadu společných vlastností: 

 Většina obyvatel považuje infrastrukturu za samozřejmou, a většinou nikdo 

nepomýšlí na fakt, jak je investována. Její důležitost a hodnotu si člověk 

většinou uvědomí až v případě její omezené funkce. 

 Náklady na provoz infrastruktury nebo na poskytované služby jsou relativně 

nízké ve srovnání s potenciálními náklady za škody způsobené omezenou nebo 

chybějící funkčností infrastruktury. 

 Velmi často slouží infrastruktura pro zajištění veřejných statků. S tím souvisí 

také externality, pozitivní i negativní. Toto se nejčastěji děje u silnic a dálnic. Na 

jedné straně mohou zlepšovat podmínky pro transportní firmy, aniž by se tyto 

podílely na stavbě dálnice, naopak jako negativní externalita je zde možné 

snížení ceny pozemků v blízkosti dálnice, případně zhoršení životního prostředí. 

 Infrastruktura umožňuje vznik přirozeného monopolu. Nemusí to však znamenat 

čistě defektní jev. V případě rozsáhlých projektů a investic dosahuje 

monopolista větších úspor z rozsahu a vyšších úspor z produkce příbuzných 

činností a služeb. Menší subjekty těchto úspor však nedosahují. Na druhou 

stranu ale standardně platí, že monopolista je tvůrcem ceny, což v důsledku 

snižuje celkový přebytek spotřebitele i producenta, a tím je dosahováno nižší 

míry efektivnosti. 

 V souvislosti s infrastrukturou je třeba uvažovat velmi vysoké iniciační náklady, 

které musí být často čerpány z cizích zdrojů. Tyto náklady jsou navíc relativně 

vysoké ve srovnání s náklady na provoz a údržbu. Většinový podíl nákladů na 

infrastrukturu se tedy realizuje ještě před samotnou dostupností, a případné 

problémy s dokončením nebo opožděním, mohou vést ke značným ztrátám. 

 Obecně lze říci, že infrastruktura bývá velmi dlouhou dobu využívána a s tím 

souvisí i její značná investiční náročnost. Dlouhodobé využívání infrastruktury 

umožňuje její návratnost. 

 Infrastrukturu využívá jak obyvatelstvo, tak i obchodní sektor. Velmi zřídka se 

však na financování přímo podílí, nepřímo je jejich podíl formou vybraných 

daní. Přesto je jejich přímý podíl na financování možný (mýta apod.) 

Je mnoho typů zařízení a služeb, které lze obecně nazvat infrastrukturou. Obecně je to 

tedy soustava materiálních zařízení, sítí a činností, které zajišťují veřejné statky 

a veřejné služby. Jedná se o následující typy zařízení a služeb: 

 Doprava – silnice, dálnice, veřejná doprava, železnice, mosty, lodní doprava, 

přístavy, cyklistické stezky, chodníky, pěší zóny. 

 Veřejné sítě – energie (plyn, el. proud), doručení uhlí, vodovodní řad, 

kanalizace, telekomunikace, radiové a televizní vysílání, internet. 

 Veřejné služby – požární ochrana (hasiči), povodňová ochrana, policejní 

ochrana, komunální odpady, vězeňská a nápravná zařízení. 
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 Národní služby – národní obrana, měnový, bankovní a finanční systém (ražba, 

tisk apod.), poštovní služby, satelitní vysílání. 

 Sociální sítě – veřejné vzdělávání, výzkum a vývoj, nemocnice, pečovatelské 

domy, veřejné knihovny, welfare (péče o děti, sociální ubytování, sociální 

bezpečnost, kultura, životní prostředí). [21] 

4.1.1 Zajištění infrastruktury 

Infrastruktura je součástí realizace hospodářské politiky státu, ale je možné setkat se 

s dvojí formou jejího vlastnictví nebo správy. Dříve bylo financování, budování 

a správa infrastruktury výhradně v rukou veřejného sektoru, tedy státu. Od počátku 

osmdesátých let minulého století se však začal projevovat nový trend, kdy se část těchto 

aktivit přesunula na sektor soukromý. Od této chvíle se začalo využívat možnosti 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru v souvislosti s infrastrukturou. 

Provozování infrastruktury, ať už jedním nebo druhým způsobem, by mělo být co 

nejefektivnější. Existují samozřejmě oblasti, které by měly zůstat výhradně pod správou 

veřejného sektoru, i když soukromý sektor může zajišťovat správu podpůrných 

infrastruktur napomáhajících efektivnímu fungování.  

Jak již bylo zmiňováno, jednou ze společných vlastností infrastrukturálních projektů je 

sklon k monopolizaci. Jako typický příklad tohoto tvrzení lze uvést dálnice, mosty nebo 

i méně investičně náročné čističky odpadních vod. Bylo by velmi neefektivní, kdyby ve 

stejném čase a prostoru existovaly dvě obdobné infrastruktury, tedy dvě dálnice vedle 

sebe apod. Navíc by bylo pro konečného spotřebitele velmi náročné stanovit si kritéria, 

podle kterých by vybral pro něj výhodnější variantu. Hlavním problémem by však byla 

neefektivita spojená s přímým plýtváním se zdroji. 

Česká republika spolu s ostatními členskými státy EU vstoupila do nového programové 

období 2014 - 2020 se dvěma hlavními cíli. Oba cíle souvisejí v mnoha aspektech 

s dopravní infrastrukturou, která představuje důležitý předpoklad pro zvyšování 

konkurenceschopnosti ekonomiky ČR, jakož i konkurenceschopnosti jednotlivých 

regionů. I v případě financování je značně důležité zaměřit se na technický stav 

infrastruktury, který není zcela uspokojivý. Tento stav může vést k postupné 

transformaci České republiky pouze do periferie v srdci evropského kontinentu. [23] 

Nedostatečné množství finančních prostředků do výstavby dopravní infrastruktury 

přináší obrovský tlak na ekonomiku a efektivnost těchto staveb. Efektivnosti je 

dosaženo použitím takových zdrojů, které umožňují dosáhnout maximální objem 

a kvalitu výrobků. [24]   

4.1.2 Investice do dopravní infrastruktury 

Pro národní hospodářství je doprava významnou složkou, ale tato závislost je 

oboustranná. Objem produkce ovlivňuje výkony dopravy a současně doprava 
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podmiňuje fungování hospodářství jako celku. Doprava nemůže fungovat bez 

odpovídající technické základny, kam patří i dopravní infrastruktura.  

Dopravní infrastrukturu lze definovat různými způsoby. Z ekonomického hlediska jde 

o soubor dopravních sítí, jejich vybavení různými stavbami a zařízeními, a dopravních 

prostředků, jež se na síti pohybují. Ze stavebního hlediska je dopravní infrastruktura 

soubor dopravních sítí a jejich vybavení, kde je kladen důraz na stabilní a pevný 

charakter těchto prvků. Dopravní infrastrukturu lze rozdělit do dvou částí – vlastní 

dopravní cestu a komerční vybavení. 

Dopravní cesta je vlastní komunikace, po které se pohybuje dopravní prostředek, uzly, 

ve kterých se komunikace spojují, křižují a rozdělují a veškerá zařízení, která potřebují 

některé dopravní prostředky jako svůj zdroj energie. Dopravní cesty mohou být 

soukromé anebo veřejné. V rámci komerčního vybavení se jedná o pevná zařízení, 

sloužící obchodním účelům, jako rampy, garáže, depa či nakladiště. Tato zařízení 

mohou být ve vlastnictví nebo ve správě dopravce a nelze je od obchodní činnosti 

oddělit. [25]  

Megaprojekty 

O některých projektech dopravní infrastruktury lze hovořit jako o tzv. megaprojektech. 

Megaprojekty jsou rozsáhlé investice, velmi složité, ambiciózní a dlouhodobé. Většinou 

uběhne několik desítek let mezi původním návrhem, rozhodnutím o realizaci a předáním 

projektu. [25, 26] Jsou to programy, které strategicky integrují dílčí projekty do jednoho 

velkého projektu. [27] Za megaprojekty jsou obecně považovány projekty 

s předpokládanými náklady vyššími než 500 mil EUR. Vzhledem ke své velikosti 

a významu přitahují hodně pozornosti veřejnosti. Pro megaprojekty jsou typické 

obrovské náklady na výstavbu, jedinečný a komplikovaný design, vysoké riziko, více 

projektových rozhraní s komplexními smluvními ujednáními a silné hospodářské 

a sociální dopady. [28] Jsou využívány nejenom v dopravní infrastruktuře, ale 

i v energetice a dalších odvětvích. Politický rozměr těchto projektů s sebou nese spoustu 

rizik, kdy rozhodnutí o realizaci může podléhat vlivu různého nastavení národních nebo 

regionálních priorit, omezenosti veřejných zdrojů nebo závazků vyplývajících 

z mezinárodních smluv. Megaprojekty obvykle nenechávají stranou ani socio-

ekonomický život společností zasažených jejich realizací. V důsledku toho s sebou 

můžou takto velké projekty nést vysoká rizika, která vyžadují systematický přístup. Bez 

vhodné strategie řízení by byly megaprojekty odsouzeny k nezdaru. [29] V posledních 

letech roste jejich význam v dnešním globálním prostředí, které je významně propojeno 

s podnikáním. [29,30,31] Finanční a sociální vklady jsou tak velké, že můžou ohrozit 

přežití společnosti a také ekonomickou stabilitu země. [32,33,34] 
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4.1.3 Charakteristika dopravní infrastruktury 

V Evropě se technické parametry dopravních cest řídí Evropskými dohodami, které 

byly podepsány na úrovni Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě. Tyto dohody 

jsou tři a zahrnují, jak silniční, tak i železniční a kombinovanou dopravu. Jedná se 

o Evropskou dohodu o hlavních mezinárodních dopravních tepnách (AGR), Evropskou 

dohodu o hlavních mezinárodních železničních tratích (AGC) a o Evropskou dohodu 

o důležitých mezinárodních tratích pro kombinovanou dopravu a vztažných zařízeních 

(AGTC). Pro vybrané úseky dopravní infrastruktury platí také podmínky 

multimodálních transevropských dopravních sítí (TEN-T). Z těchto podmínek vyplývá 

pro Českou republiku závazek v oblasti výstavby a modernizace dopravní 

infrastruktury. [35, 36] 

Železniční infrastruktura 

Železniční infrastruktura sestává z pozemků, inženýrských staveb, jako jsou mosty, 

tunely, podúrovňová zařízení, kanály, protihlukové stěny, zařízení proti vodě či 

padajícím kamenům, těles dráhy neboli železničního spodku (náspy, zářezy, 

odvodňovací zařízení, propustky, boční stěny na ochranu proti sesuvu, geotextilie, 

nástupiště pro cestující, místa pro nakládku zboží, stezky a chodníky, ochranné pruhy, 

atd.), superstruktury neboli železniční svršek (kolejnice, pražce, upevňovadla, štěrk, 

kamenná drť a písek, výhybky, výhybny, přejezdy a točny atd.), přístupových 

komunikací pro cestující a zboží, včetně silnic, zabezpečovacích telekomunikačních 

a signalizačních zařízení, osvětlovacích zařízení pro dopravu a bezpečností účely 

a objektů pro transformaci a přenos trakční elektřiny, měnírny, napájecí kabely mezi 

měnírnami a trolejemi, stožáry, podpěry a napájení koleje. 

 

Obr. 4-1: Rozdělení železniční dopravní infrastruktury dle zákona č. 266/1994 Sb., 

o drahách [36] 

Silniční infrastruktura 

Silniční infrastruktura sestává z pozemků, prací před výstavbou vozovek (zářezy, náspy, 

odvodnění, zhutnění), inženýrských staveb, jako jsou mosty, propustky, tunely, 

podjezdy, nadjezdy, zařízení proti padajícímu kamení, zásněžky, úrovňová křížení, 

vozovek a pomocných děl, vrstev vozovek, izolací proti vodě, zpevněných 

a nezpevněných krajnic, středních dělících prvků, zeleně, odstavných pruhů, nouzových 

prostor pro zastavení, dopravního značení svislého a vodorovného, signalizačního 
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a telekomunikačního zařízení, osvětlovacího zařízení, zařízení pro výběr mýtného či pro 

výběr dalších poplatků a budov používaných útvary silniční infrastruktury. [37]  

Dopravní cesty jsou až na výjimky ve vlastnictví veřejného sektoru nebo určených 

územně správních celků. Proto jsou pozemní komunikace chápány jako veřejný statek, 

na který mají přístup jak podnikatelské subjekty, tak i soukromé osoby. Výjimku tvoří 

pouze účelové komunikace v soukromém vlastnictví. 

Pozemní komunikace se dělí na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové 

komunikace. 

Dálnice je pozemní komunikace pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními 

motorovými vozidly. Je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení 

pro vjezd a výjezd, a má směrově oddělené jízdní pruhy. Dálnice je přístupná pouze 

silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost je minimálně 

80 km/h. Dálnice jsou ve vlastnictví státu, vlastnická práva vykonává Ministerstvo 

dopravy a správcem dálnic je Ředitelství silnic a dálnic. [38]  

Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace, která je určená k užívání silničními 

a jinými vozidly a také chodci. Silnice tvoří silniční síť a podle určení a dopravního 

významu se dělí na silnice I. třídy, které jsou určeny zejména pro dálkovou a mezistátní 

dopravu, silnice II. třídy, které jsou určeny pro dopravu mezi okresy a silnice III. třídy, 

které jsou určeny k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní 

komunikace. [38]  

Silnice I. třídy jsou stejně jako dálnice určeny pro rychlou dopravu a mají i obdobné 

stavebně technické vybavení. Jsou také ve vlastnictví veřejného sektoru a jejich 

správcem je Ředitelství silnic a dálnic. Silnice II. a III. třídy jsou ve vlastnictví kraje, na 

jehož katastru se nacházejí. [38]  

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně 

místní dopravě na území obce. Účelová komunikace je pozemní komunikace, která 

slouží k propojení nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí, ke spojení 

nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi anebo k obhospodařování 

zemědělských a lesních pozemků. Účelové komunikace mohou být veřejně přístupné 

i nepřístupné. 

4.1.4 Význam investic do dopravní infrastruktury 

Významné inženýrské a stavební projekty jsou stále více důležité, protože spousta států 

obnovuje a rozšiřuje svoji stávající infrastrukturu především z důvodu svého růstu. [38] 

Jedním z důležitých přínosů dopravní infrastruktury je sociální a ekonomické hledisko.  

Ekonomické dopady využívání území a dopravních projektů jsou značně různorodé. 

Obvykle jsou seskupeny do:  
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 přímých ekonomických přínosů, tj ekonomických přínosů, které přímo souvisejí 

s projektem, kde úspory z dopravních nákladů tvoří obvykle nejdůležitější přínos 

z infrastrukturálních projektů, 

 nepřímých ekonomických přínosů, kdy se jedná o hospodářské dopady nepřímo 

související s projektem, ale vyplývají z přímých dopadů, např. zvýšení 

produktivity firem a distribuční efekty. [39] 

Mezi sociálně-ekonomické dopady dopravních projektů jsou také zahrnuty dopady na 

životní prostředí např. znečištění nebo hluk, výhody přirozeného prostředí, dopady na 

zdraví, soudržnost osídlení, přístupnost, územní plánování, aglomeraci a fragmentaci 

prostředí. [40 - 45]  

Dopravní infrastruktura vymezuje prostor a mobilitu, což ovlivňuje především obchodní 

toky a průmysl, ale i lokaci bydlení obyvatelstva. Výstavba a údržba dopravní 

infrastruktury je velmi náročná na zdroje a nese to s sebou také velká rizika a obavy, 

zejména pokud jde o účinky na životní prostředí. Rozhodnutí o infrastruktuře a její 

dopady jsou dlouhodobé a vydrží desetiletí, dokonce i staletí. Doprava, plánování 

infrastruktury a její financování jsou kontroverzním politickým tématem na národní 

a stále více i na mezinárodní úrovni. [46] S jistotou se projekty stávají politicky 

přijatelné ve chvíli, kdy nabídnou pozitivní dopad na regionální rozvoj. Jedním 

z argumentů pro vložení finančních prostředků do projektů infrastruktury je generování 

hospodářského růstu. [47] 

Obecně je výstavba dopravní infrastruktury vnímána jako významná součást rozvoje 

regionů. Samotné dálnice a rychlostní komunikace jsou nezbytnou podmínkou jejich 

rozvoje. Toto dokládají také poznatky získané po výstavbě nových dálnic a rychlostních 

komunikací v ČR. Ty umožnily podstatné zrychlení a zkvalitnění silničního spojení 

dotčeného regionu s významnými hospodářskými středisky republiky a se zahraničím, 

a tím i zvýšený zájem investorů na realizaci nových nebo přestavbě a rozšiřování 

stávajících objektů v blízkosti těchto komunikací. Každý územní celek má svá specifika 

a proto se jeho rozvoj může ubírat různými směry. V současné době bývá nejčastějším 

zájmem většiny regionů zainventovat na svém území a řadou investičních pobídek tak 

nalákat zejména silné zahraniční investory. Výsledkem má být zajištění pracovních 

příležitostí pro občany, a tím snížení nezaměstnanosti, ale také zlepšení ekonomické síly 

v regionu. Počáteční podmínkou investorů je však vždy co nejlepší dopravní 

dostupnost. [48] Dalším významným dopadem výstavby dopravní infrastruktury může 

být rozvoj spojený především s cestovním ruchem, turistikou a rekreací. Rychlá 

dostupnost turisticky zajímavých a rekreačních míst a oblastí je jednou z podmínek 

jejich zvýšené návštěvnosti, a tím dojde opět ke zvýšení ekonomické síly regionu. 

Značný význam pro rozvoj regionů má i vyloučení tranzitní dopravy z měst a obcí 

výstavbou souběžných dálnic či rychlostních silnic. To významně přispívá ke zlepšení 

dopravní situace v těchto městech a obcích, zlepšení jejich životního prostředí, pohody 

obyvatel, ale i vytvoření podmínek k situování nových obytných zón a občanské 

vybavenosti. Neposlední významnou funkcí dopravní infrastruktury pro rozvoj regionů 
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je vzájemné propojení sídelních aglomerací a jejich center, umožňující jejich rychlou 

dostupnost, a to i ve vztahu k sousedním zemím. Rozdíly v možnostech využití 

rychlostních komunikací pro propojení sídelních aglomerací a krajských měst 

s významnými hospodářskými centry v ČR i zahraničí se promítají do rozvoje 

jednotlivých regionů. Nezbytnost výstavby dopravní infrastruktury pro zajištění rozvoje 

regionů plně potvrzuje také Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem 

do roku 2050, kterou schválila vláda ČR dne 12. 6. 2013. [48] Regiony protínané 

komunikacemi vyšších řádů jednoznačně z této skutečnosti profitují. Dobré napojení na 

ekonomická centra je jednou z podmínek pro rozvoj podnikání a pracovní síly. Páteřní 

dopravní infrastruktura má pro růst konkurenceschopnosti svůj nezastupitelný 

význam. [49] 

S investicemi do dopravní infrastruktury souvisí také multiplikační efekty, jako růst 

zaměstnanosti, výroby, služeb i spotřeby. [50] Na základě mnoha studií lze tvrdit, že 

každý investovaný milion Kč generuje 3 – 4 pracovní místa ve stavebnictví a dalších 

oborech a v příjmech státu se vrací více než 50 % prostředků v podobě daní a pojištění. 

4.2 Současná situace ve stavebnictví 

V případě stavebních investic je třeba znát především vizi budoucího směřování celé 

země a její ekonomiky, z čeho bude země vytvářet potřebné hodnoty pro růst, jak 

zhodnotí své schopnosti založené zejména na lidském potenciálu a kde jsou 

konkurenční výhody.  

Obecně jsou činěna rozhodnutí, jaké investice jsou nutné a potřebné k dosažení příjmů, 

a jak a kdy budou financovány. Jedná se o tzv. „měkké“ investice (vzdělání, věda, 

výzkum) a o „tvrdé“ investice (infrastruktura, občanská vybavenost, bytová výstavba 

atd.). Při rozhodování o financování investic hraje velkou roli efektivita jednotlivých 

investic a kvantifikace jejich přínosů. Spektrum finančních zdrojů zahrnuje plné 

financování státním rozpočtem, modely více zdrojového financování, nástroje typu PPP, 

či vytvoření pobídek pro investice soukromým sektorem. Dokonce i financování státním 

dluhem může být u některých investic efektivní, protože i alternativa ztráty, při 

nerealizování investice, by měla být kvantifikována.  

V současné době je stavebnictví v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, ale ve 

skutečnosti jsou klíčové otázky veřejných investic, jejich podpory a tím také celého 

stavebnictví rozděleny mezi minimálně čtyři ministerstva. Odvětví stavebnictví 

nevyžaduje samostatný řídící orgán v podobě ministerstva, ale potřebuje v politické 

sféře partnera, který bude zodpovědný za investiční rozvoj státu. 

4.2.1 Stavební výroba v ČR 

Dle Českého statistického úřadu stavební výroba zahrnuje stavební práce prováděné 

podniky s převažující stavební činností. Spadají sem podniky s 20 a více zaměstnanci, 
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za které se údaje zjišťují výkazy, a také podniky do 19 zaměstnanců včetně, za které se 

provádí odhad stavebních prací. [51] 

Obecně lze říci, že stavební výroba sehrává v ekonomice jednu z nejdůležitějších rolí. 

Stavební výroba je nepochybně velmi důležitá jako kvalitativní faktor hospodářského 

rozvoje, a je vhodné ji sledovat, neboť patří do skupiny tzv. předstihových ukazatelů, 

které mohou predikovat budoucí situaci, jak se bude dále vyvíjet výroba, investice 

a ekonomika jako celek. Údaje o počtu stavebních povolení či zahájených staveb patří 

taktéž k ukazatelům se schopností předvídat vývojové trendy. [52] 

Predikční schopnost ukazatele o vývoji stavebních zakázek lze ilustrovat na vztahu 

k ukazateli HDP. I přes zpoždění, ke kterému v tomto vztahu dochází, kdy HDP reaguje 

o rok později, lze toto tvrzení vyjádřit v obrázku 4-2. 

 

Obr. 4-2: Vztah HDP/stavební zakázky [52] 

Diagonální přímka je lineární funkcí, jejímž prostřednictvím je odhadnuta závislost 

růstu HDP na stavebních zakázkách. Platí tedy, že nárůst stavebních zakázek indikuje 

zrychlení růstu HDP s jednoletým předstihem. Zakřivené čerchované čáry představují 

intervaly spolehlivosti, v jejichž mezích se s určitou pravděpodobností vztah obou 

veličin odehrává. 

V tabulce 4-2 je vývoj stavebních prací “S“ celkem v mil. Kč běžných cen od roku 1994 

do roku 2014. 
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Tab. 4-2: Stavební práce “S“ celkem v mil. Kč běžných cen [51] 

Rok 

Stavební 

práce 

"S" 

celkem 

v tom 

v 

tuzemsku 

v tom 

v 

zahraničí 

nová 
výstavba, 

rekonstrukce 
a 

modernizace 

v tom 

opravy a 

údržba bytové  
budovy 

nebytové 

budovy 

nevýrobní 

nebytové 

budovy 

výrobní 

inženýrské 
stavby 

vodohospodářské 
stavby 

1994 166 520 163 546 116 862 9 595 38 743 31 694 33 140 3 690 46 684 2 974 

1995 199 377 195 883 146 532 11 123 37 426 47 500 46 848 3 634 49 352 3 493 

1996 232 624 229 179 172 154 15 320 40 687 53 488 58 651 4 008 57 025 3 445 

1997 247 855 245 327 186 612 24 844 40 785 48 386 66 755 5 841 58 715 2 528 

1998 250 834 248 694 185 893 29 911 34 583 52 472 64 818 4 109 62 801 2 140 

1999 244 067 241 106 180 680 28 635 35 448 51 370 60 912 4 315 60 426 2 960 

2000 265 007 261 084 197 575 30 445 38 402 54 265 70 403 4 060 63 509 3 923 

2001 301 784 295 886 223 697 33 460 36 694 75 489 75 325 2 729 72 189 5 898 

2002 317 568 313 569 233 038 36 011 39 618 70 878 83 462 3 069 80 532 3 999 

2003 353 879 349 964 257 185 44 600 41 618 75 751 91 158 4 058 92 780 3 915 

2004 402 410 397 121 292 721 54 551 54 127 65 942 113 684 4 417 104 401 5 289 

2005 431 426 425 463 314 844 58 819 53 606 67 897 129 736 4 786 110 619 5 963 

2006 472 578 462 980 343 648 68 960 64 921 72 728 132 365 4 675 119 331 9 598 

2007 521 487 507 445 378 587 80 631 63 567 91 471 138 348 4 569 128 858 14 042 

2008 547 601 536 013 398 152 80 150 65 037 88 138 160 395 4 432 137 861 11 589 

2009 520 877 507 709 375 917 65 688 66 210 63 625 173 311 7 083 131 792 13 168 

2010 488 690 477 793 356 289 56 711 62 929 54 337 175 911 6 401 121 504 10 897 

2011 464 021 451 853 332 217 61 111 62 364 62 356 140 265 6 121 119 636 12 168 

2012 423 989 413 933 304 788 50 454 61 037 60 698 124 262 8 337 109 145 10 056 

2013 397 472 387 588 283 750 43 690 55 079 58 630 119 423 6 928 103 838 9 884 

2014 428 276 417 013 302 575 46 344 59 811 60 615 130 563 5 242 114 438 11 263 

 

Stavební produkce v roce 2015 

Poslední dostupné údaje, které slouží pro zpracování disertační práce, jsou z října 2015. 

Stavební produkce v říjnu roku 2015 poprvé klesla. Meziročně se snížila o 1,3 %. 

Stavebnictví celkově pomáhalo především inženýrské stavitelství, které je poháněno 

především dotacemi z EU, jehož produkce se zvýšila meziročně o 7,6 %. Naopak 

pozemnímu stavitelství se tolik nedařilo a výroba klesla o 5,8 %. [53] 

V následujících grafech je zachycen měsíční vývoj stavební produkce, inženýrského 

a pozemního stavitelství v letech 2005 až 2015. Rok 2015 je zachycen do října. 
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Graf 4-1: Index stavební produkce (průměr roku 2010 = 100) [51] 

 

Graf 4-2: Index stavební produkce – inženýrské stavitelství (průměr roku 2010 = 100) 

[51] 
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Graf 4-3: Index stavební produkce – pozemní stavitelství (průměr roku 2010 = 100) [51] 

 

Za pozitivní výsledek v inženýrském stavitelství můžou především stavby 

a rekonstrukce silnic a dálnic. ČR má charakter tranzitní země, kde jsou silnice a dálnice 

zatíženy poměrně hustou vnitrostátní i mezinárodní osobní a nákladní dopravou. [24] 

Výraznou měrou se na růstu inženýrského stavitelství podílela rekonstrukce dálnice D1. 

V roce 2015 se z ČR stala země rekonstrukcí dopravní infrastruktury všeho druhu.  

Až do poloviny roku 2015 stavebnictví rostlo rychle několik měsíců v řadě, v dubnu 

i březnu to bylo meziročně o více než 10 %. Přesto v porovnání s dobou „před krizí“, 

stavebnictví stále zaostávalo. 

Výrazně klesl počet zahájených staveb bytových domů, a to o 25,7 %. Je to způsobeno 

především rozkolísaným startem výstavby větších bytových projektů v jednotlivých 

měsících. V tabulce 4-3 jsou uvedeny indexy stavební produkce, počet vydaných 

stavebních povolení, orientační hodnota staveb a zahájené a dokončené byty. Jedná se 

o přehled v letech 2010 až 2015, přičemž indexy jsou vztahovány k předcházejícímu 

roku. [53] 
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Tab. 4-3: Index stavební produkce, počet vydaných stavebních povolení, orientační 

hodnota staveb a zahájené a dokončené byty [51] 

 

4.2.2 Vývoj stavebnictví 

Po krizi na konci devadesátých let z důvodu „úsporných balíčků“, nastalo pro české 

stavebnictví období velmi rychlého rozvoje, kdy objem stavební výroby rostl meziročně 

až o 10 %. Celkově se stavební produkce ČR v letech 2000–2007 zvýšila o 61 %, za 

stejné období v zemích západní Evropy byl zaznamenán nárůst pouze o necelých 11 %. 

Tato nadstandardní situace byla do jisté míry přirozená, byla způsobená společenskou 

poptávkou vzniklou jednak přílivem přímých zahraničních investic stimulujících 

poptávku zejména po průmyslových a kancelářských nemovitostech, relativně rychlým 

růstem ekonomiky podporovaným také přílivem peněz z evropských fondů určených na 

zmenšení deficitu starých zemí unie zejména v oblasti rozvoje infrastruktury 

a v neposlední řadě také růstem kupní síly a odvahou obyvatelstva výrazně stimulující 

rezidenční výstavbu. [53] 

Česká republika se však nevyhnula ani dopadům celosvětové ekonomické recese, která 

se s jistým zpožděním projevila i ve stavebnictví, a dokonce velmi výrazně. Inženýrská 

výstavba, respektive poptávka veřejného sektoru, již několik let zaujímá v českém 

stavebnictví dominantní postavení s podílem kolem 50 %. Naopak se ale v ČR snížil 

v posledních několika letech podíl nebytové produkce z 38 % na 30 %. Podíl bytové 

výstavby se v ČR výrazně nezměnil. 

V celé EU je ale v současné době poněkud rozdílná struktura stavebnictví a táhne jej již 

delší dobu bytová výstavba, která představuje téměř polovinu výkonu. Výstavba 

nebytových budov pak tvoří asi třetinu výkonu. Na inženýrskou výstavbu připadá cca 

20 % investic. Pro západní Evropu jsou velmi významné rekonstrukce a modernizace, 

na které v průměru připadá 40 – 45 % stavebních aktivit, na novou výstavbu pak      
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55 – 60 %. Rozdíl je ale v ČR, Polsku, Maďarsku a Slovensku, kde podíl nové výstavby 

tvoří, včetně infrastrukturních projektů, zhruba 70 %. Z toho je patrný rozdíl v rozsahu 

a kvalitě infrastruktury mezi západní a východní Evropou.  

Mezi významné faktory ovlivňující poptávku po stavebnictví lze zahrnout stárnutí 

populace a budov, rozšiřující se trend samostatného bydlení, růst počtu domácností, 

pokračující rozvoj a urbanizace, která stále vyvolává potřebu nových staveb a přestaveb. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro budoucí rozvoj je zpřísňování energetických 

norem a s tím spojených nároků na energetické úspory v oblasti budov. 

4.2.3 Role veřejného sektoru ve stavebnictví ČR 

Stavebnictví se podílí na tvorbě HDP velmi významně, v posledních letech se jedná o 

hodnotu kolem 6 – 7 %. S takto vysokým podílem na HDP je stavebnictví jedním 

z nejdůležitějších sektorů národního hospodářství. Stejně jako celková produkce, tak i 

produkce ve stavebnictví v jednotlivých letech rostla, výjimku tvořily roky 2009 až 

2013, kdy se ve stavebnictví projevovala krize, především významný je pak pokles 

v letech 2011 až 2013. Od roku 2013 však již stavebnictví opět zaznamenává rostoucí 

trend. [54] 

S počtem 422 010 zaměstnanců je stavebnictví 3. největším zaměstnavatelem v ČR 

(údaje dle ČSÚ z roku 2014) a současně je i na 3. místě v počtu podnikatelských 

subjektů. Specifikem odvětví stavebnictví je tradičně nízký podíl zaměstnanců – 

cca 61 % a velmi vysoký podíl středních a malých firem. [54] 

Z grafu 4-4 je patrné, že objem stavebních prací soustavně klesal od roku 2008, kdy 

bylo v běžných cenách prostavěno 547,6 mld. Kč. V období let 2009 – 2013 byl 

kumulovaný propad stavební výroby 443 mld. Kč. Od roku 2014 však objem stavebních 

prací opět vzrostl. 
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zdroj: vlastní zpracování dle [51] 

Graf 4-4: Stavební práce celkem, v mil. běžných cen  

Z hlediska podílu stavební výroby na HDP i podílu inženýrské výstavby na HDP byla 

úroveň let 2007-2009 spíše vyšší v kontextu evropských zemí, což mohl způsobit 

potenciál pro směřování infrastrukturální vybavenosti směrem k západoevropským 

zemím a snížení civilizačního deficitu. Současný vývoj způsobený především 

omezením vládních výdajů vede k nižšímu podílu inženýrské výstavby na HDP 

v evropském kontextu a zvyšování deficitu v oblasti infrastrukturální vybavenosti České 

republiky.  

Pro stavebnictví, které je velmi závislé na tuzemském trhu, je více než pro jiné sektory 

ekonomiky důležité, jak se bude vyvíjet celková hospodářská situace ČR. Ekonomická 

krize a s ní spojený pokles příjmů státního rozpočtu při zachování konstantních (či spíše 

konstantně rostoucích) mandatorních výdajích znamená nutnost snížit množství 

veřejných investic, které postihují sektor stavebnictví a následně i průmysl výroby 

stavebních hmot a průmyslová odvětví dodávající výrobky pro užití ve stavebnictví. 

Pokles veřejných zakázek během krize je pochopitelný, ale jeho délka a hloubka ve své 

kombinaci dosahuje enormních rozměrů. Navíc není jasné, kdy restriktivní působení 

veřejných zakázek na stavebnictví skončí. 

V tabulce 4-4 je uvedena hodnota stavebních zakázek v letech 2010 až 2014. Z toho je 

zřejmé, že až na menší propad v letech 2012 a 2013 se celková hodnota stavebních 

zakázek pohybuje kolem 185 mld. Kč. Pozemní stavitelství zaznamenává neustálý 

propad, naopak inženýrskému stavitelství se výrazně daří a v roce 2014 překonalo 

dokonce i hodnotu z roku 2010.  
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Tab. 4-4: Nové zakázky v tuzemsku [55] 

 

 

Podíl veřejných zakázek v roce 2014 v porovnání s rokem předchozím vzrost, a to na 

úkor soukromých zakázek. Velký význam v počtu zakázek začínají hrát zakázky 

zahraniční, jejichž podíl není zanedbatelný a neustále se zvyšuje. V tabulce 4-5 je 

uveden podíl zakázek v letech 2010 až 2014. 

Stavební zakázky ve veřejné sféře do roku 2013 klesaly. Naopak zásoba práce 

v soukromé sféře je kromě roku 2009 relativně stabilní, nicméně část chybějící domácí 

poptávky byla kompenzována v zahraniční.  

Tab. 4-5: Podíl zakázek v letech (zakázky = 100) [55] 

 

V roce 2009 dosahovaly veřejné zakázky výše 194 mld. Kč, v následujících letech až do 

roku 2013 však na stavebním trhu zakázky veřejného sektoru zaznamenaly propad. Od 

roku 2014 jsou opět na vzestupu.  

Hodnota zadaných veřejných zakázek v roce 2010 byla oproti roku 2009 o 71,8 mld. Kč 

nižší a oproti roku 2008 je tento rozdíl dokonce 86,1 mld. Kč. Rozdíl hodnoty veřejných 

zakázek mezi roky 2011 a 2012 byl další 3,5 mld. Kč.  
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V tabulce 4-6 je uvedeno meziroční srovnání zadaných veřejných zakázek v letech 2008 

až 2011 a částečně roku 2012.   

Tab. 4-6: Meziroční srovnání zadaných veřejných zakázek v letech 2008 – 2012 [56] 

 

4.2.4 Udržitelné stavební investice 

Přístup státu k investicím by měl být pragmatický s ohledem na koncepčnost, 

dlouhodobý přístup nesvázaný s politickým cyklem, proticykličnost a kontinuitu, tzn., 

že výdaje na dopravní infrastrukturu by měly být dlouhodobě známy a měly by 

vykazovat malé výkyvy v jednotlivých letech. 

Rozvoj země a její ekonomické úrovně s sebou nese požadavek na existenci kvalitní 

infrastruktury. I v roce 2014 se ekonomická úroveň České republiky pohybovala 

přibližně na úrovni tří čtvrtin průměru EU27 vyjádřeno ukazatelem HDP na hlavu 

v paritě kupní síly. V minulosti bylo investováno i do dopravní infrastruktury, ale 

vzhledem k velké podinvestovanosti z předchozích období nebyla dynamika investic 

dostatečná z pohledu přiblížení se západoevropským zemím. Odhadovaná výše nutných 

investic na dostavbu páteřní sítě dálnic a železnic je dle předpokladů Ministerstva 

dopravy ČR na úrovni 870 mld. Kč, jedná se o částku bez reinvestic do stávající sítě. 

Neuspokojivý stav dopravní infrastruktury a také negativní trend investic na její údržbu 

a rozvoj je zapříčiněn někdy nekoncepčním přístupem i neefektivitou investic a také je 

posílen snahou vlády o rychlou fiskální konsolidaci. Namísto naplňování jedné ze 

základních makroekonomických funkcí státu, stabilizační funkci, spíše dochází 

k výrazné destabilizaci vlivem velkého rozmachu investic v době boomu a výrazných 

škrtů v době ekonomického ochlazení. Na rozdíl od stabilizace je se stavebnictvím 

nakládáno jako s kyvadlem, které na jedné straně přispívá k rychlejšímu růstu 

ekonomiky v dobách rozvoje a na straně druhé vede k delšímu poklesu v dobách 

ochlazení. Neodráží se zde tedy jeden z nejvyšších multiplikačních efektů ze všech 

oborů české ekonomiky. Z tohoto důvodu je pro stát výhodné, v souvislosti s nutností 

vybudovat chybějící infrastrukturu, soutěžit a realizovat velké zakázky v dobách, kdy 

stavebnictví zažívá výrazné propady a má volné kapacity. Právě díky převisu nabídky 

nad poptávkou jsou ceny výrazně nižší, než v dobách konjunktury. 

Pro stavebnictví a všechny navázané obory a specialisty je velmi důležité správně 

predikovat objem stavební výroby alespoň ve středně dlouhém období pro zajištění 

svých kapacit, zvážení možností expanze či naopak konsolidace.  
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V České republice je patrný dlouhodobě rostoucí trend stavební produkce. Pozemní 

stavitelství dosáhlo svého vrcholu v roce 2007, kdy bylo na trh dodáno nejvíce bytů v 

důsledku nejistoty ohledně výše DPH a kulminace silných ročníků v relevantní věkové 

skupině poptávající byty, tím došlo k určitému předzásobení trhu. Naopak inženýrská 

výstavba pokračovala v rostoucím trendu až do roku 2009, kdy došlo k razantnímu 

zlomu a roky 2009 a 2010 přinesly v důsledku rozpočtových škrtů v inženýrské 

výstavbě značný propad. Propad pokračoval až do roku 2013, kdy se inženýrská 

výstavba odrazila ode dna a opět roste. [57] 

Úroveň inženýrského stavitelství na HDP se stabilně pohybuje okolo 4 %, od roku 2010 

se však výrazně snižuje. V období let 1995 – 2009 se pohybovala v rozmezí             

3,6 – 4,4 %. Hladina kolem 3 % se přibližuje západoevropským zemím, které ale mají 

vybudovánu infrastrukturu zcela jiného rozsahu a úrovně, jak v oblasti dálniční, tak 

i železniční sítě. V období snižování dynamiky infrastrukturálních investic tak nemůže 

dojít k jejímu žádoucímu rozvoji a přiblížení se západní Evropě, ale naopak dojde 

k dalšímu zaostávání a tím poklesu konkurenceschopnosti České republiky 

v mezinárodním srovnání. [57] 

Pokles infrastrukturálních investic v minulých letech prohluboval pokles hospodářského 

cyklu a šel proti cílům České republiky. Nebylo využíváno možnosti relativně levněji 

dohánět infrastrukturální deficit, naopak se tento deficit ještě prohluboval.  

Koncepce trvale udržitelných stavebních investic 

V případě trvale udržitelných investic a tím i stavebnictví je koncepční přístup extrémně 

důležitý. Svaz podnikatelů spolu s Delloite tedy vypracoval tzv. Koncept 6P, který 

definuje základní kvality, které by koncepční přístup k udržitelnosti měl mít: 

 Potřebnost 

 Přiměřenost 

 Plynulost (Plánovatelnost) 

 Průhlednost 

 Partnerství 

 Profinancovatelnost / Projektové financování 

 

Potřebnost 

Stavět by se mělo pouze to, co je potřeba, co je nezbytné, co má jasně definované 

a spočítané pozitivní efekty a kvantitativní nebo kvalitativní návratnost (včetně 

zapuštěných nákladů). 

Přiměřenost 

Stavět by se mělo nejen, co je potřeba, ale také to, co si lze dovolit, případně v rozsahu, 

který je z dlouhodobého pohledu dostatečný a efektivní.  
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Plynulost (Plánovatelnost) 

Na straně investora je třeba mít dlouhodobý a transparentní plán, co stavět a kdy, a také 

mít jasně stanovené priority. Stát, představující největšího investora, by měl plánovat 

dlouhodobě tak, aby s vědomím silného multiplikačního efektu stavebnictví stabilizoval 

poptávku na dlouhodobě udržitelné úrovni a tím stabilizoval stavebnictví na této 

hladině. Výkyvy v soukromé poptávce pak může sektor snadněji absorbovat.  

Průhlednost 

Výběrová řízení musí být naprosto transparentní a otevřená, omezení pro vstup do nich 

by mělo být jen takové, jaké je objektivně nezbytné. Ze strany investora by však měl být 

posílen či spíše vytvořen systém účinného, důkladného a nezávislého projektového 

controlingu. 

Partnerství 

V případě trvale udržitelných stavebních investic by mělo být použito nových forem 

spolupráce, využívání synergií, např. koncept „Work-Together“ jako alternativy k PPP 

projektům, kdy dojde u velkých projektů k účinné spolupráci mezi investorem, 

manažerem projektu, architektem, zhotovitelem a stavebním dozorem. Tato spolupráce 

pak vygeneruje nejlepší možné stavební řešení z hlediska jeho funkce, hodnoty i ceny.  

Profinancovatelnost / Projektové financování 

Stát by si měl nastavit priority, investiční strategie a na to navazující daňové určení 

investic z národních zdrojů, plně by měl využívat evropských dotací, hledat nové formy 

financování, transparentní formy konceptů. Důležitá je také otázka projektového 

financování, tzn. každý projekt, který je zahajován, by měl mít zajištěné financování po 

celou dobu výstavby, a také, v případě zvýšených (či v případě modernizace i 

snížených) nákladů na údržbu, by mělo dojít k započítání do rozpočtů.  

Je důležité zaměřit se nejenom na stavební aspekty výstavby, ale i na ty nestavební, 

které výrazně prodlužují, a tím také prodražují celý proces. V této souvislosti je hlavním 

nestavebním aspektem zjednodušení legislativních a administrativních procesů 

souvisejících s přípravou výstavby.  

4.2.5 Přístup veřejného sektoru k investicím 

Často se v souvislosti s veřejným sektorem mluví o předraženosti staveb. Toto je však 

pouze relativní pojem a nesmí se zapomínat na tržní souvztažnosti. V době boomu 

rostla nadstandardně poptávka po investicích, nabídka kapacit však měla jisté zpoždění 

a ceny stavebních prací šly přirozeně nahoru díky neustálé disproporci mezi poptávkou 

a nabídkou. Stát v této době maximalizuje poptávku. V době krize v soukromém sektoru 

skokově vznikl výrazný přebytek stavebních kapacit a kombinace klesajícího počtu 

zakázek a cen stahovala řadu stavebních firem ke dnu. V této době stát svou poptávku 

naopak minimalizuje. Ani jedna z uvedených situací není pro stát pozitivní, v době 
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boomu nakupuje draze, v době krize, kdy by mohl nakupovat levně, však dochází 

k minimalizaci investic.  

Rozkolísání ekonomického cyklu jsou negativní pro stát i ekonomiku, neboť výkyvy 

v poptávce a cenách ve stavebnictví vedou zejména k: 

 nedostatku kapacit, v konečném důsledku vyšší ceně případně i nižší kvalitě 

pořizovaných investic, anebo naopak ke vzniku nadbytečných kapacit 

s nenulovými dopady na jejich redukci, 

 vysoké nejistotě a rozkolísání cen na trhu nemovitostí, která s cenou stavebních 

prací úzce souvisí, 

 rozkolísání trhu práce, kdy buď zaměstnanci chybí, nebo naopak přebývají. 

Pokles poptávky, po předchozím neudržitelném zvýšení, může být pozitivní z hlediska 

„pročištění“ trhu, kdy technologicky a organizačně slabé firmy skončí, ale otázka míry 

a konečnosti procesu je relevantní. Problém vznikne, když se na trhu propadají všechny 

segmenty, a navíc vývoj čelí určité nejistotě. Velké stavební společnosti, které jsou 

navázány na kapitálově náročnější dopravní infrastrukturu, se zaměří i na ostatní 

segmenty, aby zabránily vysokým ztrátám. Tím ale berou trh malým a středním 

podnikům a přirozeně vybudované tržní segmenty a vztahy se narušují. Po krizi se pak 

sníží fragmentace stavebního trhu a pozice velkých firem bude posílena.  

Stát, který je v určitých segmentech nenahraditelný a dominantní investor, by měl svou 

pozici využít a nastolenou investiční strategií celý systém stabilizovat. Stát by měl 

zajišťovat plynulost přechodu mezi jednotlivými fázemi ekonomického cyklu, které 

jsou běžným jevem. Měla by být naprosto jasná výlučná pozice státu coby investora, ale 

také zákazníka pro stavebnictví a jeho ekonomický význam. 

Jednou z hlavních funkcí státu je stabilizace ekonomiky. V následujícím textu je 

hodnoceno, zda vlády skutečně přispívají ke stabilizaci ekonomiky skrze řízené 

investice zejména do inženýrského stavitelství, nebo je naopak destabilizují. 

Pro hodnocení je využito těchto charakteristik: 

 směrodatné odchylky meziročního vývoje inženýrského stavitelství, 

 korelace meziročního vývoje HDP a inženýrského stavitelství (časová řada 

vývoje inženýrského stavitelství je zpožděna o 2 roky). 

Směrodatná odchylka vyjadřuje míru variability meziročního vývoje inženýrského 

stavitelství. Vypovídá tedy o volatilitě objemu inženýrského stavitelství v jednotlivých 

letech. Pro vyhodnocení cykličnosti je použit korelační koeficient mezi vývojem reálné 

produkce a vývojem inženýrského stavitelství. Vzhledem k relativně dlouhému 

produkčnímu cyklu inženýrského stavitelství je časová řada zpožděna o 2 roky. 

Z hlediska stavebnictví se jeví jako optimální takový stav, kdy volatilita meziročního 

vývoje inženýrského stavitelství je co nejnižší, aby nedocházelo k šokovému nárůstu či 

propadu potřebných kapacit. Korelační koeficient by se měl blížit 0 v případě sledování 
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nezávislosti infrastrukturálních investic na vývoji ekonomického cyklu nebo by měl být 

záporný v případě realizované anticyklické politiky. 

 

Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylka představuje rozptyl odchylek od střední hodnoty (průměru) 

souboru. Čím je směrodatná odchylka menší, tím podobnější hodnoty v souboru jsou 

a naopak. Je to tedy míra variability hodnot v časové řadě. [55] 

Korelace 

Korelace představuje vzájemný vztah (závislost) mezi dvěma veličinami.  

Regresní a korelační analýza 

Korelační a regresní analýza jsou statistické metody pro stanovení typu a síly závislosti 

mezi dvěma veličinami. Typ i sílu závislosti pro náhodný výběr rozsahu n lze 

orientačně posoudit z bodového grafu, v němž je každá dvojice dat (x, y) graficky 

znázorněna jedním bodem. Typ závislosti určuje tvar křivky, kterou lze body proložit – 

lineární, exponenciální, logaritmická aj. Vychází se vždy z předpokladu, že budoucnost 

bude odpovídat předcházejícímu vývoji.  

Lineární regresi lze použít, je-li závislost veličiny y na x lineární, tzn. lze proložit body 

v grafu regresní přímkou tak, aby součet druhých mocnin odchylek jednotlivých bodů 

od přímky byl minimální (metoda nejmenších čtverců).  

Při analýze vztahu dvou proměnných x a y se pro stanovení míry stupně lineární 

závislosti využívá korelační koeficient. Pokud je korelační koeficient významně 

nenulový, pak lze proměnné x a y chápat jako korelované v tom smyslu, že je mezi nimi 

náznak symetrického lineárního vztahu. Síla vzájemné závislosti se může stanovit 

pomocí Pearsonova párového korelačního koeficientu. [57] 

Sílu statistické závislosti lze podrobně hodnotit pomocí stupnice: 

r < 0,3 závislost nízká 

0,3 ≤ r < 0,5 závislost mírná 

0,5 ≤ r < 0,7 závislost význačná 

0,7 ≤ r < 0,9 závislost velká 

0,9 ≤ r ≤ 1,0 závislost velmi vysoká 

 

Pearsonův párový korelační koeficient nabývá hodnot v intervalu -1 až +1, přičemž 

záporné hodnoty vyjadřuji nepřímý vztah (s růstem hodnoty jedné veličiny klesá 

hodnota druhé veličiny), kladné hodnoty pak vztah přímý (s růstem hodnoty jedné 

veličiny roste hodnota druhé veličiny) a nulová korelace znamená nezávislost. Pokud 

není korelace nulová a dojde ke změně jedné z nich, pak musí dojít i ke změně veličiny 

druhé. Korelační koeficient však nevyjadřuje, co je příčinou a co je následkem. [58, 59] 
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 r = -1 … značí, zcela nepřímou závislost, tedy čím vice se zvětší hodnoty v 

první skupině znaků, tím vice se zmenší hodnoty v druhé skupině znaků. 

 -1< r < 0 … jde o negativně korelované náhodné veličiny, mezi 

veličinami existuje nepřímá lineární závislost. 

 r = 0 … mezi znaky není žádná statisticky zjistitelná závislost. 

 0 > r > +1 … jde o pozitivně korelované náhodné veličiny, mezi 

veličinami existuje přímá lineární závislost. 

 r = +1 … značí zcela přímou závislost, mezi náhodnými veličinami 

existuje přesně lineární vztah. 

Pro Pearsonův korelační koeficient platí: 

−1 ≤ 𝑟𝑥,𝑦  ≤  +1     (1) 

Výpočet Pearsonova korelačního koeficientu lze provést také v MS Excel pomocí 

funkce Correl. Rovnice korelačního koeficientu tedy je: 

𝑟𝑥,𝑦 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

𝜎𝑥𝜎𝑦
=  

𝐸[(𝑥−𝜇𝑥)(𝑦−𝜇𝑦)]

𝜎𝑥𝜎𝑦
    (2) 

 

Protože 𝜇𝑥 = 𝐸(𝑥), 𝜎𝑥
2 = 𝐸(𝑥2) − 𝐸2(𝑥), a obdobně pro y, lze napsat: 

 

𝑟𝑥,𝑦 =
𝐸(𝑥,𝑦)−𝐸(𝑥)𝐸(𝑦)

√𝐸(𝑥2)−𝐸2(𝑥)√𝐸(𝑦2)−𝐸2(𝑦)
    (3) 

kde: 

rx,y ………  korelační koeficient 

σx ……… kovariance náhodné veličiny x (obdobně pro y) 

σx
2
 ………  rozptyl náhodné veličiny x bez ohledu na rozptýlenost veličiny y 

(obdobně pro y) 

E(x) = μx … střední hodnota veličiny x bez ohledu na veličinu y (obdobně pro y) 

y ………  závisle proměnná, vysvětlující regresor 

x ………  nezávisle proměnná, vysvětlovaná 

 

Pokud se střední hodnoty nahradí aritmetickými průměry, pak pro koeficient korelace 

platí rovnice: 

𝑟𝑥,𝑦 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)

√∑(𝑥𝑖−�̅�)2(𝑦𝑖−�̅�)2
     (4) 

kde: 

xi, yi …… realizace proměnných x a y 

�̅� ……… aritmetický průměr veličiny x 

 

Pomocí mnohonásobné regrese je získaná rovnice využitelná pro předvídání budoucího 

vývoje, na základě minulého. [55, 56]. 
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Lineární regresní funkce má tvar: 

𝑌 = 𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝑏(𝑋)     (5) 

kde:  

a, b … regresní koeficienty  

 a… posun na ose y (místo, kde regresní přímka protíná svislou osu), 

 b … sklon regresní přímky 

y … nezávisle proměnná 

x … závisle proměnná 

 

Odhad neznámých parametrů a,b probíhá metodou nejmenších čtverců tak, aby: 

𝑎 = �̅� − 𝑏�̅�                (6) 

 

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2
      (7) 

 

Někdy není jasně určeno, která veličina je nezávislá a která závislá. Lineární regrese x 

na y nedává stejnou regresní přímku jako regrese y na x. Druhá mocnina korelačního 

koeficientu se nazývá koeficient determinace R
2
 a jeho hodnota měří velikost lineární 

vztahu mezi X a Y bez ohledu na to, která veličina je závislá a která nezávislá. Z grafu 

lineární regrese lze usuzovat hodnotu korelačního koeficientu – čím je úhel, který svírají 

obě regresní přímky (vyjadřující závislost x na y a y na x) menší, tím větší je absolutní 

hodnota r. [60, 61] 

4.2.6 Vyspělost infrastruktury  

Kvalita investiční vybavenosti daného státu zpravidla roste spolu s jeho ekonomickou 

úrovní. Jak již bylo uvedeno v kap. 4.1, infrastrukturu lze dělit mnoha způsoby. 

V následujícím textu však bude brán zřetel zejména na infrastrukturu dopravní, neboť 

ta má nejzásadnější význam, co do velikosti investic. 

Konvergenční proces 

Ekonomický konvergenční proces je stav, kdy země s nižší ekonomickou úrovní dohání 

zemi rozvinutější, tzn. s vyšší ekonomickou úrovní, a znamená to zmenšující se rozdíly 

v životní úrovni. Nesleduje se pouze, zda ke konvergenci či divergenci dochází, ale i to, 

jak rychle se to děje. O konvergenci lze mluvit jako o nominální anebo reálné. 

Nominální konvergenci lze chápat jako sbíhání nominálních veličin, tj. cenových 

hladin, míry inflace, nominálních mezd apod. Ve vztahu ČR k EU se nominální 

konvergence často zaměňuje s plněním maastrichtských kritérií, jež jsou podmínkou pro 

přijetí eura jako jednotné měny.  

Reálná konvergence se nejčastěji vyjadřuje za pomoci HDP na obyvatele v paritě kupní 

síly, ale může být doplněna i o analýzu ekonomických cyklů, mezinárodní mobilitu atd. 
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V tabulce 4-7 je za sledované období patrný rostoucí trend HDP na obyvatele v paritě 

kupní síly ČR a naplňující se reálná konvergence k průměru 28 zemí EU. [62] 

Vzhledem k posunu ČR vzhledem k průměru EU lze předpokládat i posun ve 

vybavenosti infrastrukturou.  

Tab. 4-7: HDP na obyv. v PPS [62] 

 

Infrastrukturální vybavenost 

Geografická poloha České republiky ve středu Evropy ji klasifikuje jako důležitou 

spojnici mezi Západem a Východem. Z toho jasně vyplývá důležitost vybavenosti 

dopravní infrastrukturou.  



47 

  

Kvalitní dopravní infrastruktura je jedním z předpokladů pro posílení 

konkurenceschopnosti státu a současně i nástrojem, který pomáhá vyrovnávat 

meziregionální disparity.  

Silniční síť 

Jedním z měřítek vyspělosti dopravní infrastruktury je počet kilometrů dálnic. Česká 

dálniční síť zaznamenala mezi lety 1990 a 2015 poměrně dynamický rozvoj, do roku 

2010 přibylo 378 km, což představuje růst délky o 106 %. K 1. 1. 2015 byla celková 

délka dálnic téměř 776 km. [63] 

Délku dálniční sítě lze srovnávat ve vazbě na počet obyvatel. Zde však Česká republika 

zaostává. Délku dálniční sítě do jisté míry ovlivňuje kromě počtu obyvatel i rozloha 

země, oba dva faktory determinují, kolik lidí a na jak dlouhou vzdálenost je třeba 

přepravit. I z tohoto pohledu je Česká republika velmi vzdálena běžnému standardu 

západoevropských zemí. [64] 

Železniční síť 

Železnice představuje důležitou roli v přepravě lidí i nákladu. Česká republika má jednu 

z nejdelších i nejhustěších železničních sítí v Evropě. Celkem více než 9 500 km 

železničních tratí výrazně překonává v přepočtu na obyvatele všechny evropské země. 

Problémem je ale kvalita železniční sítě a její využitelnost, chybí efektivní a rychlé 

řešení přepravy osob mezi jednotlivými regionálními centry.  

Současná situace v České republice je historickým dědictvím z dob Rakouska Uherska, 

kdy bylo do železniční sítě hojně investováno. Velké množství tratí bylo v průběhu 

90. let 20. stol. renovováno, i přesto však nenaplňují současné potřeby kladené na 

moderní železniční síť. Prioritou je především výstavba vysokorychlostních tratí 

umožňující efektivní transport jak v rámci České republiky, tak i do okolních států. 

Vzhledem k rozvoji vysokorychlostní dopravy v Rakousku a Německu je třeba co 

nejrychleji vybudovat podmínky pro efektivní a rychlá spojení, aby nedošlo k narušení 

pozice Česka jako důležité tranzitní země uprostřed Evropy. 

Vodní doprava 

Vodní doprava by mohla být významným faktorem pro větší konkurenceschopnost 

českých firem, ale musela by být schopna garantovat přepravní kapacity v dlouhodobém 

horizontu. Vodní doprava jako taková je preferovaným způsobem dopravy pro velké 

objemy zboží a pro přepravu zboží na velké vzdálenosti.  

Transevropská dopravní síť TEN-T, na kterou se soustřeďuje dopravní politika EU, 

zahrnuje i labskou vodní cestu až po Pardubice, včetně šesti přístavů. ČR se zavázala, že 

bude podporovat odstraňování úzkých míst na této infrastruktuře a zajistí její 

intenzivnější využívání pro nákladní dopravu na úkor dopravy silniční. Aby mohlo být 



48 

  

Labe splavné pro nákladní dopravu až do Pardubic, je třeba vybudovat jez v Děčíně 

a upravit plavební cestu z Přelouče do Pardubic. Tento projekt, který je plně 

podporován z EU i finančně, však naráží na odpor ekologických iniciativ. 

Chybějícím článkem na propojení evropských vodních cest je vodní koridor Dunaj – 

Odra – Labe.  

Realitní trh 

Poměrně dynamický růst české ekonomiky po roce 1990 vyústil nejenom v rozvoj 

inženýrské infrastruktury, jak bylo uvedeno výše, ale i v rozvoj realitních trhů. 

V poslední době došlo díky aktivitě developerů na mnoha místech ke změně podoby 

městských částí a k vytvoření zcela nových komunikačních uzlů.  

Prosperita české ekonomiky po roce 2000 znamenala také zvýšení intenzity výstavby 

a růstu hodnoty nemovitostí, která výrazně překonávala růst reálné ekonomiky 

a nereflektovala relativně pomalejší nárůst kupní síly obyvatelstva. Segment takzvaného 

spekulativního developmentu, představující výstavbu kancelářských či logistických 

projektů bez předjednaných nájmů, výrazně rostl spolu s expanzivním přístupem bank 

k financování. Tím se objevily realitní projekty, které narušovaly rovnováhu mezi 

kvalitou a cenou. V mnoha segmentech, nevyjímaje i rezidenční trh, se objevila tzv. 

nákupní panika, kdy kupující začali věřit, že růst cen nikdy neskončí.  

Vývoj reálné produkce dosáhl vrcholu v roce 2008, následující rok pak byl ve znamení 

výrazného propadu české ekonomiky s výrazným zásahem i na realitní trhy. Krize 

zanechala za sebou řadu neúspěšných nebo nedokončených developerských projektů ve 

všech segmentech, rezidenčním, kancelářském, retailovém i průmyslovém. 

4.2.7   Infrastrukturální investice 

Inženýrské stavitelství z velké části tvoří infrastruktura. Především výstavba 

a rekonstrukce silniční a dálniční sítě, ale i železniční sítě a vodní cesty. Tyto 

infrastrukturní projekty jsou financovány různými formami z veřejných zdrojů. 

Česká republika vykazovala dlouhodobě poměrně stabilní úroveň podílu inženýrského 

stavitelství na HDP ve výši přibližně 4 %. Snaha o úsporná opatření vedla k výrazně 

omezenému vynakládání prostředků na další rozvoj dopravní infrastruktury a od roku 

2009 k postupnému poklesu inženýrského stavitelství, od roku 2013 však dochází opět 

k jeho nárůstu. 

Objem inženýrského stavitelství na obyvatele se v ČR pohybuje dlouhodobě kolem 

500 EUR, od roku 2011 však má mírně klesající trend. Z dlouhodobého hlediska se 

sledovaný objem pohybuje v intervalu 400 - 600 EUR na obyvatele. V současné době je 

možné sledovat pokles z horní hranice pod úroveň 500 EUR, v roce 2014 se jednalo 

konkrétně o 440 EUR. [62] 



49 

  

4.2.8 Financování a investice do dopravní infrastruktury 

Subjekty, které jsou odpovědné za koordinovaný rozvoj, výstavbu, modernizaci 

a údržbu dopravní infrastruktury v České republice je Ministerstvo dopravy, Státní fond 

dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty 

a Ředitelství vodních cest ČR. 

 

Obr. 4-3: Subjekty odpovědné za koordinovaný rozvoj, výstavbu, modernizaci a údržbu 

dopravní infrastruktury v ČR [64] 

 

Ministerstvo dopravy (MD) 

Ministerstvo dopravy je subjekt odpovědný za koordinovaný rozvoj, výstavbu, 

modernizaci a údržbu dopravní infrastruktury. 

 

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 

Státní fond dopravní infrastruktury je subjekt zodpovědný za financování rozvoje, 

výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest 

a vnitrozemských vodních cest.  

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR je subjekt primárně odpovědný za výstavbu, modernizaci, 

údržbu a opravy silniční dopravní infrastruktury v rozsahu dálnic a silnic I. třídy.  

 

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 

Správa železniční dopravní cesty je státní organizace a primárně odpovědná za 

provozování, modernizaci, rozvoj, údržbu a opravy železniční dopravní cesty v rozsahu 

dráhy celostátní a drah regionálních. 
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Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC) 

Ředitelství vodních cest České republiky je subjekt odpovědný především za 

investorskou činnost v oblasti vodních cest. 

Organizační zabezpečení financování DI  

Dlouhodobé plánování rozvoje dopravní infrastruktury  

Základním strategickým dokumentem pro rozvoj dopravní infrastruktury v ČR je 

dokument Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, který byl schválen v listopadu 2013. 

Jedná se o klíčový strategický dokument pro zajištění provozu a rozvoje české dopravní 

infrastruktury. 

Schválená koncepce rozvíjí do věcných i finančních podrobností nadřazený koncepční 

dokument Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 

v oblasti zajištění dopravní infrastruktury. [23] 

Tato koncepce je jednou z podmínek dalšího čerpání z evropských fondů. Koncepce 

stanovuje, které z dopravních staveb jsou klíčové pro stát a jaké existují priority v rámci 

nově budovaných evropských sítí. Podle strategického dokumentu by do oblasti 

dopravy mělo ročně směřovat alespoň 70 miliard korun.  

Zajištění kvalitního stavu stávající infrastruktury a výstavba nových částí sítě je 

příspěvkem pro posílení ekonomického růstu a zvýšení konkurenceschopnosti České 

republiky. 

Střednědobé a krátkodobé plánování  

Z hlediska střednědobého a krátkodobého plánování stanovuje Ministerstvo dopravy, 

v reakci na aktuální podmínky dopravy a jejího finanční zabezpečení, strategické 

záměry v oblasti investic do dopravní infrastruktury. 

Stěžejní proces plánování probíhá v rámci každoročního sestavování rozpočtu SFDI na 

následující rok a střednědobého výhledu na další 2 roky. V rámci procesu dochází 

k výběru akcí určených k realizaci v následujícím roce a dalších dvou letech. 

Financování dopravní infrastruktury 

Financování dopravní infrastruktury je v současnosti zabezpečováno několika zdroji:  

 prostředky z národních zdrojů – jedná se o silniční a spotřební daň z minerálních 

olejů, časové a výkonové zpoplatnění, nepravidelné převody výnosů 

z privatizovaného majetku a dividend společností se státní účastí, dotace ze 

státního rozpočtu,  

 prostředky ze zdrojů EU – jedná se prostředky z Operačního programu Doprava 

a komunitárního programu na financování rozvoje transevropských dopravních 

sítí,  
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 prostředky EIB,  

 dluhopisy. 

 

Obr. 4-4: Vzájemné vztahy mezi subjekty při financování dopravní infrastruktury [64] 

Operační program Doprava 2014 - 2020 

Prostřednictvím operačního programu doprava je realizována finanční podpora z fondů 

Evropské unie pro sektor dopravy v České republice. Operační program byl pro 

programovací období 2014 – 2020 schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015. Celková 

částka prostředků z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 

4 695 769 435 EUR. Předpokládaná výše národního spolufinancování činí 2,2 mld. 

EUR. [65] 
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Tab. 4-8: Přehled alokace OPD 2014 – 2020 [66] 

 

Struktura OPD 2014 – 2020 obsahuje prioritní osy: 

 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 

 Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 

 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 

Čtvrtá prioritní osa je zaměřená na technickou pomoc. [67] 

Funkce Řídícího orgánu byla uložena Ministerstvu dopravy. Důležitou roli při alokaci 

finančních prostředků ze zdrojů EU plní Státní fond dopravní infrastruktury. Přehled 

specifických cílů, u kterých bude SFDI zastávat funkci Zprostředkujícího subjektu je 

uveden v tabulce 4-9. SFDI zajišťuje administraci u více jak 90 % z celkové alokace 

OPD 2014 – 2020. 
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Tab. 4-9: Přehled specifických cílů podpory OPD 2014 – 2020 [66] 

 

4.2.9 Přínosy stavebnictví ekonomice 

Podpora stavebnictví jako takového vede k významné podpoře domácí ekonomiky. Je 

všeobecně známo, že stavebnictví má jeden z nejvyšších multiplikačních efektů 

z pohledu ekonomických přínosů a taky vlivu na zaměstnanost. Tato skutečnost je 

významná pro hledání cest k překonání ekonomické krize. Stát tak může 

prostřednictvím veřejných investic přímo stimulovat domácí ekonomiku, protože 

stavebnictví vykazuje relativně nízkou závislost na dovozech. 

Stavebnictví je ve své produkční činnosti navázáno na jiná odvětví, jako na výrobce 

stavebních hmot a materiálů, výrobků, energií, dopravu, služby, architektonické 

a projekční činnosti, IT technologií apod. Podle rozsahu těchto vazeb neboli konkrétní 

poptávky a také rozsahu vnitropodnikové kooperace, dochází v produkci stavebnictví 

k vyznanému multiplikačnímu efektu. Kvantifikace multiplikátorů je převzata z údajů 

Národních účtů ČSÚ. Příslušný multiplikátor je vyjádřen ve vztahu k jednotce dané 

produkce a pro odvětví stavebnictví se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 2,2 - 2,3. Každá 
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realizovaná 1 mld. Kč stavební produkce tedy následně vyvolává celkový nárůst další 

produkce v národním hospodářství ve výši 2,2 - 2,3 mld. Kč. Multiplikační efekt 

stavebnictví na zaměstnanost je vyjádřen koeficientem 3,2 – 3,5, což znamená, že při 

investování 1 milionu Kč do stavebnictví se generuje potřeba 3,2 – 3,5 pracovníků ve 

stavebnictví, v návazných průmyslových činnostech, v projekci a ostatních souvisejících 

činnostech. [55]  

Veřejné zakázky tedy hrají významnou roli v domácí ekonomice. Jejich prostřednictvím 

tedy lze výrazně ovlivňovat ekonomický růst a zaměstnanost a tato role stavebnictví by 

měla být v rámci hospodářské politiky využívána.  

Pokud se však propočet provádí jen ve vztahu k tuzemským dodávkám pro výrobní 

spotřebu, je stavebnictví ve vyvolaném efektu v porovnání s ostatními obory 

hospodářství jednoznačně na prvním místě, má tak největší přímý a bezprostřední vliv 

na tuzemskou produkci. 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví provedl v roce 2008 propočet přínosu 1 mld. Kč 

stavebních investic pro státní rozpočet. Bylo prokázáno, že ve formě daně právnických 

a fyzických osob, DPH, daně ze mzdy, sociálního a zdravotního pojištění plyne do 

státního rozpočtu 423 mil. Kč včetně úspory na výdajích za vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti a platby sociálního a zdravotního pojištění. 

Na základě výše multiplikačního efektu pro národní ekonomiku i výše přínosů 

veřejných investic pro státní rozpočet lze konstatovat, že veřejné stavební investice mají 

zcela zásadní vliv na národní ekonomiku a je třeba je vzít v potaz při stanovování 

dalšího směřování České republiky. 

Doposud však bylo pojednáváno pouze o pozitivním multiplikačním efektu. Nelze však 

opomenout ani multiplikační efekt negativní. Zanedbání čerpání dotačních prostředků 

z EU brzdí celkový hospodářský výnos ČR. Jedná se o prostředky, které máme 

k dispozici, avšak nejsme schopni je čerpat. Toto může být jednou z příčin, proč Česká 

republika zaostala za jinými postkomunistickými zeměmi. Pokud se nerealizují 

prostředky v rámci investic, je to nejen zmařená investice, ale i zmařený multiplikační 

efekt, s ní následující. Zde je nutno podotknout zejména otázku času (kdy a kam 

investovat), poněvadž některé příležitosti mohou být zcela unikátní.
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5 TEORIE REGIONU, REGIONÁLNÍ ROZVOJ A DISPARITY 

Kapitoly č. 5, 6 a 7 byly zpracovávány v souvislosti s tvorbou studijních opor VUT 

v Brně pro předmět TV09 Regionální ekonomie a politika autorek Ing. Lucie 

Kozumplíkové, Ing. Jitky Chovancové, Ph.D. a doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D.  

Makroekonomickým celkem obecné ekonomie je národní hospodářství, za 

makroekonomický celek regionální ekonomie se považuje region. Zatímco národní 

hospodářství je jasně definovaný celek, region je třeba nejprve vymezit. Proces 

vymezování regionů se nazývá regionalizace. [68] 

5.1 Vymezení regionu 

Region je území s více či méně přesně vyznačenými hranicemi, které často slouží jako 

správní jednotka nižší, než je úroveň národního státu. Regiony mají svou identitu, která 

je tvořena specifickými rysy, jako je jejich krajina (hory, pobřeží, lesy), podnebí (suché, 

s velkými vodními srážkami), jazyk (např. v Belgii, Finsku, Španělsku), etnický původ 

(např. Wales, severní Švédsko a Finsko, Baskicko) a společně sdílená historie. 

Většina z těchto uvedených specifických rysů mohou být zvláště patrné v konkrétní 

lokalitě, ale většinou je v nějaké míře lze nalézt ve velmi široké oblasti, takže není 

možné jasně odlišit jeden region od druhého. Hranice regionu nejsou tedy zcela přesné. 

Pokud je region využíván k nějakému administrativnímu (nebo statistickému) účelu, 

hranice regionu jsou vymezeny přesně. Hranice regionu vznikaly obvykle jako přírodní, 

historické či správní. [69] 

Přírodní hranice 

Řeky, hory, pobřeží moří a jezer a řídce osídlené oblasti, jako jsou lesní plochy a bažiny 

– to vše jsou fyzické bariéry, které rozdělují lidi a zabraňují jim vytvořit větší územní 

celek. Již mnohokrát v minulosti poskytly tyto přírodní hranice vhodné místo pro 

uzavření dohod mezi soupeřícími stranami, aby mohly vzniknout hranice. Tím se z nich 

staly hranice historické. 

Historické hranice 

Donedávna byla velká část Evropy poskládána z různých vévodství, knížectví, 

svobodných měst, království apod. V řadě případů se ještě dnes některá rozptýlená 

území z dob feudalismu objevují na mapě jako enklávy (Baarle Nassau, Llivia, 

Busingen, Ceuta, atd.). Jestli historické hranice přetrvají do současnosti, jako regionální 

hranice, často záleží na tom, do jaké míry bylo zachováno staré rozdělení území, když 

se formovaly národy. Např. v severním Španělsku složité administrativní hranice odráží 

rozptýlená území králů Aragonského a Navarre. Oproti tomu Francie kompletně 
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změnila své administrativní jednotky za Napoleona. V dobách sjednocení Německa 

a Itálie se mnoho méně významných politických území (jednotek) stalo 

nerozeznatelnými, zatímco silnější se zachovaly jako region i v novém národním státě. 

Správní hranice 

Funkce státu vyžadují, aby byly vykonávány na nižších administrativních jednotkách 

než je stát, buď pomocí přenesení pravomocí shora-dolů nebo pomocí federální 

struktury. Jen občas jsou vymezeny přírodními nebo historickými hranicemi, většinou 

jsou však vytvořeny více či méně nahodile. Tato společenství, správní obvody, 

provincie apod. jsou podrobeny změnám, které odráží například politické nebo 

populační trendy. Jiné administrativní hranice promítnuté často do moderní regionální 

struktury jsou náboženského původu, například farnosti a biskupství (patří k nejstarším 

administrativním hranicím), jiné byly vytvořeny na základě demografické struktury 

(např. městské části nebo volební okrsky).  

Region je územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, 

správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován podle 

zákona o podpoře regionálního rozvoje. 

Z výše uvedeného lze tedy odvodit tři základní charakteristiky, které lze s pojmem 

region spojit: 

1) jedná se o určenou (ohraničenou) část území, 

2) jeho vymezení je vždy účelové (tomu jsou přizpůsobena kritéria vymezení), 

3) jedná se o územní jednotku mezi národním státem a obcí. 

5.2 Typy regionů 

E. Hoover (1948), který zastával pragmatický přístup, přemýšlel o regionech jako 

o účelových jednotkách, které se vymezují pro potřeby státní regionální politiky. 

Rozlišuje regiony rozvinuté a problémové, a problémové dále klasifikuje na zaostalé, 

deprimované a přežhavené. V závislosti na kategorii pak doporučuje přijmout 

specifickou rozvojovou politiku. [69, 70] 

Polský prostorový teoretik, geograf K. Dziewoňski (1967), usiluje o zavedení určitého 

systému do zkoumání pojmu region. Rozlišuje tři základní kategorie regionů a při jejich 

zkoumání uplatňuje rozličné koncepční přístupy:  

a) region - nástroj výzkumu a prostorové analýzy 

Region je v této koncepci chápaný za dostatečně velkou územní jednotku, stejnorodou 

z pohledu určitých kritérií, a od okolních regionů se liší především specifickým 

systémem prostorových vazeb. Musí být splněny základní předpoklady, aby bylo takové 

území uznáno za region:  
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 stejnorodost území ve smyslu stanovených kritérií, 

 vymezení podstatných kritérií z pohledu zkoumaného problému. 

Tato koncepce je velmi často objektem kritiky, která jí vyčítá subjektivismus 

a formalismus. I sám Dziewoňski uznává formálnost, přesto však upozorňuje na její 

praktický význam, hlavně v souvislosti s prostorovou klasifikací regionů na základě 

analyzovaných faktorů. Výběr kritérií je sice velmi subjektivní, ale je vždy motivován 

cílem výzkumu, který ho do značné míry objektivizuje. [69] 

b) koncepce regionů jako konkrétního objektu 

Region je touto koncepcí brán jako výsledek realistického přístupu k chápání regionu. 

Regiony existují bez ohledu na výzkumy, úkolem vědy není regiony vytvářet, ale spíše 

je poznat a identifikovat. Tato koncepce je propojena také se strukturálně systémovým 

chápáním regionu. Region je prostorovým podsystémem státu a charakterizuje ho určitá 

skladba, prostředí a struktura. Do skladby regionu kromě populace, která využívá 

a kontroluje dané území, patří také technická a sociální infrastruktura. Prostředím 

regionu se rozumí souhrn regionů stejného řádu, se kterými je vzájemně propojený. 

Struktura je tvořena strukturou sektorovou a prostorovou. Region lze identifikovat na 

základě následujících znaků: 

 formování uzlové struktury osídlení, 

 vysoký stupeň společenské, ekonomické a kulturní integrace, 

 vysoká úroveň samosprávy, 

 úroveň uzavřenosti a hranic. 

c) region jako nástroj aktivity  

Region je chápán jako nástroj regionální politiky související s organizací regionální 

politiky státu, a proto ho lze nazvat i jednotkou prostorové organizace. Do této skupiny 

můžou být zařazeny jak administrativní regiony, tak i regiony speciální. 

Administrativní jednotky, jsou zpravidla hierarchicky uspořádané a zabezpečují výkon 

veřejné správy, kterou stát přenesl na orgány nižších územních celků, mají zákonem 

vymezené kompetence. Jejich výběr určují územní instituce státní správy a instituce 

samosprávy. Nemají spontánní vývoj a mění se až díky právnímu aktu. Pojetí 

stejnorodosti regionu se ukázalo vhodné a při jeho širší interpretaci se stalo 

východiskem pro rozlišení dvou typů regionů: 

 homogenních,  

 nodálních. [71] 

Homogenní region 

Regiony homogenní jsou stejnorodé ve vztahu k určitému kritériu, regiony vykazují 

jednotné územní charakteristiky ve sledovaných oblastech. Homogenní regiony lze 
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definovat podle přírodních charakteristik (horské), podle typického zaměření 

zemědělských činností (vinařské, ovocnářské), dále regiony stejnorodé v ekonomické 

orientaci (turistické, textilní, sklářské), podle socioekonomické úrovně (rozvinuté, 

zaostalé, ekonomické skanzeny), regiony podle sociálních charakteristik (sociálně 

problémové, s výskytem specifických typů kriminality), apod. 

Nodální region 

Nodální regiony neboli heterogenní (funkční, spádové, uzlové) jsou vymezené na 

základě vzájemných vztahů jednotlivých vnitřních složek (území, příroda, ekonomické 

aktivity, apod.), jsou to tedy regiony vymezené (fungující) na základě intenzity 

vzájemných vztahů. Klíčové jsou především vazby mezi centrem (uzlem) a jeho 

zázemím (spádovou oblastí). Jako příklad funkčních vazeb centra a spádové oblasti lze 

uvést krátkodobou pracovní migraci či dojížďku do škol a za službami. 

 

Eurostat rozlišuje regiony normativní a analytické (funkční).  

Normativní regiony 

Normativní regiony reflektují politickou vůli, jejich hranice jsou pevně dány v rámci 

působnosti regionální samosprávy a odpovídající velikosti populace regionu s ohledem 

na přiměřené ekonomicky optimální využití zdrojů, které potřebuje k zabezpečení svých 

úkolů.  

Analytické regiony 

Analytické (funkční) regiony jsou určovány především s ohledem na analytické 

požadavky. Třídí se podle speciálních geografických kritérií, jako jsou nadmořská 

výška nebo půdní typ, nebo na základě ekonomických a sociálních kritérií, jako jsou 

homogenita, komplementarita nebo polarizace regionálních ekonomik. 

 

Podobným přístupem lze členit regiony na administrativní a účelové.  

Administrativní regiony 

Administrativní regiony jsou určovány pro potřeby výkonu státní správy a územní 

samosprávy. Jsou vždy reprezentovány příslušnými orgány (správními nebo volenými) 

a beze zbytku pokrývají celé území daného státu. Zpravidla existuje několik 

hierarchických úrovní administrativních regionů a mělo by platit, že jednotky stejné 

hierarchické úrovně by měly být do určité míry srovnatelné z hlediska rozlohy a počtu 

obyvatel.  

Účelové regiony 

Účelové regiony jsou určovány pro řešení určitých problémů a bývají reprezentovány 

zvláštním orgánem. Z tohoto důvodu mají omezenou časovou platnost, jejíž délka 
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souvisí s povahou daného problému a tím i s časem, který je potřeba na jeho vyřešení. 

Při jejich určování nemusí být respektovány hranice administrativních regionů. 

5.3 Homogenní regiony 

Pomocí analyticko-poznávací regionalizace je území členských států Evropy členěno na 

územní celky, které se vyznačují stejnorodostí základních znaků. Tato regionalizace 

vyplynula z potřeby koordinace regionální politiky a vypracování strategie evropského 

regionálního plánování. [72] 

Charta evropského regionálního plánování rozlišuje následující typy homogenních 

regionů: 

Venkovská území s převládající zemědělskou funkcí mají velký význam. Nejdůležitější 

je vytvořit v nich odpovídající životní podmínky z hlediska ekonomického, sociálního, 

kulturního a ekologického, a též v infrastruktuře a vybavení. Současně je také třeba 

rozlišovat nerozvinuté a periferní venkovské regiony a ty, které jsou součástí velkých 

konurbací. V těchto území musí rozvoj osídlení, sociálních i ekonomických struktur 

a dopravy brát ohled ve všech sférách k jejich specifickým funkcím a zvláště k ochraně 

a uchování přirozené krajiny. 

Městská území se z velké části podílejí na rozvoji Evropy, přičemž hlavním 

problémem je obvykle kontrola jejich růstu. Vyvážená městská struktura požaduje 

soustavnou realizaci územních plánů a uplatnění pravidel pro rozvoj ekonomických 

aktivit v souladu s životními podmínkami obyvatel města. Zvláštní pozornost musí být 

věnována zlepšování životního prostředí, rozvoji veřejné dopravy a všem opatřením, 

brzdícím nadměrnou migraci obyvatel z městských center na periferii. A obnova 

historického dědictví, památek a jejich souborů se musí stát podstatnou součástí celkové 

politiky regionálního plánování. 

Pohraniční území vyžadují především koordinovanou mezistátní politiku. Snahou 

politiky je otevřít hranice, zabezpečit pohraniční konzultace a spolupráci a společně 

využívat infrastrukturní zařízení. Státy musí v zájmu podpory stále těsnějších kontaktů 

obyvatelstva umožňovat přímé styky příslušných regionů a měst v souladu s Evropskou 

rámcovou úmluvou o příhraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady. 

V pohraničních územích nesmí být bez předcházející konzultace s dotčenými státy 

realizován žádný projekt se škodlivými důsledky pro prostředí sousedních zemí. 

Horská území musí být zachována a politice jejich prostorového uspořádání se musí 

věnovat zvláštní pozornost vzhledem k ekologickému, ekonomickému, sociálními, 

kulturnímu i zemědělskému významu těchto území, která jsou pokladnicemi přírodních 

zdrojů a velmi trpí koncentrací různých aktivit. 

Strukturálně slabá území mají v jednotlivých zemích s ohledem na nevyváženost 

bydlení a pracovišť požadavky na zvláštní pomoc, protože se v nich z historických 
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důvodů málo zlepšují životní a pracovní podmínky, a jsou opomíjena při ekonomickém 

rozvoji. 

Upadající území vyžadují zvláštní podporu, neboť se v nich nepříznivě projevují 

důsledky strukturálních změn průmyslu, stárne v nich jednostranně orientovaná 

infrastruktura a navíc jsou ohrožena důsledky světové konkurence a mezinárodní dělby 

práce. 

Pobřežní území a ostrovy vyžadují zvláštní politiku obzvláště vzhledem k rozvoji 

hromadné turistiky a dopravy v Evropě, budování průmyslu na pobřežích, ostrovech 

a na moři. V těchto územích je třeba podporovat vyvážený rozvoj a koordinovanou 

urbanizaci s ohledem na požadavky ochrany prostředí a regionální specifika, na vztah 

souše a moře a na možnosti námořní dopravy.  

5.4 Evropská klasifikace NUTS 

Z důvodu srovnatelné statistiky v Evropské unii vznikl jednotný systém klasifikace 

územních statistických jednotek. Eurostat vytvořil klasifikaci NUTS (La Nomenclature 

des Unités Territoriales Statistiques) na základě bilaterálních dohod s jednotlivými 

členskými státy. V souvislosti s rozšiřováním EU, a tím i dalším růstem požadavků na 

statistické údaje v územním členění dle jednotné metodiky, se přistoupilo k úplnému 

sjednocení systému klasifikace územních struktur pro statistické účely. [73] 

Evropská klasifikace NUTS byla Eurostatem připravena podle nařízení 1059/2003 a je 

aktualizována na základě nařízení Komise v tříletých intervalech. Klasifikace tak má 

právní základ a obě nařízení, na jejichž základě je postavena, jsou závazná v celém 

rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech. Konstrukce klasifikace vychází 

z jednotných metodických principů Eurostatu s přihlédnutím k administrativnímu 

uspořádání konkrétního státu. Aby mohla být zavedena příslušná úroveň NUTS, v níž je 

stanovena daná třída správních jednotek v členském státě, musí průměrná velikost této 

třídy správních jednotek v členském státě ležet v určitých populačních hranicích, které 

vymezuje tab. 5-1. 

Tab. 5-1: Průměrné velikosti správních jednotek 

Úroveň Minimum Maximum 

NUTS 1 3 mil. 7 mil. 

NUTS 2 800 tis. 3 mil. 

NUTS 3 150 tis. 800 tis. 

 

Hlavním důvodem pro zavedení společné evropské klasifikace je snaha o získávání 

zejména ekonomických informací o území na srovnatelné úrovni. Nařízení 1059/2003 

nastavuje závazné limity charakteru územních statistických jednotek, prostřednictvím 

jejich zabezpečení se vytvářejí základní předpoklady pro objektivní vyhodnocování 

a srovnávání různých evropských regionů. Za hlavní metodické principy, které jsou 

použity v systému klasifikace územních statistických jednotek lze považovat: [74] 
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 stabilizaci klasifikace NUTS v čase (důležité pro analytické a informační 

činnosti a pro zkvalitnění a stabilizaci časových řad), 

 stabilizaci klasifikace NUTS v prostoru (zejména omezením frekvence změn 

hranic územních statistických jednotek), 

 systém vymezování územních jednotek podle charakteru jednotky 

(administrativní a neadministrativní) a podle její velikosti vyjádřené počtem 

obvykle bydlících obyvatel, 

 rozšíření klasifikace u každého členského státu o územní jednotku „Extra-

Regio“ na všech úrovních NUTS. Tyto jednotky zahrnují ekonomická území, 

která nelze přičlenit k žádnému konkrétnímu regionu státu (např. vzdušný 

prostor, mezinárodní vodstvo, diplomatická území atd. – viz nařízení 1059/2003, 

odst. 12), 

 ukončení evropské klasifikace NUTS na úrovni NUTS 3 (v ČR kraje). Nižší 

územní členění bude v rámci EU jednotně řešeno novým systémem LAU – 

Local Administrative Units, 

 sjednocení systému alfabetického a kódového značení územních jednotek na 

celém území EU. [74] 

Postup při zavedení evropské klasifikace NUTS má dvě základní roviny: 

 vymezení územního uspořádání členského státu pro statistické účely tak, aby 

vyhovovalo požadavkům formulovaným v nařízení 1059/2003 (členské státy), 

 vygenerování závazné evropské klasifikace NUTS podle jednotných pravidel na 

základě sdělených územních struktur jednotlivých členských států (Eurostat). 

Klasifikace NUTS je zavedena také ve státech EFTA (Švýcarsko, Norsko, 

Lichtenštejnsko a Island) a kandidátských zemích (Turecko). Na dodržování ustanovení 

nařízení 1059/2003 pravidelně dohlíží Výbor pro statistické programy při Komisi. [74] 

5.5 Klasifikace CZ-NUTS 

Vymezení statistických územních jednotek pro potřeby zavedení klasifikace NUTS 

v ČR bylo provedeno Českým statistickým úřadem, po dohodě s Eurostatem, na základě 

usnesení vlády České republiky č. 707/1998. Klasifikace územních statistických 

jednotek CZ-NUTS vstoupila v České republice v platnost 1. ledna 2000 a podchytila 

nově vzniklé územně správní uspořádání České republiky (14 krajů). 

Klasifikace CZ-NUTS uspořádává administrativní a neadministrativní územní jednotky 

v České republice do úrovně NUTS 3 podle jednotných pravidel platných v Evropské 

unii. Klasifikace CZ-NUTS je určena hlavně pro statistické účely, dále také pro potřeby 

analytické a pro potřeby poskytování údajů ve vztahu k EU, především pro úkoly 

spojené s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů EU. [68] 
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Tab. 5-2: Členění klasifikace CZ-NUTS 

Klasifikace 

NUTS 
Úroveň 

Počet 

znaků 

Pozice v 

kódu 

Územní 

jednotka 

Počat 

územních 

jednotek 

Hodnoty 

kódu 

Oddíl NUTS 0 2 1-2 stát 1 CZ 

Pododdíl NUTS 1 1 3 území 1 + 1 0, Z 

Skupina NUTS 2 1 4 oblast 8 + 1 1 – 8, Z 

Podskupina NUTS 3 1 5 kraj 4 + 1 0 – 3, Z 

 

S účinností od 1. ledna 2008 je Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS 

aktualizována sdělením ČSÚ č. 201/2007 Sb., v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 a nařízením Komise (ES) č. 105/2007, kde jsou 

promítnuty nové změny územních statistických jednotek členských států EU. 

V aktualizované klasifikaci CZ - NUTS dochází k následujícím změnám: 

a) je zrušena úroveň NUTS 4 (okresy), 

b) změnil se kód NUTS 3 u dvou krajů, a to Vysočina (nově CZ063 místo 

původního kódu CZ061) a Jihomoravský kraj (nově CZ064 místo stávajícího 

kódu CZ062). 

Důvody aktualizace a její důsledky: 

Zrušením úrovně NUTS 4 se klasifikace CZ-NUTS sjednotila s evropskou klasifikací 

NUTS, která končí na úrovni NUTS 3. Regionální členění území je řešeno novým 

systémem LAU (Local Administrative Units), kde na úroveň LAU 1 byla v Eurostatu 

automaticky převedena bývalá úroveň NUTS 4 a úroveň LAU 2 je tvořena obcemi. 

Hlavní město Praha se v systému LAU dále nečlení. Systém LAU není v EU zaváděn 

legislativními nástroji. [74] 

V rámci postupného narovnávání skladebnosti jednotlivých územních struktur (kraje – 

okresy – správní obvody obcí s rozšířenou působností – správní obvody obcí 

s pověřeným obecním úřadem) došlo v České republice na základě zákona č. 387/2004 

Sb. k 1. lednu 2005 k několika změnám hranic krajů (NUTS 3), jejichž důsledkem jsou, 

podle pravidel nastavených v nařízení 1059/2003, změny kódů krajů Vysočina 

a Jihomoravského. 

5.6 Územně správní jednotky 

Ve státní správě se slovem region označují územně - správní jednotky, synonymem pro 

region v České republice (dále jen ČR) je slovo kraj. Tyto územně - správní jednotky 

jsou i předmětem statistického sledování. 

Region slouží i k vymezení zájmů podnikatelských subjektů, kdy firmy mohou tímto 

termínem označovat oblast prodeje svých výrobků či služeb, která ale nemusí mít 

geograficky žádné společné prvky. 



63 

  

Česká republika je členěna na 14 krajů (úroveň členění NUTS 3) v 8 regionech 

soudržnosti (úroveň členění NUTS 2).  

Regiony soudržnosti jsou v oblasti regionální politiky EU základními statistickými 

jednotkami pro výpočet ukazatele HDP/obyvatele, na základně kterého je přidělena 

podpora ze strukturálních fondů. Aby bylo pro celou Evropskou unii dosaženo 

srovnatelnosti jednotlivých statistických celků, jsou pro jednotlivé úrovně soustavy 

NUTS stanoveny meze počtu obyvatel, přičemž pro NUTS 2 platí hranice minimálně 

800 tisíc a maximálně 3 miliony obyvatel.  

 

 

Obr. 5-1: Geografické rozmístění územních statistických jednotek CZ-NUTS [74] 

 

Jak je zřejmé z výše uvedeného, úrovně členění klasifikace CZ-NUTS jsou vymezeny 

počtem obyvatel. Toto hledisko stupně agregace lze použít i pro nižší statistické 

jednotky a rozlišit další úrovně platného statistického členění až do úrovně městských 

částí: 

 Okresy. Pro statistické účely vymezeny „Číselníkem okresů (OKRES_LAU)“. 

 Obce s rozšířenou působností. Pro statistické účely vymezeny „Číselníkem obcí 

s rozšířenou působností (CISORP)“ 

 Obce s pověřeným obecním úřadem. Pro statistické účely vymezeny 

„Číselníkem obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)“. 

 Obce. Pro statistické účely vymezeny „Číselníkem obcí (CISOB)“ 

 Městské části. Pro statistické účely vymezeny „Číselníkem městských částí 

(CISMC) 

Běžně se při turistických cestách lze setkat s pojmem mikroregion. Mikroregion, neboli 

též svazek obcí, sdružení obcí, je sdružení několika obcí za účelem dosažení společného 

cíle. Typickým rysem takového svazku je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem 

nadřízeného orgánu nebo ze zákona. Celkový počet mikroregionů uvedených v databázi 

Centra pro regionální rozvoj ČR k 1. listopadu 2010 je 564. 
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Tab. 5-3: Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS v ČR [74] 

 

5.7 Regionální dimenze trhu výrobních faktorů 

Podstatou trhu výrobních faktorů jsou dva základní výrobní faktory, a to práce a kapitál. 

Stejně jako na trhu zboží, tak i na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy 

poptávka a nabídka výrobního faktoru. Poptávka po výrobních faktorech není přímá, ale 

je odvozená od poptávky po produkci. Nabídka výrobních faktorů je zase specifická 

tím, že vlastníkem výrobního faktoru jsou domácnosti, které se snaží maximalizovat 

užitek. Cena výrobního faktoru je spojena se službou a nikoliv s koupí. U práce je to 

mzdová sazba a u pozemků sazba pozemkové renty, u kapitálu je to úroková míra. [68] 

Dva specifické trhy, které se odlišují v jednotlivých regionech, jsou trh práce a trh 

nemovitostí. Nelze na ně uplatnit veškeré všeobecné zákonitosti národních trhů, ale je 

třeba je zkoumat odděleně, pro každý region zvlášť.  

Trh práce 

Trh práce se řídí stejnými zákonitostmi jako ostatní trhy, má však několik specifických 

rysů, které jsou projevem zvláštností výrobního faktoru práce. Výrobní faktor práce je 

jedním ze zdrojů, ale neexistuje sám o sobě. Práci vykonávají lidé, kteří jsou nositeli 

schopnosti pracovat (pracovní síly). Koupě výrobního faktoru práce je sjednávána 

s jejím vlastníkem, cenou za poskytnutí je mzda. [68] 

Trh práce byl jednoznačně nedokonalý už dávno před tím, než ekonomická teorie začala 

věnovat pozornost problematice nedokonalosti. Již od průmyslové revoluce, která 

vytvořila předpoklady pro nabídku nekvalifikované pracovní síly, prochází trh práce 

převahou nabídky nad poptávkou.  

Důležité faktory, které ovlivňují celkovou situaci na trhu práce, jsou skutečnosti, že: 

 vynakládání práce je prostředkem získání statků nutných k uspokojování potřeb, 

 nabídka práce je podmíněna vývojem mimoekonomických, zejména 

demografických a sociálních, faktorů. Tzn., že poptávka po práci je určována 

výhradně ekonomickými souvislostmi plynoucími z využívání práce 

v kombinaci s ostatními výrobními faktory. 
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Trh práce je popisován tržní poptávkou po práci a tržní nabídkou práce. Na trhu práce 

existuje konkurence, jak na straně nabídky, tak na straně poptávky, tzn., že práci 

poptává mnoho firem a nabízí ji mnoho lidí. Tržní nabídka práce je součtem 

individuálních nabídek práce a tržní poptávka po práci je poptávka všech firem v dané 

ekonomice po práci. 

 

Graf 5-1: Trh práce [68] 

V grafu 5-1 je znázorněn trh práce. Na vodorovné ose je vynášeno množství práce (L), 

na svislé ose reálná hodinová mzda. Rovnováha na trhu práce nastane v bodě E 

(equilibrum), kde se poptávané množství práce rovná nabízenému množství práce. 

Mzda, při které nastává tato rovnováha trhu, se nazývá rovnovážnou mzdou. Při nižší 

mzdě by nastal nedostatek práce a při vyšší naopak přebytek, čili nezaměstnanost. 

Trh práce se snaží o dosažení rovnováhy a udržuje se v ní obdobným způsobem jako trh 

zboží. Nerovnováha trhu práce, ať už přebytek, či nedostatek, je přechodnou situací, 

která je eliminována pohybem reálné mzdy. Výše reálné mzdy je určena trhem práce, 

jedná se o průsečík křivky nabídky a poptávky. Proto mají také různé země různě 

vysoké reálné mzdy, které jsou určovány jejich trhem práce. 

Ke změně rovnováhy na trhu práce může dojít buď ze strany poptávky, nebo ze strany 

nabídky. Růst poptávky po práci zvyšuje zaměstnanost i reálnou mzdu, naopak pokles 

poptávky po práci snižuje zaměstnanost i reálnou mzdu. Příkladem změny rovnováhy ze 

strany poptávky může být příliv zahraničních investic, ze strany nabídky pak např. 

prodloužení podpor v nezaměstnanosti. [58] 

Trh nemovitostí 

Nemovitosti jsou spolu s prací a kapitálem základním výrobním faktorem. Pomine – li 

se půda jako přírodní danost, jsou nemovitosti výsledkem práce minulých generací. 

Nemovitosti mohou být také významným pozitivním faktorem dalšího hospodářského 
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a společenského rozvoje, ale mohou i další hospodářský rozvoj komplikovat. Vzhledem 

k délce jejich životnosti je neobyčejně důležité, aby nemovitostní dědictví, které 

zanechává každá generace budoucím generacím, vytvořilo příznivé předpoklady pro 

další hospodářský rozvoj. 

Trh nemovitosti je součástí všeobecného tržního systému. Je parciálním trhem, který 

podléhá obecným tržním zákonitostem s určitými zvláštnostmi, které jsou dány 

naturálně věcnými vlastnostmi nemovitostí na rozdíl od věcí movitých, snadno 

přemístitelnými. Trh nemovitostí (jako součást všeobecného tržního systému) ovlivňuje 

všechny ostatní trhy, celou tržní soustavu i její jednotlivé prvky. Nemovitosti obsluhují 

jak trh výrobní, tak i trhy osobní spotřeby, zasahují do všech trhů výrobních činitelů i do 

trhu spotřebních předmětů. [68] 

Dominantní vlastností nemovitostí, kterou je její sepětí s určitou částí zemského 

povrchu, je její nepřemístitelnost. Z tohoto důvodu je trh nemovitostí vždy místním 

trhem. Pojem národního trhu je procesem nejvyššího stupně, který může sloužit jen pro 

charakteristiku odlišností pozice nemovitostí v makrostruktuře dané národní 

ekonomiky. Národní trh nemovitostí je složen z dílčích, parciálních trhů, které se 

navzájem liší nejen cenovou úrovní, ale i vztahem poptávky a nabídky, pružností 

poptávky a nabídky atd. Prostorové rozmístění podmiňuje jejich způsobilost k plnění 

dané funkce. Veškeré činnosti lidí musí tuto skutečnost v zájmu úspory času 

respektovat. Je ale velmi obtížné stanovit prostorový rozsah tohoto trhu. Ten se většinou 

liší podle druhu nemovitosti. Zcela jiná situace je na jednotlivých dílčích, parciálních 

trzích různých druhů a objektů nemovitostí. Jinak tomu bude u zemědělské půdy, jinak 

u nájemních bytů a jinak u rodinných domů. Obecně lze tvrdit, že tento rozsah je určen 

vzdáleností, ze které jsou lidé ochotni obsluhovat danou nemovitost. 

Trh nemovitostí se od většiny trhů odlišuje tím, že cena nemovitostí je určována 

existencí různé polohové renty. Vznik polohové renty je dán výhodností polohy dané 

nemovitosti, kterou tvoří množina multiplikačních faktorů, které lze označit jako její 

okolí. Polohová renta není závislá na účinnosti dané nemovitosti resp. aktivitě, které 

daná nemovitost slouží. Výhodnost polohy lze pochopit jako faktor vzniku zvláštního 

mimořádného zisku a posuzuje se ve vztahu k jiným aktivitám, jako jsou ložiska 

surovin, výhodný trh práce, blízkost trhu spotřeby atd.  

5.8 Regionální rozvoj 

Pro úspěšné stimulování ekonomického rozvoje regionů je nezbytnou podmínkou 

znalost determinujících faktorů rozvoje, tzn. faktorů, které stimulují nebo potlačují 

rozvoj. 

Rozvoj je chápán jako jedinečný proces, který si klade za cíl zlepšování původního 

stavu, přičemž jeho výsledkem je lepší stav, než byl předchozí, ze kterého vycházel.  
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Termín rozvoj, jako proces, lze použít v různých oblastech, vzhledem k: 

 utváření lidské osobnosti, kdy se hovoří o rozvoji osobnosti,  

 k výstavbě (průmyslu), kdy se hovoří o intenzitě (množství), 

 k podniku, nejčastěji o expanzi, vývojovém úspěchu, 

 k městům a regionům, kdy se používá ve smyslu zlepšení hospodářských 

podmínek,  

 k životnímu prostředí, tj. trvale udržitelný rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj je pak 

takový celospolečenský pokrok, který zachovává fungující životní prostředí, jež 

je pro trvalý rozvoj nepostradatelné. Naplňuje tak potřeby přítomných generací, 

aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své. Udržitelný 

rozvoj vyžaduje současný a vyrovnaný pokrok ve čtyřech oblastech, které jsou 

relativně nezávislé (ekonomická, ekologická, sociální, politická). [75] 

Vymezením slov rozvoj a region lze definovat pojem regionální rozvoj. 

Regionální rozvoj je komplex procesů, které probíhají na geograficky vymezeném 

území a které se týkají kontinuálního zlepšování sociálního, kulturního, ekonomického 

a environmentálního potenciálu daného území, a tím zvyšování jeho 

konkurenceschopnosti.  

Z praktického hlediska regionální rozvoj znamená schopnost regionu zhodnocovat 

potenciál daného území vznikajícího v důsledku prostorové optimalizace 

socioekonomických aktivit a využití přírodních zdrojů. Rozvoj tak vede k vyšší 

konkurenceschopnosti soukromého sektoru, životní úrovni a kvalitě života obyvatel, 

k lepšímu stavu životního prostředí atd.  

Rozvoj regionu lze posuzovat z několika hledisek. Tím prvním je členění regionu dle 

velikosti (posouzení rozvoje státu, regionu, kraje), tím druhým pak členění oblastí 

rozvoje dle zvolených kritérií. [76] 

Sociální rozvoj 

Zabývá se otázkami odstranění chudoby, vytváření produktivní zaměstnanosti a sociální 

integrace. Cíle jsou zaměřeny na rovnoprávný přístup ke vzdělávání, ekonomickým 

příležitostem, dostupnosti zdravotnictví, apod. 

Kulturní rozvoj 

Zabývá se jazykem, literaturou, hudbou, vědou a filosofií, historickými tradicemi 

a vztahu k nim, udržením hodnot.  
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Environmentální rozvoj 

Řeší vztah mezi částmi krajiny, faunou, florou a krajinou, dále také změny v krajině, 

včetně důsledků činností člověka, globální souvislosti a změny na celé planetě a jejich 

vliv na život a řeší kapacitu životního prostředí (omezené zdroje, omezený prostor pro 

odpad). 

Ekonomický rozvoj 

V úzkém slova smyslu je ekonomický rozvoj chápán jako dlouhodobý růst ekonomiky 

země (ekonomických ukazatelů) připadající na jednoho obyvatele. V širším slova 

smyslu je ekonomický rozvoj používán ve smyslu zvyšování životní úrovně 

obyvatelstva, ekologie, technologického pokroku, apod. 

 

K definování faktorů, které ovlivňují rozvoj regionu, lze využít samotnou 

charakteristiku regionu. Region a změny v něm charakterizují: 

Politicko-správní faktory 

 Společenské zřízení, státní správa a její fungování, správní členění, 

 legislativa, 

 hospodářská politika a její nástroje. 

Ekonomické faktory 

 Lokalizace firem a struktura ekonomických subjektů. Podíl stagnujících odvětví 

a upadajících výrob – nezaměstnanost, podíl zaměstnanců v různých odvětvích, 

 stav infrastruktury, 

 kapitál (investice), 

 vybavenost a úroveň vědy (výzkum, vývoj a inovace). 

Sociální a demografické faktory 

 Velikost trhu, 

 lidské zdroje a jejich věková struktura. Mobilita pracovních sil, 

 kultura a vzdělání. 

Přírodní faktory.  

 Geografické podmínky, 

 Poloha. 

Tyto faktory jsou uspořádány do dvou hlavních skupin. Lze hovořit o exogenních 

a endogenních faktorech. Mezi exogenní neboli vnější faktory, patří přírodní, sociální 
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a demografické faktory. K endogenním faktorům se řadí ekonomické a politicko-

správní faktory. Teorie endogenního růstu říká, že v jakékoliv ekonomice nelze 

dosáhnout rozvoje pouhým jednorázovým poskytnutím moderního kapitálového 

vybavení a zaškolením pracovníků, nýbrž je výsledkem dlouhodobého ekonomického 

vývoje. Na základě tohoto členění faktorů lze pak hovořit také o exogenní a endogenní 

regionální politice.  

Vliv faktorů je možno zkoumat odděleně, v reálném ekonomickém světě však dochází 

vždy k jejich souběžnému působení, takže jednoznačné oddělení jejich vlivu je do 

značné míry nemožné. Vzájemné spolupůsobení je příčinou jejich variability v čase. 

Pojem regionální rozvoj tak v sobě bude vždy obsahovat dynamickou stránku, která v 

závislosti na vstupních faktorech systému, jeho okolí a svých limitech mění stanovený 

cíl, a to jak kvantitativně, tak i kvalitativně. 

Z empirických poznatků v posledních několika letech je jasné, že významným faktorem 

regionálního rozvoje postindustriální společnosti jsou lidské zdroje, a to jak z pohledu 

představ o regionálním rozvoji, tak i z pohledu jejich naplnění. [76] 

Konkrétní představa o rozvoji je spojena s vnímáním jednotlivých proměn ze strany 

příslušných účastníků rozvoje, jako jsou obyvatelé, podnikatelé, političtí představitelé, 

úředníci veřejné správy atd. Rozvoj se tak stává ryze subjektivní veličinou. 

Pojem rozvoj je spojen s pojmem zlepšování/růst, který lze posuzovat právě z pohledu 

kombinace jednotlivých faktorů, které region charakterizují (kulturní rozvoj, rozvoj 

infrastruktury, rozvoj vzdělání, atd.).  

5.8.1 Regionální disparity 

Regionální disparity lze definovat jako rozdíly v sociálně ekonomickém rozvoji 

jednotlivých regionů. 

Pozornost ekonomů k problematice regionálních disparit se ve větší míře začala obracet 

až v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí 30. let 20. století a zejména po 

2. světové válce. Dalším důležitým mezníkem se pak staly ropné šoky v 70. letech 

20. století. Tento zvýšený zájem o regionální problematiku byl vyvolán zkušeností, že 

předpoklad klasické ekonomické teorie o automatickém obnovování ekonomické 

rovnováhy, tedy i rovnováhy v rozvoji regionů, není v praxi uplatňován. Tento problém 

přivedl ekonomy ke zkoumání příčin těchto rozdílů a k hledání způsobů, jak tyto rozdíly 

zmenšit, k postupnému formování regionální politiky. [77] V současnosti se vymezují 

zejména tyto příčiny regionálních disparit: 

 přírodní podmínky, 

 demografická situace, 

 ekonomická struktura, 

 relativně nízká mobilita pracovních sil, 

 relativně nízká mobilita kapitálu, 
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 rigidita nákladů a cen, 

 institucionální faktory, politická rozhodnutí, psychologické faktory. 

Regionální konkurenceschopnost 

Regionální disparity se objevují v různých oblastech rozvoje regionu. To vedlo ke 

zkoumání příčin těchto rozdílů a k hledání způsobů, jak tyto rozdíly zmenšit 

a k postupnému formování regionální politiky, která si primárně klade za cíl posilovat 

regionální konkurenceschopnost. 

Regionální konkurenceschopnost je chápána jako schopnost regionu nabídnout vhodné 

podmínky pro fungování jednotlivých subjektů (především firem a jednotlivců). 

Působením v daném regionu pak tyto subjekty získávají určitou výhodu, kterou by 

v jiném regionu nezískaly nebo by ji nezískaly v takovém rozsahu, a tím zvyšují svoji 

vlastní konkurenceschopnost. [78] 

Zjednodušeně lze říci, že regiony mezi sebou soutěží o přitažení či udržení investic, ale 

i obyvatelstva. [79] 

Meziregionální konkurence se od konkurence mezi firmami či jednotlivci odlišuje. 

U firemní či personální konkurence může být pouze jeden vítěz, u regionální 

konkurence tomu tak není, tento vztah nemá zdaleka tak přímočarou a jednoznačnou 

podobu. Jestliže si firma vybere pro svoje působení určitý region, pozitivní efekty se 

mohou projevit i v regionech ostatních v podobě zvýšené koupěschopné poptávky po 

zboží, které je vyráběno v těchto regionech, či službách v jiných regionech 

poskytovaných. Kromě toho se příznivě projeví také zvýšená nabídka pracovních 

příležitostí, která může být využita i pracovní silou z regionů s časově únosnou 

dostupností. 

Konkurenceschopnost regionů lze měřit dvěma základními způsoby. První spočívá 

v kvantitativním a kvalitativním popisu rozhodujících faktorů, které 

konkurenceschopnost ovlivňují, tj. vybavenost regionu technickou infrastrukturou, 

dostupnost vhodných ploch nebo budov pro podnikání, kvalifikace a mzdová náročnost 

pracovní síly, fungování veřejné správy a veřejného sektoru, bezpečnost apod. Druhou 

možností je měřit samotné důsledky konkurenceschopnosti, tedy ekonomickou úroveň 

regionu prostřednictvím určitých souhrnných ukazatelů v přepočtu na jednoho 

obyvatele, tj. výší hrubého domácího produktu (HDP) vytvořeného v regionu, daňovou 

výtěžností, mírou nezaměstnanosti a průměrnými příjmy.  

Pro komplexní posouzení regionální konkurenceschopnosti je důležité disponovat 

dostatečnou datovou základnou regionálních dat, zvolit vhodné ukazatele jak po stránce 

kvalitativní, tj. jejich vypovídající schopnosti, tak po stránce kvantitativní, tj. disponovat 

dostatečným počtem. Data je nutné mít v souvislé časové řadě. Je třeba snažit se nalézt 

příčiny meziregionálních rozdílů a ty kvantifikovat, následně je vyjádřit ke zvolené 

základně popřípadě k výchozímu období. [78] 
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Příčiny regionálních disparit v ČR 

Na příkladu české ekonomiky lze poměrně dobře ukázat příčiny vzniku regionálních 

disparit i okolnosti jejich dalšího vývoje. Za hlavní příčiny lze označit následující 

procesy a jevy: 

a) Výrazný pokles výroby a zaměstnanosti v těžkém průmyslu (těžba uhlí, 

hutnictví, těžké strojírenství a chemie atd.), který dominoval a nadále zůstává 

nosným v ekonomické struktuře Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Tento 

pokles způsobil relativně vysokou nezaměstnanost v těchto regionech, útlum 

výrob dříve klíčových podniků ve vybraných regionech s vážnými dopady na 

jejich zaměstnanost. 

 

b) Snižování počtu pracovníků v zemědělství, které bylo výrazné především 

v horských a podhorských oblastech a v oblastech s vysokým relativním 

zastoupením tohoto odvětví v jejich ekonomické struktuře. Tento trend se 

promítl do řady venkovských oblastí a byl zde mimo jiné doprovázen i nižší 

tvorbou finančních zdrojů místních rozpočtů. Počet pracovníků v zemědělské 

prvovýrobě poklesl v průběhu probíhající transformace doprovázené snížením 

objemů zemědělské produkce v období 1989 - 1995 téměř o 60 %. I přes tento 

pokles je stále velký počet okresů s relativně vysokým podílem zaměstnanosti v 

zemědělství. Mezi okresy, kde dosahuje tento ukazatel více než dvojnásobných 

hodnot proti průměru ČR, patří především okresy v Plzeňském kraji (Plzeň-jih, 

Plzeň-sever, Domažlice, Klatovy, Tachov), v Jihočeském kraji (Písek, 

Strakonice), v Pardubickém kraji (Svitavy), v Královehradeckém kraji (Jičín, 

Rychnov nad Kněžnou), na Vysočině (Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad 

Sázavou, Třebíč) a v Jihomoravském kraji (Znojmo). 

 

c) Rozvoj terciárního sektoru, který je koncentrován s větší intenzitou, vzhledem 

k příznivějším podmínkám, do velkých měst a aglomerací. Velmi vysoký podíl 

zaměstnanosti je koncentrován především v hlavním městě Praze (přes 70 % ve 

struktuře její zaměstnanosti), Brně, Plzni a dále v okresech Cheb, České 

Budějovice, Karlovy Vary a dalších. Naopak nižších hodnot dosahují okresy s 

oblastmi venkovského charakteru (Plzeň-sever, Chrudim, Náchod, Blansko, 

Žďár nad Sázavou, atd.). 

 

d) Nestejnoměrný rozvoj soukromého podnikání v rámci ČR, především pokud jde 

o malé a střední podnikání. Oblast malého a středního podnikání, která patřila v 

90. letech 20. století k dynamicky se rozvíjejícím oblastem ekonomiky, 

absorbuje podstatnou část pracovníků uvolňovaných z neefektivních výrob. 

Počtem podnikatelských subjektů je relativně nejpříznivější situace v hlavním 

městě Praze a přilehlém středočeském kraji, v západních Čechách (okresy Plzeň, 

Karlovy Vary, Cheb), v aglomeraci okresů Liberec a Jablonec. Nejnižší úroveň 
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malého a středního podnikání přetrvává hlavně v ostravské aglomeraci (okres 

Karviná dosahuje vůbec nejhorších relací v rámci ČR), v pánevních okresech 

Ústeckého a Karlovarského kraje a v dalších okresech převážně venkovského 

charakteru. 

 

e) Nízká meziregionální mobilita pracovních sil. Jedná se o pohyb pracovních sil 

za prací, který je limitován zhoršováním dopravní obslužnosti zajišťované 

prostředky hromadné osobní dopravy s většími problémy v okresech s nízkou 

hustotou obyvatel, rozsáhlými periferními oblastmi a tím většími vzdálenostmi 

mezi obcemi. 

 

f) Přetrvávající neuspokojivý stav životního prostředí především v oblastech 

s nepříznivou strukturou průmyslové základny, s energetickou a materiálovou 

náročností výrob. Výrazně nejhorší poměry v jednotlivých složkách životního 

prostředí jsou vykazovány v oblastech Moravskoslezského, Ústeckého kraje, hl. 

města Prahy a v některých dalších územích (Sokolovsko, Kladensko), kde je 

nutné provedení náprav s cílem vytvoření příznivějších podmínek pro 

hospodářský a sociální rozvoj dotčených území. [80, 81] 

Při celkovém pohledu na současný vývoj regionů ČR lze hovořit o:  

 pomalém prohlubování regionálních rozdílů v sociálních poměrech obyvatelstva 

(zlepšování situace v regionech soudržnosti Praha a Střední Čechy, naopak 

zhoršování v regionech soudržnosti Severozápad a Moravskoslezsko), 

 poměrně významném prohlubování meziregionálních rozdílů v ekonomické 

výkonnosti (vnitřní rozdíly v regionech soudržnosti, ale také v rámci krajů ČR), 

 prohlubování polohové diferenciace ekonomického a v návaznosti na to 

sociálního rozvoje, pokud nedojde k razantnímu zlepšení dopravní dostupnosti, 

 dynamickém prohlubování rozdílů v regionálně diferencované ekonomické 

atraktivitě (mikroregion Mladá Boleslav v regionu soudržnosti Střední Čechy 

jako příklad růstu), 

 snižování rozdílů v kvalitě životního prostředí (v celé zemi). 

Hodnocení regionálních disparit 

Otázkou však zůstává, jak regionální disparity měřit. Právě vhodný výběr ukazatelů je 

významný pro klasifikaci regionů, hodnocení jejich ekonomické situace, jejich pozice 

v rámci národních i nadnárodních celků, a také pro nastavení podmínek realizace účinné 

hospodářské politiky. Určitý návod, jak regionální disparity hodnotit, lze nalézt v celé 

řadě výzkumných studií, jako příklad slouží také studie zabývající se Hodnocením 

regionální konkurenceschopnosti a jejími trendy a Regionální analýza nových členských 

zemí EU v kontextu kohezní politiky. [82] 
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V ekonomické úrovni jednotlivých regionů České republiky (krajů, NUTS 3) existují 

poměrně významné rozdíly. Řada studií omezuje svá hodnocení pouze dle zaměření 

kohezní politiky Evropské unie na konstatování nadprůměrnosti Prahy 

a podprůměrnosti ostatních regionů. Toto tvrzení neumožňuje postihnout rozdílné 

postavení krajů. 

Je však podstatné, jak si stojí regiony z pohledu své konkurenceschopnosti. Z tohoto 

důvodu jsou vytipovány takové indikátory, které jsou jednak dostupné (sledují se v 

požadované kvalitě a časovém období), a které mohou popsat stav a zachytit vývoj. [82] 

Těmito indikátory jsou:  

 regionální hrubý domácí produkt,  

 výše průměrných mezd,  

 úroveň nezaměstnanosti,  

 vzdělanostní struktura obyvatelstva, 

 migrace obyvatelstva. 

Jednotlivé indikátory jsou představovány těmito ukazateli:  

 regionální HDP na 1 obyvatele ve stálých cenách,  

 průměrná hrubá měsíční mzda,  

 míra nezaměstnanosti,  

 index vzdělanosti, 

 migrační saldo.  

Pozornost je věnována jak jejich absolutním hodnotám, tak i jejich vývoji v určitém 

hodnoceném období. Cílem studie je na základě syntézy indikátorů porovnat regiony 

mezi sebou, ať už z hlediska absolutních hodnot ukazatelů, nebo z hlediska jejich 

změny ve sledovaném období. Hlavním cílem je pak především vytvoření vývojové 

typologie regionů České republiky a jejím výsledkem je rozdělení krajů na 

nadprůměrné, průměrné, podprůměrné a silně podprůměrné. Veškeré prezentované 

indikátory jsou hodnoceny za kraje, pouze kraje Středočeský a hlavní město Praha jsou 

pro účely studie sloučeny. Tento postup vedl k částečné eliminaci extrémních hodnot 

Prahy i Středočeského kraje, a též k většímu zreálnění údajů, neboť Praha tvoří 

přirozené centrum Středočeského kraje, a ten je zase naopak přirozeným zázemím 

hlavního města.   
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6 EKONOMICKÁ ÚROVEŇ REGIONŮ 

Ekonomická úroveň daného regionu je základním indikátorem jeho 

konkurenceschopnosti. Čím více je region schopen přijímat vnější podněty pro svůj 

rozvoj, tím se stává konkurenceschopnějším. Obvykle je vyšší konkurenceschopnost 

spojena s menším zastoupením citlivých tradičních odvětví a vyšším zastoupením 

moderních odvětví s vyšším růstovým potenciálem. 

Jednotlivé regiony procházejí v různých časových obdobích určitým ekonomickým 

vývojem, proto ekonomická úroveň regionu není statickou veličinou. Změny 

v ekonomice regionů mohou vyústit v růst, rozvoj, stagnaci anebo úpadek. 

Ekonomická úroveň je interpretována na základě různých ekonomických ukazatelů. 

Nejdůležitějším ukazatelem pro hodnocení ekonomické síly regionu je hrubý domácí 

produkt. Pro měření ekonomické úrovně země se používá hrubý domácí produkt 

v přepočtu na obyvatele, který vypovídá o vyspělosti dané ekonomiky. 

Ekonomickou úroveň země je třeba sledovat také s ohledem na strukturálně 

diferencované změny konkurenčních podmínek, zaměřit se na konkurenceschopnost i na 

mikroekonomické úrovni, především ve vztahu k rozhodujícím průmyslovým podnikům 

sídlícím v regionu a na inovační potenciál regionu.  

V Evropské unii se ukazatel regionálního HDP na obyvatele v přepočtu podle parity 

kupní síly využívá jako indikátor pro rozdělování dotací alokovaných v rámci regionální 

a strukturální politiky podle stanoveného cíle 1. Tyto dotace mohou obdržet regiony, 

jejichž HDP na obyvatele činí méně než 75 % průměru Evropské unie.  

6.1 Ekonomický růst a rozvoj 

Ekonomický růst regionu je spojen se změnami kvantitativních charakteristik (příjmová 

úroveň regionu, zvýšení zaměstnanosti, zvýšení počtu jednotlivých druhů zařízení 

občanské či technické infrastruktury apod.).   

Ekonomický rozvoj je změna rozsahu a kvality bohatství země, k němuž dochází tak, že 

část nově vyrobených statků není v daném období spotřebována, ale je akumulována 

v ekonomice. Ekonomický rozvoj regionu je tak spojen se změnami kvalitativních 

charakteristik (zvýšení kvalifikační úrovně pracujících, zlepšení dopravní situace 

v regionu - vybudování rychlodráhy, letiště, kvalitativní posun ve vybavenosti 

lékařských zařízení, zařízení pro trávení volného času, zlepšení kvality životního 

prostředí apod.). 

Jak rozvoj, tak i růst bezesporu představují pro region příznivou situaci. Méně příznivá 

je stagnace, která je charakterizována více méně stabilní ekonomickou úrovní 

a vyloženě nepříznivé jsou takové negativní změny v ekonomice, které vyústí 

v ekonomický úpadek oblasti, který se projevuje tím, že zkrachovalé firmy nejsou 
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nahrazovány přílivem firem prosperujících, a z toho vyplývá i zhoršení všech 

ekonomických charakteristik. Jediným příznivým momentem může být zlepšení 

životního prostředí, pokud zkrachovalé firmy představovaly hlavní zdroje znečištění. 

Obecně lze říci, že ekonomický růst představuje rozvoj výrobních sil ekonomiky 

projevující se růstem produkce hotových statků a služeb (měřené pomocí HDP v %). 

Růst HDP je předpokladem ekonomického rozvoje a vede k němu, ale nemusí vést k 

růstu bohatství.  

Růst nemusí být stejnorodý, ale může docházet k intenzivnímu anebo extenzivnímu 

růstu. Intenzivní růst je spjat s růstem produktivity práce založené na uplatnění nových 

poznatků vědy a techniky. Extenzivní růst je spjat s rozšířenými vklady práce a kapitálu 

na dané technické úrovni. K čistému intenzivnímu a extenzivnímu růstu v současnosti 

nedochází, ekonomický růst lze v určitém časovém období označit buď jako převážně 

intenzivní, nebo jako převážně extenzivní. [83] 

Význam hodnocení ekonomické úrovně regionů: 

 z hlediska poskytování dotací a finančních výpomocí z různých fondů (EU), 

 zaměření se na tyto regiony při stanovování národní regionální politiky, 

 zjištění objektivního stavu a úrovně regionu v rámci státu, 

 zjištění skutečných hodnot makroekonomických ukazatelů. 

6.1.1 Struktura ekonomiky 

Ekonomický růst je doprovázen změnami odvětvové struktury hospodářství. Strukturu 

ekonomiky představuje podíl jednotlivých odvětví na tvorbě HDP a na celkové 

zaměstnanosti.   

Rozlišují se tři sektory ekonomiky – primární, sekundární a terciární sektor. Jednotlivá 

odvětví se seskupují do sektorů podle příbuznosti. 

Primární sektor (A): zemědělství, lesnictví, rybolov a těžba 

Sekundární sektor (I): průmysl, stavebnictví, energetika 

Terciární sektor (S): doprava, spoje, obchod, finance, školství, věda 
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Graf 6-1: Sektorová struktura zaměstnanosti v krajích ČR v roce 2014 [84] 

Odvětvová struktura ekonomiky jasně odděluje hospodářsky vyspělé země a rozvojové 

země a slouží jako jeden z ukazatelů pro klasifikaci zemí. Tendence ve vývoji struktury 

ekonomiky, tedy historický proces přeměny ASI, AIS v SIA je spojen se 

3 dlouhodobými tendencemi:  

 Podíl zemědělství na zaměstnanosti a tvorbě HDP dlouhodobě klesá.  

 V současné etapě dochází při absolutním růstu produkce, k poklesu podílu 

produkce na tvorbě HDP a poklesu podílu průmyslu na zaměstnanosti. 

 Dlouhodobý relativní vzestup podílu sektoru služeb jak na produkci, tak na 

zaměstnanosti. 

Existují dvě cesty strukturálního vývoje:    

 První klasická cesta je vývoj, kterým se ubírali evropské HVZ a CPE a má 

5 etap: ASI =>AIS=>IAS=>ISA=>SIA 

 Druhá cesta je pro bývalé kolonie a má 3 etapy ASI=>SAI=>SIA [84] 

6.2 Metody hodnocení ekonomické úrovně regionů 

Určení ekonomické úrovně regionů je výzkumnou otázkou, kdy výsledky jsou 

získávány na základě vhodně zvolených ukazatelů. Smyslem hodnocení ekonomické 

úrovně regionu je zjistit, v jakém stavu se region nachází, jakým způsobem na něj 

působit, kam se zaměřit apod. 

Regiony je tedy možné srovnávat na základě různých ekonomických ukazatelů. Jedním 

z nejdůležitějších ukazatelů je již zmiňovaný hrubý domácí produkt (HDP), dalšími 

významnými ukazateli jsou míra nezaměstnanosti a velikost příjmů.  
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6.2.1 Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově 

vytvořených v daném období na určitém území. [85]  

Hrubý domácí produkt je nejzákladnější a nejkomplexnější ukazatel měřící 

makroekonomickou výkonnost. 

Pro výpočet národního hrubého domácího produktu se využívají tři metody, výdajová, 

důchodová a metoda přidaných hodnot neboli produktová metoda.  

Výdajová metoda 

Nejčastěji je využívána metoda výdajová, která je založena na součtu konečného užití 

výrobků a služeb subjekty a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb. Skutečná konečná 

spotřeba je odvozena prostřednictvím naturálních sociálních transferů od výdajů na 

konečnou spotřebu domácností, vlády a neziskových institucí, které slouží 

domácnostem. Tvorba hrubého kapitálu se člení na tvorbu hrubého fixního kapitálu, 

změnu zásob a na čisté pořízení cenností. 

HDP = Výdaje na konečnou spotřebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobků 

a služeb - Dovoz výrobků a služeb             (8) 

Důchodová metoda 

Důchodovou metodou se HDP určí jako součet prvotních důchodů za národní 

hospodářství celkem. 

HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu + Dotace + Čistý provozní 

přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu          (9) 

Produktová metoda 

Produktovou metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých 

sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty, přičemž hrubá přidaná hodnota je 

rozdíl mezi produkcí a mezispotřebou.    

HDP = Produkce – Mezispotřeba + Daně z produktů – Dotace na produkty              (10) 

Ukazatel HDP se využívá pro různá srovnání. Ukazatel, který však vyjadřuje lépe 

blahobyt v dané zemi je hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele. Pro srovnání se 

uvádí ukazatele měřené pomocí standardu kupní síly (PPS).  

Standard kupní síly je uměle vytvořená měnová jednotka používaná při mezinárodních 

srovnáních k vyjádření objemu ekonomických souhrnných ukazatelů. Přepočítává 

hodnoty všech složek HDP na průměrnou cenovou hladinu v EU, a tím vylučuje rozdíly 

v cenových hladinách. 
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V grafu 6-2 je HDP na obyvatele v běžných tržních cenách v roce 2013. 

 

Graf 6-2: HDP na obyvatele v běžných tržních cenách, roky 2002 a 2013  

(EU28 = 100; na základě PPS na obyvatele) [86] 

Dalším ukazatelem typu důchod je hrubý národní produkt (HNP, GNP), který 

představuje veškerou finální produkci v peněžních jednotkách, vytvořenou za určité 

období národními výrobními faktory dané země, bez ohledu na to, ve kterém státě 

působí. 

Vazba mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním produktem je vyjádřena 

následujícím vztahem: 

HNP = HDP + NExi                                                             (11) 

NExi = Exi - Imi                                                                        (12) 

kde:   NExi … čisté exporty důchodů z vlastnictví aktiv (čisté příjmy ze zahraničí) 

 Exi … důchody získané subjekty daného státu v cizině 

 Imi … důchody cizích subjektů získané na území daného státu 

Regionální hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt na krajské úrovni se označuje jako regionální hrubý domácí 

produkt (RHDP).  Pro výpočet RHDP slouží metoda přidaných hodnot a alternativní 

metody. Mezi alternativní metody se řadí metoda top-down (shora-dolů), kdy se vychází 

z národního HDP, které se rozvrhne do jednotlivých regionů. Druhou alternativní 

metodou je metoda bottom-up (zdola-nahoru), kdy se zjišťují data na jednotlivých 

místních jednotkách, a tyto data se potom sčítají do celkového národního HDP.   

Regionální hrubý domácí produkt v přepočtu na obyvatele je klíčový ukazatel při 

přerozdělování prostředků v rámci strukturální politiky EU. V programovém období 

2007 – 2013 byla na základě ukazatele RHDP přerozdělována pomoc zaostávajícím 

regionům NUTS 2, tzn. těm, kteří nedosáhli 75 % průměru EU v HDP na obyv. [87] 
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RHDP je mylně chápán jako indikátor ekonomického blahobytu obyvatelstva regionů, 

není to však zcela přesné, neboť je pomíjen vliv dojížďky a vyjížďky za prací a další 

omezení tohoto ukazatele. Je to ukazatel ekonomické výkonnosti na určitém teritoriu. 

V tabulce 6-1 je přehled regionálního HDP na obyvatele v jednotlivých krajích ČR 

v období let 2001 – 2014.  

Tab. 6-1: RHDP na obyvatele v běžných cenách v letech 2001 – 2014 [88] 

 

Další sledované ukazatele národního účetnictví na regionální úrovni jsou kromě RHDP 

také regionální hrubá přidaná hodnota, regionální ukazatele trhu práce – zaměstnanost, 

zaměstnanci, náhrady zaměstnanců, odpracované hodiny, regionální tvorba hrubého 

fixního kapitálu, čistý disponibilní důchod domácností v regionech, ekonomická úroveň 

regionů z hlediska vývoje trhu práce, odvětvové struktury a investiční aktivity. 

Méně známé, avšak sledované statistické ukazatele národního účetnictví v ročním 

intervalu jsou produktivita práce, míra zaměstnanosti žen a starších pracovníků, 

dosažené vzdělání, výdaje na výzkum a vývoj, komparativní úroveň cen, míra lidí 

ohrožených chudobou, dlouhodobá nezaměstnanost, rozptyl měr regionální 

nezaměstnanosti, emise skleníkových plynů, energetickou náročnost ekonomiky 

a objem dopravy. 

Volba konkrétních indikátorů pro hodnocení ekonomického rozvoje regionu závisí na 

účelu posuzování, nicméně v nich lze najít společné znaky, které se mohou využít při 

zobecnění cílů posuzování ekonomického rozvoje.  
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Meziregionální rozdíly v ČR 

V případě meziregionálních rozdílů v České republice je třeba vyzdvihnout vyčnívající 

postavení hlavního města Prahy nad ostatními kraji. Praha, co se týče hrubého 

domácího produktu, překračuje nejenom průměr ČR, ale také průměr regionů 

Evropského společenství (EU 15).  V tabulce 6-2 je uveden hrubý domácí produkt na 

obyvatele v EU v roce 2007, v členění na regiony soudržnosti, tedy NUTS 2. Z této 

tabulky je patrné výjimečné postavení Prahy i v evropském kontextu. Praha vzhledem 

ke své velikosti a počtu obyvatel je současně řazena do NUTS 2 i NUTS 3.  

Z hlediska NUTS 2 zaujímala Praha v roce 2007 páté místo ve srovnání HDP na 

obyvatele. Zcela odlišné by však bylo srovnání regionů NUTS 3. Zde by Praha 

zaujímala až 56. místo v EU. Tento velký rozdíl je pravděpodobně způsoben tím, že 

zcela městské regiony jsou v zemích EU zpravidla vymezeny až na regionální úrovni.  

Tab. 6-2: RHDP na obyvatele v EU 27 v roce 2007 (PPS, NUTS 2, EU 27 = 100) [89] 

 

Ostatní kraje v ČR mají HDP na obyvatele buď na úrovni průměru ČR, nebo pod 

průměrem. Rozdíly mezi jednotlivými kraji vzrůstají. V případě, že z hodnocení 

vyčleníme Prahu, nejenže variabilita mezi kraji výrazně poklesne, ale změní se i trendy. 

Růst v regionech vyjma Prahy není až tak dynamický. 

Rozdílnost Prahy a ostatních krajů, co do úrovně HDP a jeho struktury, tak i přírůstku 

ve sledovaných letech, je dána řadou vlivů: 

 odlišná odvětvová struktura ve srovnání s ostatními kraji,  

 výše mzdových prostředků, 

 kladné saldo dojížďky a vyjížďky za prací, 

 ne zcela přesné regionální měření hrubého domácího produktu, 

 jednotné cenové indexy platné za ČR celkem, je však možné, že se tyto 

ukazatele krajově liší. 
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6.2.2 Míra nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna nebo ochotna 

pracovat, tzn. najít si placené zaměstnání. [90] 

Úroveň nezaměstnanosti patří k jedněm z nejcitlivějších ekonomických ukazatelů ze 

sociálního hlediska. Růst nezaměstnanosti snižuje úroveň disponibilních prostředků 

jednotlivých domácností, ale i celkové životní podmínky. Rostoucí nezaměstnanost 

může také vytvářet určitý tlak na státní výdaje, aby byla zajištěna tvorba nových 

pracovních míst.  

Míra nezaměstnanosti je dalším klíčovým indikátorem ekonomické úrovně. Z obecného 

hlediska se poměřuje počet nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivního 

obyvatelstva. Za nezaměstnaného se považuje takový člověk, který nemá práci, ale 

aktivně si ji hledá.  

Míra nezaměstnanosti se běžně označuje jako míra registrované nezaměstnanosti, 

protože zahrnuje počty žadatelů o práci, kteří jsou registrováni na úřadech práce. 

Zveřejňuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí měsíčně přibližně měsíc po 

referenčním období. 

Jednou ze základních charakteristik míry nezaměstnanosti je, že reaguje se zpožděním. 

Tzn., že po ekonomickém poklesu se přirozeně zvýší nezaměstnanost, ale když dojde 

v ekonomice k oživení, může vysoká úroveň nezaměstnanosti přetrvávat, protože 

zaměstnavatelé jsou obezřetní v přijímání pracovních sil. Než se míra nezaměstnanosti 

opět sníží, může tak uběhnout několik měsíců. [91] 

Růst nezaměstnanosti také může naznačovat, že podniky snižují počty zaměstnanců, 

z důvodu zhoršujících se ekonomických podmínek. Obecně jde o jeden z faktorů 

ovlivňující potenciální depreciaci místní měny. [92] 

Míra nezaměstnanosti společně s růstem HDP a inflací patří k hlavním faktorům, které 

charakterizují ekonomiku dané země. [93] 

Obecná míra nezaměstnanosti 

Obecnou míru nezaměstnanosti uvádí Český statistický úřad a data pro výpočet 

se zjišťují ze sčítání lidu. Proto je tento výpočet zatížen určitou chybou. Výpočet se 

v současné době provádí obdobně, jako výpočet registrované míry nezaměstnanosti. 

Registrovaná míra nezaměstnanosti 

Registrovanou míru nezaměstnanosti sleduje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

a informace pro výpočet jsou zjišťovány z registru Úřadu práce (dále jen ÚP).  

Podíl nezaměstnaných osob 

Nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je 

tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný.   
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V grafu 6-3 je uvedena registrovaná míra nezaměstnanosti od roku 2005. 

 

Graf 6-3: Míra nezaměstnanosti v ČR od roku 2005 [94] 

Změna metodiky pro výpočet registrované míry nezaměstnanosti 

Do června 2004 se míra nezaměstnanosti počítala jako podíl počtu neumístěných 

uchazečů o zaměstnání (ke konci sledovaného období) k disponibilní pracovní síle. 

Podle metodiky od roku 2004 se registrovaná míra nezaměstnanosti počítaly jako podíl 

počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce 

k poslednímu dni sledovaného období k celkové pracovní síle. Mezi nezaměstnané se 

zahrnovali uchazeči, kteří jsou schopni hned nastoupit do práce. Za dosažitelné se 

považovali uchazeči o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání 

při nabídce vhodného pracovního místa. 

V roce 2013 došlo  opět ke změně metodiky výpočtu nezaměstnanosti.  Nově se pracuje 

s termínem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o 

zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 

V prosinci roku 2012 MPSV publikovalo nezaměstnanost s použitím obou metodik. 

Podle staré metodiky vyšla nezaměstnanost 9,4 %, podle nové pak 7,4 %. [95] 

Vzhledem ke změnám v metodikách je porovnání měr nezaměstnanosti téměř nemožné.  

Kdyby tak dnes byla pro výpočet nezaměstnanosti použita metodika platná do poloviny 

roku 2004, byla by nezaměstnanost odhadnutá jednoduchou aproximací o několik 

procent vyšší. 

Důvody pro změnu ukazatele registrované nezaměstnanosti v roce 2013 jsou 

následující: 

 ukazatel míry registrované nezaměstnanosti porovnává dosažitelné uchazeče o 

zaměstnání s pracovní silou tvořenou kombinací údajů z více zdrojů - dosažitelní 
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uchazeči o zaměstnání z evidence ÚP, zaměstnané osoby z dat Výběrových 

šetření (VŠPS) ČSÚ, 

 údaje o zaměstnanosti z VŠPS na úrovni okresů nejsou dostatečně 

reprezentativní, detailní výsledky trpí vyšší chybovostí, pro nižší územní celky 

pak zcela chybí, 

 nezanedbatelným důvodem je srovnávání nebo záměna míry nezaměstnanosti 

MPSV a VŠPS ČSÚ a jejich nesprávná interpretace. [95] 

V tabulce 6-3 je uvedena měsíční míra nezaměstnanosti stanovená dle nové metodiky 

od roku 2013 za celou ČR. 

Tab. 6-3: Míra nezaměstnanosti dle nové metodiky od 1. 1. 2013 [96] 

 

V tabulce 6-4 je pak podíl nezaměstnaných, tedy podíl dosažitelných uchazečů o 

zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %), v členění na 

jednotlivé kraje. [97]  

Tab. 6-4: Podíl nezaměstnaných osob [97]  
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V grafu 6-4 jsou graficky znázorněni uchazeči (světlá barva) a volná pracovní místa 

(tmavá barva) od roku 2004.  

 

Graf 6-4: Uchazeči a volná pracovní místa (od 1.7.2004) [98] 

Na obr. 6-1 je graficky zachycena nezaměstnanost v České republice podle jednotlivých 

krajů v listopadu 2015.  

 

 

Obr. 6-1: Nezaměstnanost v krajích a okresech (za listopad 2015) [99]  

 

V tabulce 6-5 je přehled průměrné nezaměstnanosti podle jednotlivých krajů, dle staré 

metodiky do roku 2004 i metodiky novější do roku 2013. Rok 2004 je v tabulce uveden 

dvakrát, protože v tomto roce došlo k přechodu na jiný výpočet míry nezaměstnanosti. 

Z tabulky je patrné, že míra nezaměstnanosti počítána novější metodou vychází nižší, 

než při výpočtu metodou původní. [97]  
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Tab. 6-5: Průměrná míra nezaměstnanosti v jednotlivých krajích [87] 

 

6.2.3 Velikost příjmů 

Za práci náleží každému zaměstnanci odměna ve formě platu nebo mzdy. Platem jsou 

odměňováni státní zaměstnanci a lidé pracující pro příspěvkové organizace, mzdu 

získávají zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů. Mzdou se rozumí peněžité plnění nebo 

plnění peněžité hodnoty (naturální mzdy), které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za 

vykonanou práci. Výše platu nebo mzdy se odvíjí od mnoha faktorů, jako jsou složitost, 

odpovědnost, obtížnost pracovních podmínek, pracovní výkonnost a dosahované 

pracovní výsledky. [87]  

Spíše než o velikosti příjmů je lepší u tohoto ukazatele hovořit o průměrné hrubé 

měsíční mzdě. Průměrná hrubá měsíční mzda se vyjádří jako podíl mzdových 

prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho 

zaměstnance za měsíc. Tento ukazatel tudíž nevypovídá o výplatě jednoho konkrétního 

zaměstnance, ale o průměrné mzdě na jednoho zaměstnance. Výsledky statistik uvádějí, 

že asi dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.  

V případě hrubé mzdy nelze zapomínat, že zaměstnanec nakonec dostane mzdu čistou. 

Z hrubé mzdy zaměstnavatel za zaměstnance, ale i zaměstnanec sám, odvádí příslušné 

částky na sociální a zdravotní pojištění, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně 

z příjmu, až po těchto operacích vznikne mzda čistá. 

Kromě průměrné mzdy se sleduje ještě mediánová a minimální mzda. Minimální mzda 

je vytvořena uměle, zatímco průměrná a mediánová mzda je odrazem výkonnosti české 

ekonomiky pohledem statistiky. 
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Graf 6-5: Vývoj průměrné hrubé mzdy v Kč čtvrtletně od roku 2001 [100] 

V grafu 6-5 a v tabulce 6-6 je uveden vývoj hrubé mzdy v Kč. Poslední aktuální data 

jsou za 3 čtvrtletí roku 2015, kdy byla zveřejněna průměrná hrubá měsíční mzda za 

3 čtvrtletí, která činila 26 072 Kč.  

Tab. 6-6: Vývoj průměrné mzdy od r. 2013 [99]

  

V tab. 6-7 je uvedena průměrná měsíční hrubá mzda a průměrný evidenční počet 

zaměstnanců pro regiony soudržnosti (NUTS 2). Jedná se o průměrnou hrubou měsíční 

mzdu za 1. čtvrtletí roku 2015.  

Tab. 6-7: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů [101] 
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Na obr. 6-2 je uvedena průměrná hrubá měsíční mzda v jednotlivých krajích za 

4. čtvrtletí roku 2014.  

 

Obr. 6-2: Průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR za 4 Q 2014 [100] 

V grafu 6-6 jsou zachyceny průměrné platy ve vybraných kategoriích zaměstnání dle 

krajů ČR. Jedná se o oblast managementu, informačních technologií, finančnictví, 

výroby a administrativy.  Nejvyšší platy jsou v Praze. Průměrný plat managementu 

v pražských firmách je 214 % průměrného platu v administrativě. Nejvíce vyrovnané 

mezi jednotlivými kraji jsou platy ve výrobě. [102]  

Přestože se průměrné platy mezi jednotlivými kraji od sebe výrazně liší, je pořadí pěti 

typických kategorií pracovních míst ve všech krajích stejné. Nejvyšší platy bere 

management firem, poté následuje IT, finanční a účetní úseky, výroba a administrativa.  

 

Graf 6-6: Průměrné platy ve vybraných kategoriích zaměstnání dle krajů ČR [102]
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Nejnižší průměrný plat je v ČR v Karlovarském kraji, pracovníci v administrativě 

a ekonomických útvarech ale berou nejnižší platy v kraji Olomouckém. Největších 

regionálních rozdílů je dosahováno v IT: průměrný plat v Praze činí 167 % platu 

v Karlovarském kraji. Naopak nejmenších rozdílů je dosahováno ve výrobě, kde rozdíl 

činí necelých 31 %. Nejvíce odstupňované jsou platy mezi jednotlivými kategoriemi 

v Praze, kde management bere v průměru 214 % platu v administrativě. Nejmenší 

rozpětí mezi krajními kategoriemi je naopak v Královéhradeckém kraji, kde průměrný 

plat managementu je 186 % platu administrativy. [102]  

6.2.4 Další ukazatele 

V rámci statistického sledování a posuzování udržitelného rozvoje v jednotlivých 

regionech ČR se ještě mohou sledovat demografické ukazatele, kvalita životního 

prostředí, ukazatel životní úrovně, produktivita práce, deficit/přebytek veřejných 

rozpočtů, HPH v sektoru služeb, míra investic, čistý disponibilní důchod domácností, 

malé a střední podnikání, dopravní infrastruktura – hustota dopravní sítě, nákladní 

doprava, výdaje na VaV apod. 

6.3 Současné regionální rozdíly na území České republiky 

Meziregionální rozdíly jsou velmi zřetelné mezi Prahou a zbytkem republiky. Rozdíly 

mezi ostatními regiony po vyloučení Prahy již tak zřetelné nejsou. Rozdíly na 

subregionální úrovni, ať už v rámci krajů nebo okresů, rostou. 

Z pohledu ekonomického vývoje existuje osa západ – východ, kdy východní oblasti 

země jsou méně rozvinuté než oblasti západní. Toto rozdělení je dáno hypotetickou 

čarou, která prochází přes Karlovy Vary – Prahu – Brno – Zlín. Rozdělení je dáno 

historickým vývojem, ovšem v posledních letech opět získává na významu, především 

pokud jde o míru nezaměstnanosti a příjmy na obyvatele. [83]  

K rozdílnosti podmínek západních a východních oblastí přispívají také geografické 

faktory. Na jedné straně je to sousedství s vyspělou ekonomikou (Německo, Rakousko), 

na straně druhé sousedství se zeměmi s tranzitními ekonomikami (Polsko, Slovensko). 

Přeshraniční ekonomická spolupráce východ – východ mnohem méně přispívá k rozvoji 

podniků než vztahy západ – východ, především z důvodu implicitního transferu 

technologií, znalostí, investic, obchodních příležitostí, příhraniční mobility pracovních 

sil apod., které jsou u západních zemí silnější. 

Meziregionální rozdíly mezi kraji jsou v některých ukazatelích relativně vysoké, pokud 

je provedeno srovnání regionů s nejvyššími a nejnižšími hodnotami, s vyloučením 

Prahy. Rozdíly mezi okresy i v rámci kraje jsou však mnohem větší než mezi kraji 

v úrovni HDP na obyvatele a daňových příjmech. 

Zvláštní roli sehrává v České republice oblast kolem Prahy, která ukazuje vysokou 

polarizaci hlavního města ve srovnání se zbytkem republiky. V Praze je poměrně 
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vysoký stupeň diverzifikace včetně největšího sektoru služeb, trvalý rozvoj nových 

aktivit a značný podíl investic. V Praze existuje také vysoká koncentrace vědy 

a výzkumu, vysoká úroveň vzdělávání a růstu kvalifikace, extenzívní zaměstnanost ve 

veřejné správě a ve službách a nejvyšší úroveň mezd v zemi.  

6.4 Význam hodnocení ekonomické úrovně regionů 

Výstupy hodnocení ekonomické úrovně regionů jsou využívány např. při poskytování 

dotací a finančních výpomocí z různých národních a mezinárodních fondů. Znalost 

ekonomické úrovně jednotlivých regionů umožňuje snazší zaměření se při stanovování 

národní regionální politiky na ty regiony, které jsou slabší. Dalším významným bodem 

hodnocení ekonomické úrovně regionů je zjištění objektivního stavu a úrovně regionu 

v rámci státu a zjištění, kde jsou vytvářeny skutečné hodnoty makroekonomických 

ukazatelů.  
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7 PŘÍSTUPY REGIONÁLNÍ POLITIKY K ŘEŠENÍ 

REGIONÁLNÍCH DISPARIT 

Regionální politika může být definována různými způsoby. Regionální politika je 

v evropském kontextu obvykle chápána jako činnost, jejímž úkolem je přispívat ke 

snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a k zabezpečení jejich 

harmonického rozvoje. 

Regionální politika je součástí státní politiky, ovlivňující rozmístění hlavních 

ekonomických zdrojů a aktivit na celém území státu nebo v jeho části. Zahrnuje 

opatření napomáhající jak růstu stupně ekonomické aktivity v území, kde je vysoká 

nezaměstnanost a malé naděje na přirozený ekonomický růst, tak na druhé straně 

opatření sloužící kontrole ekonomických aktivit v územích s nadměrným růstem. [103] 

Regionální politika představuje všechny veřejné intervence vedoucí ke zlepšení 

geografického rozdělení ekonomických činností, respektive se pokouší napravit určité 

prostorové důsledky volné tržní ekonomiky ve smyslu dosažení dvou vzájemně 

závislých cílů: ekonomického růstu a zlepšení sociálního rozdělení ekonomických 

efektů. [104] 

Regionální politika je soubor opatření a nástrojů, pomocí kterých má dojít ke zmírnění 

nebo odstranění rozdílů v ekonomickém rozvoji dílčích regionů. 

Realizace regionální politiky je spojena se splněním tří základních předpokladů:  

 existence meziregionálních rozdílů,  

 politické vůle problémy řešit, 

 ekonomických možnosti problémy řešit. 

Hledání přístupů k poznání a k řešení územních rozdílů (disparit) se úzce váže k pojetí 

a základní filozofii regionální politiky obecně. Nerovnosti a rozdíly jsou přirozenou 

součástí jakékoliv oblasti přírodní i socioekonomické sféry a nelze je chápat nijak 

negativně. Pestrost a rozmanitost přírodních, společenských, ekonomických a jiných 

forem je základem stability a funkčnosti krajinné sféry. Smysluplné proto může být 

řešení pouze určitých disparit.  

Zajištění vyrovnaného rozvoje celku, jehož jsou regiony součástí, tak nemůže být 

zabezpečováno na úkor jiných regionů. Jde o to, aby vývoj byl proporcionální, 

nekrizový, byla vytvořena rovnost šancí regionů a byl plnohodnotně využíván jejich 

demografický, přírodní, hospodářský a případně i další potenciál. [105] 

Je také třeba rozlišovat mezi důsledky a příčinami, přičemž regionální politika by měla 

primárně řešit příčiny. Odstraňování důsledků nelze sice opominout, ale z hlediska 

dlouhodobého jde o činnosti vážící se k zanedbání řešení příčin. 
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Rozvoj ve svém výsledku vede k vyšší konkurenceschopnosti soukromého sektoru, 

životní úrovně.  

Nejlepší možností, jak obhájit opodstatněnost existence regionální politiky, je předložit 

návrhy (neo-)klasické a (neo-)keynesiánské ekonomické školy, které ji v základním 

konceptu považují za zbytečnou, protože mají za to, že existují jiné způsoby, jak se 

vypořádat s existencí regionálních disparit. Právě implementace těchto základních škol 

do hospodářské politiky, která neúčinně uplatňuje opatření, potvrzuje nezbytnost 

regionální politiky zahrnující široké spektrum specifických nástrojů. [83] 

Neoklasický přístup 

Neoklasický přístup vychází z předpokladu, že pro konkurenční ekonomiku musí být 

charakteristická nejen odvětvová soutěživost, ale i regionální soutěživost. Tím, že 

regionální politika zvýhodňuje určité oblasti, dochází k pokřivení regionální 

konkurence, což ve svých důsledcích vede ke snížení ekonomické efektivnosti 

prostorové alokace zdrojů. Při využívání nástrojů regionální politiky k ovlivňování 

rozhodování ekonomických subjektů je narušována nejen ekonomická racionalita, ale 

tyto zásahy jsou spojeny také s vynakládáním značných společenských prostředků – 

snížené daně, subvence, výhodné podmínky úvěrování apod. Řešení regionálních 

problémů by mělo být tedy plně ponecháno na trhu a působení tržních sil, které jsou 

schopny obnovit narušený rovnovážný vývoj v regionech na plně ekonomických 

základech. Podnětem pro obnovení rovnovážného vývoje, ale i pro odstranění rozdílů v 

ekonomickém rozvoji jednotlivých regionů, je úroveň mezd a její pohyb v závislosti na 

nabídce a poptávce po pracovních silách. V regionech, kde je narušena rovnováha na 

trhu práce a kde je vyšší nabídka pracovních sil než poptávka po nich, dochází jednak 

ke snížení průměrných mezd a jednak k emigraci obyvatelstva z dané oblasti. Snížení 

mezd vede ke snížení ceny vyráběné produkce, k obnovení její konkurenceschopnosti, 

a tím také k oživení její výroby. Nižší mzdy zároveň představují komparativní výhodu 

pro kapitál. Prostřednictvím snahy kapitálu realizovat tuto výhodu, dojde k jeho přílivu 

do dané oblasti, k tvorbě nových pracovních příležitostí, snížení nebo odstranění 

nezaměstnanosti, zvýšení průměrných příjmů v oblasti, a tím i k postupnému 

odstraňování rozdílů v sociálně - ekonomické úrovni. [83, 105] 

Pokud nedojde k tomu, že obyvatelstvo bude na zhoršené podmínky související se 

snížením příjmů reagovat emigrací z oblasti, čímž nebude naplněna jedna z podmínek 

pro obnovení rovnováhy na trhu práce a následně pro obnovení ekonomického rozvoje 

oblasti, je to soukromá záležitost každého jednotlivce, že je ochoten snášet následky 

z toho vyplývající a stát pak nemá povinnost jeho situaci jakýmkoli způsobem řešit. 
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Neokeynesiánský přístup 

Neokeynesiánský přístup vychází z předpokladu, že efektivní a dobře koordinovaná 

národní makroekonomická politika nebo i národní odvětvové politiky mohou zabezpečit 

řešení regionálních problémů účinným způsobem a není proto třeba uskutečňovat 

speciální regionální politiku. Jedinci, kteří obhajují opodstatněnost existence regionální 

politiky, se nedomnívají, že by jen na základě působení tržních sil, prostorového pohybu 

pracovní síly a kapitálu mohlo dojít k obnovení narušeného rovnovážného vývoje 

jednotlivých regionů, stejně tak jako k odstranění historicky vzniklých regionálních 

disparit v úrovni rozvoje. Argumentují zejména poměrně nízkou prostorovou mobilitou 

pracovních sil a kapitálu. Teoretické znalosti i praktické zkušenosti poukazují na to, že 

pouze na základě působení tržních sil nedojde v relativně krátkém čase k odstranění 

zaostalosti určitých regionů, ani k obnovení narušeného rovnovážného vývoje. [83, 105] 

Nicméně takovéto rozdíly v prostorovém rozložení národního hospodářství vznikají 

a následně se reprodukují na základě čistě ekonomických kritérií, jsou tedy 

z ekonomického hlediska opodstatněné. Regionální politika však kromě ekonomických 

hledisek zohledňuje také hlediska sociální a environmentální. A právě v těchto 

oblastech jsou spatřovány konkrétní důvody pro realizaci regionální politiky. 

Tab. 7-1: Přístupy k regionálnímu rozvoji [76] 

Obecné paradigma Charakteristické rysy Regionální politika 

Liberální 

/neintervencionistické/ 

endogenně rozvojové. 

Prostorový vývoj tenduje k 

rovnováze, není nutno zasahovat 

do tržních procesů. 

Neintervencionistický přístup. 

„Dělníci za prací“, nástroje 

zvyšující mobilitu pracovních sil. 

Keynesiánské 

/intervencionistické/ exogenně 

rozvojové. 

Prostorový vývoj tenduje k 

nerovnováze, zásahy do tržních 

procesů jsou nutné. 

Intervencionistický přístup. 

„Práce za dělníky“, nástroje 

podporující příliv investic do 

problémových regionů. 

Marxisticko-socialistické 

/extrémně intervencionistické. 

Vývoj tenduje k regionální 

nerovnováze, nutnost plánování a 

řízení prostorového vývoje. 

Intervencionistický přístup. 

Centrální plánování a řízení 

prostorového vývoje ignorující 

regionálně-tržní signály. 

Moderní /“transformovaný“ 

neoendogenní rozvoj/ 

vytváření rámcových 

podmínek pro endogenní 

iniciativy. 

Vývoj tenduje k regionální 

nerovnováze, je nutno využít 

regionální potenciál. Spíše 

neintervencionistický přístup. 

Podpora prostředí, ve kterém se 

bude dařit networkingu, malým a 

středním firmám, inovacím, 

učení se. Zvýšení kvality 

místních a regionálních institucí, 

konkurence a kooperace. 

 

Klíčový je stmelující a koordinační charakter regionální politiky ve vztahu k ostatním 

veřejným politikám a reflexe jejich prostorových dopadů. 

Regionální politika využívá při realizaci svých cílů různých postupů vůči jednotlivým 

regionům. Základním motivem je plné využití všech výrobních faktorů, zejména 
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pracovní síly, a z toho plynoucí ekonomický růst. Neméně důležité je optimální 

rozmístění firem. Ve svých počátcích se regionální politika snažila o přesun pracovních 

sil z regionů s vysokou nezaměstnaností do míst s převahou nabídky pracovních sil. 

V současnosti jednoznačně převládá opačná strategie - motivace pohybu práce za 

pracovníky. Vysoce urbanizované oblasti se naopak potýkají s náklady přelidnění, a je 

třeba optimalizovat velikost sídel a ekonomických aktivit. Stále narůstají ekologické 

aspekty regionální politiky. Není možné rozvíjet území na úkor životního prostředí. 

Svou roli při rozhodování hrají i sociální a politické motivy, i když jejich význam je 

nižší. 

V zásadě existují dva přístupy ovlivnění regionálního rozvoje:  

 Exogenní (tradiční) regionální politika. Orientovaná především na ovlivnění 

mobility výrobních faktorů (práce a kapitál) z vyspělých regionů do regionů 

málo rozvinutých. 

 Endogenní regionální politika. Představuje změnu od politiky založené na 

mobilitě výrobních faktorů k politice usilující mobilizovat podnikavost 

a inovace. [65] 

Tab. 7-2: Charakteristika endogenní a exogenní regionální politiky [76]  

 Exogenní RP Endogenní RP 

Problémové regiony  Zaostalé a rozvinuté regiony Rozdílné regionální struktury 

Převažující strategie Regionální růst Regionální inovace 

Organizační forma Centralizovaná, státem 

sponzorovaná 

Decentralizovaná, založená na 

regionální komunitě 

Dominující mechanismus Meziregionální přerozdělování  Mobilizace endogenních 

regionálních zdrojů 

Převažující orientace Kapitálová, materiálová Informační a technologická 

 Kvantitativní (růst) Kvalitativní (flexibilita) 

 Výroba Služby 

 Projekty Programy 

 Málo velkých firem Mnoho malých a středních 

podniků 

Nástroje Pro meziregionální přerozdělování Pro mobilizace vnitřních zdrojů 

Dynamika Geograficky stabilní problémové 

regiony 

Rychle se měnící problémová 

území 

 Pevná množina plánovaných 

růstových center 

Spontánní mobilizace místních 

zdrojů 

 Pevná množina plánovaných 

růstových center 

Spontánní mobilizace místních 

zdrojů 
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7.1 Nástroje regionálního rozvoje 

Obecně lze nástroji rozvoje označit pomůcky k výkonu nebo podpoře nějaké činnosti. 

V kontextu regionálního rozvoje je nástroj obecný pojem pro všechny prostředky, které 

napomáhají k dosažení rozvojových cílů daného území. 

Existuje velké množství dílčích pohledů na nástroje rozvoje regionů, resp. rozvoje 

jednotlivých sektorů či věcných oblastí, nicméně základní klasifikace dle charakteru 

nástrojů je obecně přijímána. [75, 83] 

Hlavními dvěma skupinami nástrojů rozvoje jsou: 

 Nástroje finanční 

- neinvestiční a investiční pobídky (dotace, granty, úvěry, záruky), 

- kapitálové podílnictví, 

- daňová zvýhodnění (daňové prázdniny, slevy na daních), 

- rozpočtová zvýhodnění (dotace). 

 Nástroje nefinanční 

- administrativní nástroje (zejména legislativa), 

- institucionální nástroje (instituce, strategické plánování, programování, 

řízení rozvoje), 

- věcné a jiné nefinanční nástroje (poradenství, propagace). 

Regionální rozvoj jako proces je souhrnem velkého množství aktivit nevměstnatelného 

pouze pod hlavičku regionální politiky (byť ta tvoří jádro). Nástroje regionálního 

rozvoje, uplatnitelné na státní, krajské i obecní úrovni různými typy účastníků, jsou tak 

mnohem pestřejší. Širší interpretace a rozšíření může být následující: 

 Administrativní nástroje (legislativa, závazné procedury, postupy, organizační 

normy). 

 Koncepční nástroje (strategie, programy, plány, politické deklarace, územně 

plánovací dokumenty, pozemkové úpravy). 

 Institucionální nástroje (instituce, spolupráce, regionální management). 

 Věcné nástroje (infrastruktura, poskytnutí prostor, služeb, hmotného plnění, 

poradenství). 

 Sociálně-psychologické nástroje (vzdělávání, komunikace, motivace). 

 Finanční nástroje (systémy finančních podpor, dotace, granty). 

Navržená struktura detailněji rozvíjí nástroje nefinanční povahy. Je přímo využitelná 

jako klasifikace nástrojů rozvoje venkova, jako specifické části regionů, resp. 

regionálního rozvoje. 

Důležitou otázkou uplatnění nástrojů rozvoje je vhodnost jejich společného užití 

k rozvoji území, ať již jde o potenciální dopady, či schopnost účastníků nástroje využít. 
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Je třeba zdůraznit, že pro každou úroveň veřejné správy jsou reálné a vhodné jiné 

podoby daných nástrojů, a že je třeba usilovat o nalezení jejich optimální kombinace pro 

daný subjekt a dané aplikační území. Na účinnost jednotlivých nástrojů a opatření má 

vliv řada faktorů, které ve spojení s konkrétními oblastmi mohou nabírat určitá 

specifika. 

Vzhledem k cílům rozvoje regionů je třeba zohlednit nevyváženost míry působení 

jednotlivých nástrojů na různé složky regionů, kdy soustředění se na nejdostupnější 

nástroje může vést k rozvojovým disproporcím (např. hospodářská - sociální - 

environmentální oblast), a k rozvojové deformaci celého území. Rozvíjená území je 

nutno brát jako provázaný komplex a harmonicky jej rozvíjet ve všech oblastech. 

Pro řízení rozvoje území a zajištění funkčnosti jednotlivých rozvojových nástrojů jsou 

nosnými prvky rozdělení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi a subjekty veřejné 

správy, vyjasnění práv a povinností jednotlivých účastníků a nastavení procesů tvorby 

a aplikace stejně jako účinků zvolených nástrojů. 

Uplatnění těchto prvků vychází v první řadě z existující legislativy, kdy jsou sice 

rozděleny kompetence a související zásady, ale jednoznačné procesní vymezení je ve 

vztahu k rozvojové oblasti obcí a regionů nedostatečné. Řešení významnějších 

problémů a skutečně účinná alokace zdrojů jsou tak z valné části závislé na 

krátkodobých vlivech nejsilnějších účastníků. [75, 83] 

7.2 Regiony se soustředěnou podporou státu 

Mezi specifické úkoly regionální politiky ČR patří vymezení státem podporovaných 

regionů. Toto vymezení se provádí na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, který rozlišuje strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé 

regiony a venkovské regiony. 

V návrhu Strategie regionálního rozvoje 2014 – 2020 jsou na základě analýzy sociálně 

ekonomických podmínek rozvoje území identifikovány regiony, které ve svém sociálně 

ekonomickém rozvoji významně zaostávají za ostatními územními celky, případně se 

vyznačují velmi negativními charakteristikami svého rozvoje, tzn. hospodářsky 

problémové regiony. S ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů mezi 

jeho jednotlivými částmi se jedná o území, do kterých by měla být soustředěna podpora 

státu. [80, 82] 

Z hlediska kriteriálního by měla při identifikaci těchto území být zajištěna kontinuita 

strategií regionálního rozvoje pro jednotlivá období. 

Vymezení regionů sleduje z hlediska aplikace regionální politiky a podpory 

regionálního rozvoje dva základní cíle: 
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 Prorůstový cíl - jde o aktivizaci socioekonomického potenciálu regionů, 

diverzifikaci rozvojových aktivit a podporu perspektivních regionů (center) 

s očekávaným pozitivním akceleračním rozvojovým dopadem. 

 Disparitní cíl - jde o snižování a zmírňování výrazných socioekonomických 

meziregionálních rozdílů.  

Celkově v těchto územích žije 25 % obyvatel České republiky a v porovnání se 

Strategií regionálního rozvoje 2007 – 2013 nedošlo k významné územní změně. 

Pro stanovení státem podporovaných regionů jsou vymezeny následující dvě základní 

kategorie regionů, jejichž rozvoj je třeba s ohledem na vyvážený rozvoj státu 

a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi jeho jednotlivých územních celků podporovat. 

Hospodářsky problémové regiony (regiony se soustředěnou podporou státu) 

V rámci republikového srovnání vykazují z hlediska vybraných hospodářských 

a sociálních ukazatelů podstatně nižší úroveň, než je průměrná úroveň v ČR. Tyto 

regiony jsou charakterizované nízkou životní úrovní, nadprůměrnou mírou 

nezaměstnanosti, nízkým stupněm ekonomické výkonnosti a nízkým průměrným 

příjmem obyvatel, a nepříznivým demografickým vývojem. [80] 

Ostatní regiony 

Mimo regiony se soustředěnou podporou státu mohou existovat regiony podporované 

na úrovni a v působnosti krajů. Jedná se o bývalé vojenské prostory a jejich části, 

a sociálně znevýhodněné oblasti. [80] 

Základní územní jednotkou pro vymezení obou typů státem podporovaných regionů 

jsou správní obvody obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). 

Tab. 7-3: Ukazatele pro vymezení hospodářsky problémových regionů ČR [82] 

Ukazatel  Časové období Zdroj Váha 

U1 Hrubý domácí produkt 

(HDP) 

Průměr za tři roky 

(2008-2010) 

Expertní odhad MMR K1 25 % 

U2 Míra nezaměstnanosti Průměr za tři roky 

(2009-2011) 

MPSV, dopočet MMR K2 55 % 

U3 Zadluženost ORP na 1 

obyvatele 

Průměr za čtyři roky 

(2008-2011) 

MF K3 5 % 

U4 Dávky v hmotné nouzi 

(příspěvek na živobytí, 

bydlení, atd. 

Průměr za čtyři roky 

(2008-2011) 

MPSV K4 10 % 

U5 Saldo migrace na 1000 

obyvatel 

Průměr za šest let 

(2006-2011) 

ČSÚ, MMR K5 5 % 

 

Na základě výše uvedených kritérií bylo vymezeno 58 regionů (ORP) jako hospodářsky 

problémových. Tyto ORP představují dohromady 2 621 740 obyvatel, což odpovídá 

24,8 % počtu obyvatel ČR při rozloze 24,7 % ČR. 
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Tab. 7-4: Seznam hospodářsky problémových regionů [82] 

ORP  NUTS III ORP  NUTS III 

1 Stříbro Plzeňský kraj 30 Kyjov kraj 

2 Kraslice Karlovarský  31 Mikulov  

3 Ostrov kraj 32 Moravský 

Krumlov 

 

4 Sokolov  33 Veselí nad 

Moravou 

 

5 Bílina Ústecký kraj 34 Znojmo  

6 Děčín  35 Jeseník Olomoucký kraj 

7 Chomutov  36 Konice  

8 Kadaň  37 Lipník nad 

Bečvou 

 

9 Litvínov  38 Mohelnice  

10 Louny  39 Přerov  

11 Most  40 Štemberk  

12 Podbořany  41 Šumperk  

13 Rumburk  42 Uničov  

14 Teplice Ústecký kraj 43 Valašské 

Klobouky 

Zlínský kraj 

15 Ústí nad Labem  44 Vsetín  

16 Varnsdorf  45 Zábřeh  

17 Žatec  46 Bílovec Moravskoslezský  

18 Frýdlant Liberecký kraj 47 Bohumín kraj 

19 Nový Bor  48 Bruntál  

20 Tanvald  49 Český Těšín  

21 Broumov Královéhradecký 

kraj 

50 Havířov  

22 Česká Třebová Pardubický kraj 51 Karviná  

23 Králíky  52 Kravaře  

24 Moravská Třebová  53 Krnov  

25 Svitavy  54 Odry  

26 Bystřice nad 

Pernštejnem 

Kraj Vysočina 55 Orlová  

27 Moravské Budějovice  56 Ostrava  

28 Třebíč  57 Rýmařov  

29 Hodonín Jihomoravský  58 Vítkov  

7.3 Vývoj regionální politiky v ČR 

Regionální politika, spíše tedy politika podpory regionálního rozvoje nehrála v první 

polovině devadesátých let v České republice tak významnou roli, jako tomu bylo ve 

většině zemí Evropské unie i v rámci Unie samotné. 
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Existují dva hlavní důvody této situace. Především Vlády ČR věnovaly v té době hlavní 

pozornost řešení transformačních problémů na úrovni celého státu, protože tyto 

problémy měly převážně makroekonomickou podstatu, zasahovaly plošně celé území. 

A druhým důvodem bylo, že meziregionální ekonomické a sociální rozdíly v ČR i přes 

jejich postupné prohlubování v průběhu transformace nebyly tak velké, jako ve většině 

zemí EU. [69, 104] 

Postupný nárůst meziregionálních rozdílů v sociálně ekonomickém rozvoji, v druhé 

polovině 90. let, postupující procesy demokratizace a decentralizace rozhodování 

a zároveň potřeba vytvořit systém regionální politiky i ve vazbě na proces přípravy na 

strukturální fondy EU, vedl k zásadnímu obratu i v regionální politice ČR. 

V roce 1998, přijala vláda ČR svým usnesením č. 235 Zásady regionální politiky. 

Zároveň stanovila úkoly v oblasti legislativní, institucionální a programové. 

V rámci plnění zásad regionální politiky byla vypracována na národohospodářské 

i regionální úrovni řada strategických a programových dokumentů, které však většinou 

měly přípravný charakter. 

7.4 Institucionální rámec regionální politiky 

Vrcholově regionální politiku zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které 

především vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty a strategie a poskytuje 

pomoc prostřednictvím podpůrných programů, a po živelních a jiných pohromách 

mimořádného rozsahu připravuje strategie obnovy postižených území.  

Vzhledem k tomu, že regionální politika se svými dopady a působením odvíjí od situace 

v území, je nejvhodnější postupovat při stanovení okruhu účastníků regionálního 

rozvoje směrem „zdola nahoru“. Lze rozlišit účastníky regionálního rozvoje na několika 

úrovních, a to na úrovni obce, mikroregionu, kraje a státu. 

Účastníky regionálního rozvoje na obecní úrovni jsou obce, obcí zřizované organizace 

(školy, kulturní a sportovní zařízení, aj.), významní podnikatelé zvolení dle různých 

kritérií a zájmová sdružení. 

Účastníky regionálního rozvoje na mikroregionální úrovni jsou management svazků 

obcí, obce a místní akční skupiny. 

Na krajské úrovni jsou účastníky regionálního rozvoje kraje, svazky obcí, místní akční 

skupiny, územní orgány státní správy, podnikatelská sdružení, nezisková sdružení, 

případně vysoké školy. [104] 

Účastníky regionálního rozvoje na státní úrovni jsou ministerstva, především 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Parlament ČR, kraje, Svaz měst a obcí, celostátní 

zájmová uskupení (Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR) a rozvojové 
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agentury s celostátní či regionální působností (Czechinvest, Czechtrade, Czechtourism, 

regionální rozvojové agentury atd.) 

V obecné rovině lze z věcného hlediska rozlišit několik typů subjektů podle vztahu k 

řešenému problému či k připravovanému projektu. Jedná se o subjekty podílející se, 

zainteresované a dotčené. [76] 

Podílející se, tzv. Shareholders, jsou subjekty, které jsou hlouběji zapojení do procesu 

řešení či přípravy, podílí se na něm (např. spolupracující obce a podnikatelé). 

Zainteresovaní, tzv. Stakeholders, jsou subjekty, na které bude jistá aktivita působit 

(např. občané a jejich sdružení, návštěvníci aj.). 

Dotčení, tzv. Placeholders, jsou subjekty, v jejichž zájmovém území se aktivita realizuje 

(např. krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti či národního parku, ministerstvo).  

Zařazení subjektů do jedné ze zmíněných skupin není absolutní, nýbrž závisí na tématu 

či situaci. Dochází také k prolínání jednotlivých pozic. Dále podle jiného členění lze 

rozlišovat veřejný sektor, komerční a občanský sektor. 

Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů zaměřený na jejich 

soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti. Každý region by měl mít příležitosti ke 

svému vyváženému rozvoji odpovídajícímu potenciálu a specifickým stránkám. Ale 

rozvoj souvisí s možnostmi a „silou“ jednotlivých účastníků. Významní účastníci mají 

obvykle dostatek kapacit lidských či finančních pro podporu vlastního rozvoje, ostatní 

subjekty, např. malé obce, neziskové organizace, drobní podnikatelé jsou v řadě oblastí 

silně limitováni. Pro tyto účastníky se klíčovou příležitostí stává pro zlepšení vlastní 

situace spolupráce. [105] 

S typy a pozicemi účastníků souvisí i jejich možnosti podpory regionálního rozvoje. Lze 

tak rozlišit následující základní typy podpory: 

 Přímá podpora - přímá podpora aktéra prostřednictvím zapojení zdrojů, kterými 

aktér disponuje – zdroje lidské, finanční, materiální. 

 Koordinační role - aktivní přístup ke koordinaci aktivit konkrétních aktérů. 

 Iniciační role – stimulace aktivit konkrétních aktérů včetně podpory. 

Základním nástrojem regionální politiky je Strategie regionálního rozvoje České 

republiky platná pro období 2014–2020. Zabezpečuje provázanost národní regionální 

politiky s regionální politikou Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami 

ovlivňujícími rozvoj území, vycházejí z ní regionálně zaměřené rozvojové programy 

financované výhradně z národních zdrojů nebo spolufinancované ze zdrojů Evropské 

unie. 
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7.5  Regionální politika EU  

Evropská unie se prostřednictvím politiky soudržnosti snaží o rovnoměrný hospodářský 

a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se 

zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU 

a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit novým výzvám. 

Ve středu zájmu stojí udržitelný růst, ale také inovace a konkurenceschopnost 

vytvářející otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. 

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 

(HSS), neboli kohezní politika. [83] 

7.5.1 Programovací období 2014 - 2020 

V roce 2010 Evropská unie přijala novou strategii dlouhodobého ozdravění nazvanou 

Evropa 2020, jejímž hlavním cílem je inteligentní, udržitelný a začleňující růst. 

K dosažení tohoto cíle je třeba ještě více zdůraznit potřebu inovací, zaměstnanosti 

a sociálního začleňování a silné reakce na ekologické problémy a klimatické změny. 

Hlavních cílů strategie Evropa 2020 nelze dosáhnout pomocí politik formulovaných na 

úrovni celé Unie nebo na národních úrovních, ale je třeba přizvat i regiony. [106] 

Hlavním zdrojem investic na úrovni Evropské unie je Evropský fond pro regionální 

rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond 

(ENRF). Tyto fondy mají členským státům v souladu s cíli strategie Evropa 2020 

pomoci při obnově a zvýšení růstu a zajištění dostatku pracovních míst se současným 

zajištěním trvale udržitelného rozvoje. Cíle Evropské unie lze naplňovat lépe, pokud se 

dosáhne větší koordinace zmíněných fondů, tak aby se nepřekrývaly, a aby se zajistil 

maximální synergický efekt. Užší koordinací fondů má být dosaženo těchto výsledků: 

 soustředění zdrojů na cíle strategie Evropa 2020 prostřednictvím společného 

souboru tematických cílů, na jejichž dosažení se budou fondy podílet, 

 větší jednoduchost, které se dosáhne kompaktnějšími opatřeními při plánování 

a realizaci, 

 větší důraz na výsledek, kterého se dosáhne pomocí výkonnostního rámce 

a rezerv, 

 harmonizace pravidel způsobilosti a rozšíření zjednodušeného vykazování 

nákladů s cílem snížení administrativní zátěže příjemců a řídících orgánů. [107] 

Dále by také mělo dojít k přijetí smluv o partnerství, které stanoví závazky partnerů 

na vnitrostátní a regionální úrovni. Tyto smlouvy budou navázány na cíle strategie 

Evropa 2020 i na národní programy reforem a určí integrovaný přístup k územnímu 

rozvoji, který bude podporován všemi výše zmíněnými fondy. [108, 109] 
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Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 

EFRR se bude podílet na všech tematických cílech a zaměří se na investiční oblasti, 

které jsou spjaty s prostředím fungování firem (infrastruktura, služby a podpora 

podnikatelským subjektům, inovace, ICT a výzkum). Dále se bude podílet také na 

poskytování služeb občanům (energetika, on-line služby, vzdělávání, zdravotnictví, 

sociální výzkumná infrastruktura, dostupnost, kvalita životního prostředí). [110] 

 

Fond soudržnosti (FS) 

Hlavním rozdílem mezi kohezním fondem a fondy strukturálními je jejich zaměření. 

Kohezní fond je zaměřen na podporu chudších států a nikoli regionů. Podporu tohoto 

fondu mohou využívat státy, jejichž HDP je menší než 90 % HDP průměru EU. Míra 

pomoci EU poskytovaná fondem je 80 – 85  % veřejných výdajů. Konkrétní výše 

pomoci je však stanovena především podle typu projektu, jenž má být realizován. 

Finanční pomoc je soustředěna na infrastrukturní projekty mezinárodního významu, 

např. výstavbu dálnic a silnic I. třídy, významné železniční tratě, vodní dopravu, a 

mimo to se soustředí na ochranu životního prostředí. [111] 

 Evropský sociální fond (ESF) 

ESF bude pokračovat s poskytováním konkrétní podpory lidem, kteří potřebují pomoc 

s nalezením pracovního místa nebo s dosažením pokroku ve stávající práci. Cílem ESF 

je zlepšovat příležitosti k zaměstnání, podporovat vzdělávání a celoživotní učení, 

zlepšovat sociální začlenění, přispívat k boji proti chudobě a rozvíjet kapacity veřejné 

správy. 

Ve fondu ESF budou jednotlivé programy tvořeny podle čtyř tematických cílů:  

 zaměstnanost a mobilita pracovních sil,  

 vzdělání, dovednosti a celoživotní vzdělávání,  

 podpora sociální začleněnosti,  

 boj proti chudobě a budování administrativní kapacity.  

Činnost ESF se nezaměří pouze na tyto programy, ale bude také přispívat 

i k naplňování dalších tematických cílů. [112] 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 

EZFRV se soustředí na šest priorit v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, ale 

i na rozvoj venkova jako takového. Tyto priority pokrývají oblast přenosu znalostí 

a inovací, konkurenceschopnosti zemědělství, hospodaření s přírodními zdroji, změny 

klimatu a začleňujícího rozvoje venkova. [112] 
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Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) 

V souladu s reformou společné rybářské politiky se priority ENRF zaměří na 

životaschopnost a konkurenceschopnost rybářství a akvakultury, a na podporu jejich 

trvalé udržitelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. ENRF podporuje také 

sociální soudržnost a tvorbu nových pracovních míst v oblastech, které jsou na rybolovu 

závislé, a to zejména včleňováním do ostatních námořních sektorů, a kroky v oblasti 

integrované námořní politiky. [112] 

Inovace finančních prostředků politiky soudržnosti v období 

2014 - 2020 

Všechny regiony EU budou i nadále dostávat finanční podporu, podle zařazení do 

definovaných kategorií: 

 Méně rozvinuté regiony – HDP na obyvatele je pod 75 % průměru EU27, tyto 

regiony zůstanou i nadále prioritou politiky. 

 Přechodové regiony – HDP na obyvatele je v rozmezí 75 % – 90 % průměru 

EU 27. 

 Rozvinutější regiony – HDP na obyvatele je nad 90 % průměru EU 27. [113] 

Na obr. 7-1je zobrazen HDP na obyvatele v roce 2013 v regionech na úrovni NUTS 2, 

přičemž hodnota u každého regionu je vyjádřena jako procento průměru EU 28. Na obr. 

7-1 jsou tedy zobrazeny relativně „bohaté“ regiony (vyobrazeny zeleně), kde byl HDP 

na hlavu vyšší než průměr EU, a relativně „chudé“ regiony (vyobrazeny červeně). Z 

obrázku vyplývá jasný rozdíl mezi východem a západem. Tento rozdíl už ale není tak 

výrazný, jako tomu bylo před více než deseti lety, kdy došlo s přistoupením 10-ti 

nových členských států k největšímu rozšíření EU. Na snižování rozdílů mají podíl 

především dva faktory: 

 postupný proces hospodářské konvergence, který je výsledkem poměrně 

rychlého růstu méně rozvinutých regionů, 

 finanční a hospodářská krize, která měla značný dopad na hospodářskou 

výkonnost většiny členských států EU. [114] 
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Obr. 7-1: HDP na obyvatele v roce 2013 v regionech soudržnosti [86] 

7.5.2 Strategie Evropa 2020 

Strategie Evropa 2020 byla přijata v červnu roku 2010 a jejím hlavním cílem je 

povzbuzení energetického, trvale udržitelného a začleňujícího růstu. Strategie vymezuje 

hlavní cíle Evropské unie pro období do roku 2020 v oblasti výzkumu a inovací, 

v oblasti změny klimatu a energetiky, zaměstnanosti, vzdělávání a snížení míry 

chudoby, které se mají přenést do cílů jednotlivých států. [115, 116] 

Evropská unie si stanovila 5 hlavních cílů, díky kterým bude možné zaznamenat pokrok 

v plnění strategie Evropa 2020. 

1. Zaměstnanost – zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let. 

2. Výzkum, vývoj a inovace – investovat 3 % HDP Evropské unie do výzkumu, vývoje 

a inovací, jedná se o kombinaci soukromých a veřejných zdrojů. 
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3. Změna klimatu a energetika – snížit emise skleníkových plynů o 20 % popř. o 30 % 

ve srovnání se stavem v roce 1990, zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 

20 %, zvýšit energetickou účinnost o 20 %. 

4. Vzdělávání – snížit míru nedokončení studia pod 10 %, dosáhnout ve věkové 

kategorii od 30 do 34 let 40 % podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. 

5. Chudoba a sociální vyloučení – snížit počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním 

vyloučení nebo jsou na jejich pokraji alespoň o 20 %. [117] 

Tyto cíle představují celkový obrázek toho, co by měla Evropská unie v hlavních 

krocích do roku 2020 splňovat. Každý z těchto cílů je převáděn do podoby 

vnitrostátního cíle, aby každý stát mohl sám kontrolovat, jak se plnění cíle daří. Není 

nutné rozdělovat potřebné náklady na tvorbu cílů, protože se jedná o cíle společné, 

kterých lze dosáhnout optimální kombinací opatření ze strany členských států 

i Evropské unie. Cíle jsou vzájemně propojeny a podporují se. Zlepšením výsledků ve 

vzdělávání dochází ke zvyšování zaměstnanosti a snižování chudoby. Větší podíl 

výzkumu, vývoje a inovací v hospodářství spolu s optimálním využíváním zdrojů vede 

ke zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst. Investice do 

ekologických technologií napomáhá zmírňovat klimatické změny a vytvořit nové 

obchodní příležitosti a nová pracovní místa. 

Strategie Evropa 2020 zahrnuje sedm stěžejních iniciativ, díky kterým mohou orgány 

Evropské unie a vnitrostátní orgány členských zemí spojit své úsilí v oblastech, které 

napomáhají při dosahování priorit strategie. Strategie bude úspěšná pouze tehdy, pokud 

budou všechny zainteresované strany usilovat o její realizaci, ať už na vnitrostátní 

anebo na celoevropské úrovni. Na úrovni Evropské unie jsou přijímány rozhodnutí 

ohledně dokončení jednotného trhu v oblasti služeb, energetiky a digitálních produktů, 

ale také ohledně investic do důležitých příhraničních sítí. Na vnitrostátní úrovni je třeba 

odstranit překážky, které brání hospodářské soutěži a tvorbě nových pracovních 

příležitostí. Kýženého dopadu na hospodářský růst a zaměstnanost bude dosaženo pouze 

tehdy, pokud se o něj zaslouží obě tyto úrovně společně. [110] 

Mezi sedm stěžejních iniciativ, které by měly nastartovat pokrok v každém z prioritních 

témat, patří: 

 Inovace v Unii, která má posilovat produkci inovativních výrobků a služeb, 

zejména pokud se týká změny klimatu, energetické účinnosti, zdraví a stárnutí 

obyvatel. 

 Iniciativa Mládež v pohybu, která má především posílit výkon vzdělávání, 

podpořit neformální učení, mobilitu studentů a vědců a podpořit vstup mladých 

lidí na trh práce. 

 Digitální program pro Evropu, který má urychlit vznik jednotného digitálního 

trhu vyznačujícího se vysokou úrovní bezpečnosti a stabilním právním rámcem. 
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Navíc by měl být zajištěn přístup k rychlému a následně superrychlému 

internetu pro všechny obyvatele. 

 Iniciativa pro Evropu méně náročnou na zdroje by měla podporovat udržitelné 

řízení zdrojů a snížení emisí uhlíku při současné podpoře konkurenceschopnosti 

evropské ekonomiky a větší energetické bezpečnosti. 

 Iniciativa Průmyslová politika pro éru globalizace by měla pomoci 

průmyslovým podnikům překonat hospodářskou krizi, začlenit se do světového 

obchodu a přijmout výrobní postupy, které budou šetrnější k životnímu 

prostředí. 

 Strategie Program pro nové dovednosti a pracovní místa by měl pomoci zlepšit 

zaměstnanost a zajistit udržitelnost sociálních modelů. Jedná se zejména 

o vzdělávání pracovníků a studentů, ale také rovnost žen a mužů, a zaměstnanost 

seniorů. 

 Evropská platforma pro boj proti chudobě by měla posílit spolupráci mezi 

členskými státy a řídit se otevřenou metodou koordinace v oblasti sociálního 

vyloučení a sociální ochrany. Cílem této platformy je hospodářská, sociální 

a územní soudržnost Evropské unie a aktivní zapojení osob, které se potýkají 

s chudobou a sociálním vyloučením.[100] 

Strategie Evropa 2020 a národní cíle ČR  

Na základě doporučení Evropské rady si jednotlivé členské státy měly ve spolupráci 

s Evropskou komisí stanovit národní cíle s ohledem na hospodářská a sociální specifika 

daného státu. [100] Na formulaci cílů se podílely i jednotlivé regiony. [113] S ohledem 

na konzultace s Komisí, na závazky a s přihlédnutím k domácí hospodářské, sociální 

a politické situaci byly vymezeny následující národní cíle ČR v rámci strategie Evropa 

2020: [116, 117] 

1. Zaměstnanost 

 Vláda ČR předloží EK národní cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75%. 

 Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti žen: 65 %. 

 Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti starších pracovníků: 55 %. 

 Národní dílčí cíl „snížení míry nezaměstnanosti mladých osob“ (15-24 let): 

snížení o třetinu oproti roku 2010. 

 Národní dílčí cíl „snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací“: 

snížení o čtvrtinu ve srovnání s rokem 2010. 

 Národní dílčí cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti r. 2005: 30 %. 

 Národní dílčí cíl zvýšení produktivity práce oproti r. 2010: 20 %. 

 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_cs.htm
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2. Investice do výzkumu a vývoje 

 Vláda ČR předloží EK národní cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % 

HDP. 

 

3. Zvyšování energetické účinnosti 

 Vláda ČR prozatím nepředloží EK národní cíl úspory spotřeby primárních 

energetických zdrojů. 

 

4. Vzdělání 

 Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve 

věku 30-34 let ve výši 32 %. 

 Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru žáků předčasně opouštějících 

vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %. 

 

5. Sociální začleňování a snižování chudoby 

 Vláda ČR předloží EK cíl udržet hranici počtu osob ohrožených chudobou 

materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do 

roku 2020 oproti roku 2008. ČR však současně vyvine úsilí vedoucí ke snížení 

počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících 

v domácnostech bez zaměstnané osoby o 30 000 osob. Tato hodnota odpovídá 

snížení počtu těchto lidí na úroveň pod 15 % oproti současnému stavu (15,3 %). 

[117] 

7.5.3 Přehled evropských dotací pro období 2014 – 2020 

V minulém programovacím období 2007 – 2013 bylo České republice vyčleněno 

26,7 mld. €, v současném programovacím období je to téměř 24 mld. €.  

Zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, 

FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech, jsou 

operační programy. Tyto operační programy si každá členská země sjednává 

s Evropskou komisí. Jsou to strategické dokumenty představujících průnik priorit 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a individuálních zájmů členských států. 

[118] 

V roce 2013 byla schválena Evropskou komisí nová nařízení, která mají 

v programovém období 2014–2020 tvořit legislativní základ pro podporu z Evropských 

strukturálních a investičních fondů. Soubor těchto nařízení má zajistit jednotná pravidla 

v rámci celé Evropské unie a zlepšit koordinaci mezi jednotlivými fondy, potažmo 

i programy na národní úrovni. 
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Snahou Evropské unie je, aby tyto fondy maximálním možným způsobem přispěly 

k naplňování strategie EU 2020. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 

2020 zpracoval každý členský stát Dohodu o partnerství, kterou posoudila a schválila 

Evropská komise. K naplňování pak přispějí jednotlivé programy. V těchto 

dokumentech je mimo jiné určeno i rozdělení přidělených finančních prostředků mezi 

podporované oblasti. [118] 

Změny v čerpání finančních prostředků 

Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů, 

na české i evropské úrovni, k zavedení některých novinek. Těmi nejdůležitějšími na 

evropské úrovni jsou tyto: 

 rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EZFRD a ENRF, tedy fondy politiky 

rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky), 

 nastavení systému předběžných podmínek, 

 důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci 

programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecně 

na kvalitu strategické práce v ČR, 

 vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených 

indikátorů), 

 finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec), 

 vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných 

nástrojů, 

 vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací. [119] 

 V českých podmínkách se jedná především o snížení počtu programů, koncepci 

Jednotného metodického prostředí a rozšířené fungování monitorovacího systému. 

Operační programy 

Česko mělo pro období 2007 – 2013 vyjednáno 26 operačních programů. Osm z nich 

bylo zaměřeno tematicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní 

prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko 

atd.). Ostatní OP umožňovaly přeshraniční, meziregionání a nadregionální spolupráci 

nebo zajišťovaly technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky 

soudržnosti.  

V současném programovacím období 2014 – 2020 došlo ke snížení počtu tematických 

OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo 

původních sedmi ROPů. [120] 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Predbezne-podminky
http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Uvodni-strana
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost
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Programy na národní úrovni 

1. Operační program DOPRAVA  

Tento operační program je řízený Ministerstvem dopravy a bude z něj podporován 

rozvoj dopravní infrastruktury, především dobudovaní páteřních komunikací v ČR -

pro silniční a železniční dopravu. Finance budou také investovány do řešení 

specifických problémů měst včetně Prahy. [119] 

 

2. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ operační program  

Operační program řízený Ministerstvem pro místní rozvoj. Z tohoto programu 

půjdou investice do zkvalitňování služeb veřejné správy, zdravotnictví a sociálních 

služeb, podporovat se bude také podnikání v cestovním ruchu a ochrana kulturního 

a přírodního dědictví, dále půjdou příspěvky na zlepšení života ve městech, 

například díky projektům na využívání energie z obnovitelných zdrojů nebo na 

regeneraci starých průmyslových areálů, podobně jako v ostatních operačních 

programech. [119] 

 

3. Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO 

KONKURENCESCHOPNOST 

Operační program je řízený Ministerstvem práce a průmyslu a podporuje zakládání 

podniků, investice do obnovitelných zdrojů pro malé a střední podniky nebo 

rozšíření IT infrastruktury. Větší důraz než v minulosti bude kladen na zavádění 

inovací, kdy podnikatelé budou moci financovat mimo jiné i firemní výzkum 

a vývoj nových výrobků. Podporovány budou také investice do energetického 

hospodaření firem a investice do strojírenského a technologického vybavení. 

[119]    

 

4. Operační program VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řídí tento operační program, který se 

zaměřuje na podporu rozvoje výzkumu, spolupráce veřejných a soukromých 

subjektů při realizaci výzkumných aktivit, zvýšení kvality vysokoškolského 

vzdělávání a jeho relevanci pro trh práce, vybavení vysokých škol pro moderní 

výuku. Součástí programu budou také investice do systému předškolního, 

základního i středoškolského vzdělávání, rozvoje klíčových kompetencí žáků, 

studentů i pedagogů. [119] 

 

5. Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Ministerstvo životního prostředí řídí tento operační program, který bude zaměřen 

na zlepšení kvality životního prostředí, například podporou projektů přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství nebo investicemi do úspor energií, odpadového 

hospodářství, a s tím souvisejícím zkvalitňováním prostředí. Dalším bodem bude 
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ochrana vod a snižování znečišťování odpadními vodami nebo investice do 

efektivního nakládání s komunálními odpady. [119] 

 

6. Program ROZVOJE VENKOVA 

Program rozvoje venkova je řízený Ministerstvem zemědělství a zaměřuje se na 

rozvoj venkova, zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním 

a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím. [119] 

 

7. Operační program ZAMĚSTNANOST  

Operační program je řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí a z tohoto 

programu půjdou finance především do podpory zaměstnanosti, rekvalifikací 

a vytváření nových míst. Součástí bude i podpora sociálního podnikání 

a zaměstnávání mladých, podporovat se bude i začleňování znevýhodněných osob 

na trh práce, boj proti diskriminaci na pracovištích, podpora sociálních podniků 

apod. [119] 

 

8. Operační program TECHNICKÁ POMOC 

Tento operační program je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj. Má spíše 

podpůrný charakter, jedná se o specifický servisní program pro zajištění kvalitní 

implementace Dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity 

a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně 

elektronizace dat. [119] 

 

9. Operační program PRAHA - PÓL RŮSTU ČR  

Tento operační program je řízen Magistrátem hlavního města Prahy a je určen pro 

žadatele působící na území hlavního města Prahy a tematicky pokrývá většinu 

oblastí zmíněných v ostatních operačních programech. Investovat se tedy bude do 

posílení výzkumu a inovací, zvyšování konkurenceschopnosti, ochrany životního 

prostředí, ale také podpory vzdělávání, sociální služby a modernizace veřejné 

správy. [119] 

 

10. Operační program RYBÁŘSTVÍ 2014-2020  

Operační program řízený Ministerstvem zemědělství, jehož cílem je udržitelná 

a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, 

znalostech a účinnějším využití zdrojů, rozvoj udržitelného chovu ryb v České 

republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na 

domácí trh, včetně rozvoje mimo produkčních funkcí rybníků. [119] 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020
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Graf 7-1: Operační programy na národní úrovni [119] 

 

Programy přeshraniční spolupráce 

1. Interreg V-A Česká republika - Polsko 

2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika 

4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl 

EÚS 2014-2020 

5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020 [119] 

  

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 

2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE 

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE 

4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III 

6. Program URBACT III [105] 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/ESPON-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-URBACT-III-(1)
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8 SOUČASNÁ VÝKONNOST REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

Výběr vhodných ukazatelů sloužících pro hodnocení výkonnosti regionů patří 

k nejdůležitějším úkolům celé analýzy. Jako hlavní ukazatel většinou bývá zvolen hrubý 

domácí produkt. Vždy je ale vhodné doplnit ho ještě dalšími doplňkovými ukazateli. 

V následující subkapitole byl pro hodnocení výkonnosti regionů využit právě hrubý 

domácí produkt a jako doplňkové jsou zvoleny podíl nezaměstnaných osob (na 

obyvatele ve věku 15 – 64 let) a průměrná hrubá měsíční mzda. 

Pro srovnávání se využívá také přepočteného ukazatele HDP na jednoho obyvatele. 

Pomocí tohoto přepočteného ukazatele je možné kraje mezi sebou srovnávat. Údaje, 

které pro srovnání byly využity, poslední známé, a to z 30. 11. 2015, kdy Český 

statistický úřad tyto údaje zveřejnil.  

V tabulce 8-1 je přehled všech čtrnácti krajů a jejich ekonomických ukazatelů, 

využívaných pro srovnání. 

Tab. 8-1: Základní ekonomické údaje v jednotlivých krajích ČR (stav k 30. 11. 2015)  

 
Zdroj: vlastní zpracování dle [88] 

V tabulce 8-2, je sestaveno srovnání krajů ČR dle jejich výkonnosti za rok 2014. 

Výkonnost je zde uvedena pomocí ukazatele HDP/obyv., aby ke srovnání vůbec mohlo 

dojít. Vzhledem k rozdílnosti počtu obyvatel v jednotlivých krajích, by ukazatel HDP 

neměl vypovídací schopnost. Po přepočtu na jednoho obyvatele bylo sestaveno pořadí, 

kde se na prvním místě s velkým rozdílem umístilo hlavní město Praha. O rozdílnosti 

Prahy a zbývajících krajů v ČR je již pojednáváno v podkapitole 6.2.1. Toto srovnání 

jen dokazuje, že Praha má skutečně výjimečné postavení mezi regiony v ČR, a pokud 

dojde ke srovnání zbývajících třinácti krajů, ty rozdíly už tak velké nejsou. Jediný 

výraznější rozdíl je mezi posledním místem, kde se umístil Karlovarský kraj a 

předposledním místem Ústeckého kraje.    

 

 



112 

  

Tab. 8-2: Kraje ČR dle ukazatele HDP/obyv. (stav k 30. 11. 2015) 

 
                                         Zdroj: vlastní zpracování dle [88] 

8.1 Hodnocení výkonnosti krajů v období 2003 – 2013 dle ukazatele 

HDP/obyv. 

Jednotlivé kraje se podílí různou měrou na tvorbě HDP. V tabulce 8-3 jsou vyjádřeny 

podíly jednotlivých krajů na tvorbě HDP v letech 2003 až 2013.  

Tab. 8-3: Podíl regionů na tvorbě HDP v ČR v % 

 
                                                             Zdroj: vlastní zpracování dle [88] 

V grafu 8-1 je uveden procentuální podíl regionů na tvorbě HDP. Z grafu je jasný 

výrazný rozdíl mezi Prahou a ostatními kraji. Praha se podílí na tvorbě HDP v průměru 

24 %. Z ostatních krajů je ještě výrazný podíl Středočeského, Jihomoravského a 

Moravskoslezského kraje. Hodnoty těchto krajů se pohybují kolem 10 %. Zbývající 

kraje se na tvorbě HDP podílí méně než 5 %. 
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Graf 8-1: Procentuální podíl regionů na tvorbě HDP v ČR v % 

 

 V tabulce 8-4 je uveden hrubý domácí produkt přepočítaný na jednoho obyvatele 

v členění na jednotlivé kraje a za celou ČR celkem. 

Tab. 8-4: HDP na 1 obyvatele v Kč v členění dle krajů 

 
                                                             Zdroj: vlastní zpracování dle [88] 

V grafu 8-2 je pro přehlednost zobrazen HDP na 1 obyvatele v Kč za jednotlivé kraje. 

Z grafu je zřejmý neustálé zvyšování HDP na 1 obyvatele ve všech krajích ve 

sledovaném období.  
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Graf 8-2: Podíl regionů na tvorbě HDP v ČR v jednotlivých letech (v %) 

V grafu 8-3 je uveden hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v jednotlivých krajích 

a letech, se zvýrazněním údaje za celou ČR. Z tohoto grafu je jasně zřejmé, že Praha 

jako jediná výrazně překročila celonárodní úroveň, zatímco ostatní kraje jsou pod 

celonárodní úrovní.    

 

Graf 8-3: Podíl regionů na tvorbě HDP v ČR (v %)  

V tabulce 8-5 je opět uveden HDP na 1 obyvatele, tentokrát ale vztažený k hodnotě 

ČR = 100, kde je opět jasně vidět, že Praha překročila celonárodní průměr ve všech 

letech, dokonce více než dvojnásobně, zatímco ostatní kraje jsou pod celonárodní 

úrovní.  
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Tab. 8-5: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v % (ČR =100) 

 
                                                             Zdroj: vlastní zpracování dle [88] 

V tabulce 8-6 je vztažen HDP na jednoho obyvatele k průměru EU27. Z toho je zřejmé, 

jak si stojí jednotlivé kraje ČR vzhledem k průměru EU. Obecně lze říci, že celá ČR 

nedosahuje průměru EU27. Je však vidět nepatrný náznak přiblížení se průměru ve 

sledovaném období. Jednotlivé kraje, až na hl. město Prahu, také nedosahují průměru 

EU27. 

Tab. 8-6: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v PPS (EU27=100) 

 
                                                             Zdroj: vlastní zpracování dle [88] 
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8.1.1 Doplňkové ukazatele pro hodnocení výkonnosti regionů 

Jako doplňkové ukazatele k hrubému domácímu produktu jsou zvoleny průměrná hrubá 

měsíční mzda a podíl nezaměstnaných osob.  

V tabulce 8-7 je srovnání krajů dle ukazatele Podíl nezaměstnaných osob (na obyvatele 

ve věku 15 – 64 let). Tento ukazatel se využívá nově. Dříve stanovovaná registrovaná 

míra nezaměstnanosti se již dle nové metodiky od roku 2013 nestanovuje, ale uvádí se 

podíl nezaměstnaných osob. Nejvyšší nezaměstnanosti je dosahováno v Ústeckém 

a Moravskoslezském kraji. Tyto dva kraje se na prvních příčkách drží již dlouhodobě 

a je to způsobeno právě zaměřením hospodářství na těžký průmysl, který v poslední 

době ustupuje, a proto dochází ke zvyšování nezaměstnanosti. Na posledním místě, tzn. 

kraj s nejnižším podílem nezaměstnaných osob je Praha, která si jako hlavní město tento 

trend drží dlouhodobě. 

Tab. 8-7: Kraje ČR dle ukazatele Podíl nezaměstnaných osob (stav k 30. 11. 2015) 

 
       Zdroj: vlastní zpracování dle [88] 

 

V tabulce 8-8 je uvedena pro srovnání průměrná hrubá měsíční mzda v jednotlivých 

krajích. Stejně jako při srovnání ukazatele HDP/obyv., tak i u tohoto ukazatele je na 

prvním místě s výrazným rozdílem hlavní město Praha. Všechny tři uváděné ukazatele 

spolu v podstatě v případě hlavního města Prahy souvisí a dokazují tak jen její 

výjimečné postavení. Na druhém místě se umístil Středočeský kraj, u nějž je výše mzdy 

ovlivněna polohou v blízkosti hlavního města, kdy velké množství obyvatel ze 

Středočeského kraje za prací do hlavního města dojíždí. Dále již ty rozdíly nejsou nijak 

výrazné. Lze však říci, že ve všech krajích, kromě Prahy je průměrná hrubá měsíční 

mzda pod celorepublikovým průměrem. Ta ve sledovaném období představovala mzdu 

ve výši 26 072 Kč. 
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Tab. 8-8: Kraje ČR dle ukazatele Průměrná hrubá měsíční mzda (stav k 30. 11. 2015) 

 
      Zdroj: vlastní zpracování dle [88] 

8.2 Stavební produkce v krajích 

Finální výrobky stavební výroby jsou charakteristické tím, že jsou trvale vázány na 

místo, kde se vyrábějí a jsou následně používány, a nelze je proto jako ucelené 

předměty přemísťovat. Tato skutečnost je hlavní příčinou výrazných rozdílů mezi 

místem realizace stavební produkce a místem sídla stavebního podniku. [122] 

Statistická zjišťování stavební produkce realizovaná Českým statistickým úřadem 

umožňují ne zcela reálný pohled na regionální rozložení stavebních prací stavebních 

podniků.  

K zabezpečení regionálního pohledu na stavebnictví dle místa realizace stavební 

produkce se využívá statistické zjišťování, jehož předmětem je regionální struktura 

stavebních prací podle místa stavby. 

Okruh zpravodajských jednotek pro statistická zjišťování tvoří podniky s 20 a více 

zaměstnanci a převažující stavební činností. 

V případě stavebních prací dle místa stavby je vidět markantní rozdíl v množství prací 

v hlavním městě Praze a ostatních krajích, kdy Praha standardně zaujímá podíl na 

stavebních pracích kolem 20 %. Na dalším místě, ale téměř s polovičním podílem, se 

umístil Jihomoravský kraj. S podílem kolem deseti procent se pohybuje ještě kraj 

Středočeský, který i v této oblasti těží z blízkosti hlavního města. Na dalších pozicích se 

umístily kraje Jihočeský, Moravskoslezský a Ústecký. V druhé polovině srovnání se 

umístily zbývající kraje s tím, že poslední příčky zaujímá Karlovarský a Liberecký kraj. 

Stavební práce dle sídel podniků jsou jasně zastoupeny v hlavním městě Praze, což 

odpovídá paradigmatu, že v hlavním městě je většina sídel stavebních podniků, ať už 

tuzemských, ale i poboček zahraničních stavebních podniků. Na dalším místě, ale 

s rozdílem téměř 20 % se umístil Jihomoravský kraj, kde především Brno, jako druhé 
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největší město v České republice, zastává pozici sídla stavebních podniků, opět ať už 

tuzemských anebo poboček zahraničních. Také je třeba upozornit na pozici 

Středočeského kraje, kdy v předešlém srovnání kraj zaujímal přední příčky, ale dle 

tohoto srovnání se pohybuje až v druhé polovině. 

Pro bližší zkoumání a porovnávání stavební produkce v jednotlivých krajích bude 

využito spíše údajů o stavebních pracích dle místa stavby. Tyto údaje jsou vhodnější pro 

porovnávání, a především více vypovídají o provedených stavebních pracích 

v konkrétním území.  

Kromě celkové hodnoty stavebních prací v regionu je významnou informací objem 

stavebních prací financovaný z veřejných rozpočtů, a také směrová struktura stavebních 

prací. Z pohledu směrové struktury stavebních prací jsou nejvýraznější rozdíly 

u nebytových budov výrobních a u inženýrských staveb, což vyplývá z nadregionálního 

významu velkých inženýrských a průmyslových staveb.  

V následujících tabulkách 8-9 až 8-22 je uvedeno členění stavebních prací 

v jednotlivých regionech právě dle směrové struktury. Jedná se o vývoj stavebních prací 

v letech 2007 až 2014.  
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Tab. 8-9: Stavební práce v mil. Kč v hl. městě Praze [51, 55] 

 

V tab. 8-9 a grafu 8-4 je stavební výroba v hl. městě Praze. V roce 2007 bytová 

výstavba převažovala nad inženýrským stavitelstvím, v následujícím roce se to však 

změnilo, a tato situace přetrvává až do současnosti. 

 

Graf 8-4: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v hl. městě Praze  
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Tab. 8-10: Stavební práce v mil. Kč ve Středočeském kraji [51, 55] 

 

V tab. 8-10 a grafu 8-5 je stavební výroba ve Středočeském kraji. Inženýrské stavitelství 

jasně převyšuje ostatní výrobu. Z pohledu místa stavby inženýrská výroba v roce 2009 

dosahovala hodnot až téměř 18 mld. Kč, což je druhá nejvyšší hodnota za rok 2009 ze 

všech krajů. Bytová výstavba zaznamenává setrvalý pokles. 

 

Graf 8-5: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč ve Středočeském kraji  
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Tab. 8-11: Stavební práce v mil. Kč v Jihočeském kraji [51, 55] 

 

V tab. 8-11 a grafu 8-6 je stavební výroba v Jihočeském kraji. Inženýrské stavitelství 

vykazuje poměrně stálé hodnoty. Rok 2011 byl poměrně úspěšný, hodnota investiční 

výstavby dosáhla téměř k 13 mld. Kč. Bytová výstavba je v porovnání s inženýrskou 

výstavbou téměř zanedbatelná. 

 

Graf 8-6: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Jihočeském kraji  
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Tab. 8-12: Stavební práce v mil. Kč v Plzeňském kraji [51, 55] 

 

Údaje o stavební výrobě v Plzeňském kraji jsou uvedeny v tabulce 8-12 a grafu 8-7. 

Inženýrské stavitelství vykazuje poměrně stálé hodnoty, nejvyšší hodnoty, téměř 7 mld. 

Kč, bylo dosaženo v roce 2010, a rok 2014 se těmto hodnotám velmi blíží. Bytová 

výstavba od roku 2007 zaznamenává trvalý pokles. 

 

Graf 8-7: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Plzeňském kraji  
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Tab. 8-13: Stavební práce v mil. Kč v Karlovarském kraji [51, 55] 

 

V Karlovarském kraji je z tab. 8-13 a grafu 8-8 patrný znatelný rozdíl mezi inženýrskou 

a ostatní výstavbou. Do roku 2010 inženýrské stavitelství neustále zvyšovalo hodnoty 

až na 7,1 mld. Kč, v roce 2011 došlo k znatelnému propadu, který v následujících letech 

pokračoval. V roce 2014 se zdá, že opět v inženýrském stavitelství dochází k růstu. 

 

Graf 8-8: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Karlovarském kraji  
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Tab. 8-14: Stavební práce v mil. Kč v Ústeckém kraji [51, 55] 

 

V tab. 8-14 a grafu 8-9 je uvedena stavební výroba v Ústeckém kraji. Od roku 2012, 

kdy došlo v inženýrském stavitelství k propadu, se hodnoty drží kolem 6 mld. Kč. 

Bytová výstavba je v porovnání s inženýrskou výstavbou téměř zanedbatelná. 

 

Graf 8-9: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Ústeckém kraji  
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Tab. 8-15: Stavební práce v mil. Kč v Libereckém kraji [51, 55]  

 

Údaje o stavební výrobě v Libereckém kraji jsou uvedeny v tabulce 8-15 a grafu 8-10. 

Celkově stavební výroba dle členění na jednotlivé struktury není v tomto kraji až tak 

výrazná, jako v jiných krajích. Přesto i zde inženýrské stavitelství jasně převládá, a tento 

trend se ještě více zdůraznil od roku 2009.  

 

Graf 8-10: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Libereckém kraji  
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Tab. 8-16: Stavební práce v mil. Kč v Královéhradeckém kraji [51, 55] 

 

V tab. 8-16 a grafu 8-11 je uvedena stavební výroba v Královéhradeckém kraji. Do roku 

2009 inženýrské stavitelství rostlo a dosáhlo až na hodnotu 5,2 mld. Kč, v následujícím 

roce došlo jen k nepatrnému snížení, ale rok 2011 znamenal jasný propad. Od roku 

2012 však opět dochází k růstu hodnot jako v roce 2009 však zatím dosaženo není. 

V roce 2011 a 2012 jsou významné ještě investice do výrobních budov, kdy je jejich 

hodnota srovnatelná s investičním stavitelstvím.  

 

Graf 8-11: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Královéhradeckém kraji  
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Tab. 8-17: Stavební práce v mil. Kč v Pardubickém kraji [51, 55] 

 

V Pardubickém kraji, je opět zcela zásadní význam inženýrského stavitelství. Toto je 

patrné v tabulce 8-17 a grafu 8-12. Od roku 2009 je rozdíl ještě výraznější, a v roce 

2014 dosahuje téměř 1,5 mld. Kč. Přesto ani v tomto kraji není stavební výroba až tolik 

výrazná, jako je tomu v ostatních krajích. Až v roce 2014 se inženýrské stavitelství 

výrazněji přehouplo přes hranici 5 mld. Kč. 

 

Graf 8-12: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Pardubickém kraji  
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Tab. 8-18: Stavební práce v mil. Kč v kraji Vysočina [51, 55] 

 

Údaje o stavební výrobě v kraji Vysočina jsou uvedeny v tabulce 8-18 a grafu 8-13. 

Celkově stavební výroba dle členění na jednotlivé struktury není v tomto kraji až tak 

výrazná, jako v jiných krajích. Přesto i zde inženýrské stavitelství jasně převládá, ale až 

v roce 2014 se dostalo přes hranici 5 mld. Kč.  

 

Graf 8-13: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v kraji Vysočina  
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Tab. 8-19: Stavební práce v mil. Kč v Jihomoravském kraji [51, 55] 

 

V tab. 8-19 a grafu 8-14 jsou uvedeny údaje o stavební výrobě v Jihomoravském kraji. 

I v tomto kraji hraje výraznou roli inženýrské stavitelství. V roce 2011 sice 

zaznamenalo znatelný propad, ale stále se drží na prvním místě. V Jihomoravském kraji 

je na rozdíl od ostatních krajů také výrazně zastoupena bytová výstavba, která sice od 

roku 2007 zaznamenala propad, ale pořád se drží na hodnotách kolem 4 mld. Kč.  

 

Graf 8-14: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Jihomoravském kraji  
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Tab. 8-20: Stavební práce v mil. Kč v Olomouckém kraji [51, 55] 

 

V tab. 8-20 a grafu 8-15 je uvedena stavební výroba v Olomouckém kraji. Inženýrské 

stavitelství zaznamenává od roku 2007 mírný propad, v letech 2011 až 2014 se drží na 

hodnotě kolem 4 mld. Kč. Bytová výstavba zaznamenává také propad. 

 

Graf 8-15: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Olomouckém kraji  
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Tab. 8-21: Stavební práce v mil. Kč v Zlínském kraji [51, 55] 

 

Údaje o stavební výrobě ve Zlínském  kraji jsou uvedeny v tabulce 8-21 a grafu 8-16. 

Celkově stavební výroba není v tomto kraji až tak výrazná. Přesto inženýrské 

stavitelství jasně převládá, a velmi úspěšné byly především roky 2009 až 2010, kdy se 

hodnota dostala až k 5 mld. Kč. Bytová výstavba opět zaznamenává jasný propad, 

v letech 2013 a 2014 nedosahuje ani 1 mld. Kč. 

 

Graf 8-16: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Zlínském kraji  
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Tab. 8-22: Stavební práce v mil. Kč v Moravskoslezském kraji [51, 55] 

 

V tab. 8-22 a grafu 8-17 je uvedena stavební výroba v Moravskoslezském kraji. 

Inženýrské stavitelství zde dosahuje v porovnání s ostatní výrobou výrazných hodnot. 

Nejúspěšnější byl rok 2010, kdy hodnoty dosahovaly až téměř k 16 mld. Kč. Od roku 

2011 zaznamenává inženýrské stavitelství v tomto kraji pozvolný propad.  

 

Graf 8-17: Stavební práce dle místa stavby v mil. Kč v Moravskoslezském kraji  
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8.2.1 Vyhodnocení stavebních činností v krajích 

Z grafů 8-4 až 8-17 je zřejmé, že nejvyšších hodnot dosahuje v rámci stavebních prací 

inženýrská výstavba, která někdy i několikanásobně převyšuje hodnoty ostatní 

výstavby. Inženýrská výstavba obecně nabývala svůj vrchol v roce 2010, kdy do této 

sféry ještě nezasáhla krize. Krize nastoupila až s dvouletým zpožděním a začala se 

projevovat až v roce 2011, kdy ve všech krajích inženýrská výstavba poklesla. Tento 

snižující se trend pokračoval i v následujících letech, až do roku 2013. V roce 2013 se 

již investiční výstavba dokázala odrazit ode dna a téměř ve všech krajích nabývá 

stoupající tendence. 

Bytová výstavba ani zdaleka nedosahuje hodnot inženýrského stavitelství. I zde se krize 

projevila, ale jak je z grafů patrné, ten zásah nebyl tak markantní. Velmi výraznou 

složkou stavební produkce jsou nebytové výrobní a nevýrobní budovy, a také opravy 

a udržování. Tyto složky často převyšují i hodnoty bytové výstavby.  

8.3 Závislost mezi výkonností a stavební činností z 

celorepublikového a regionálního pohledu 

Z celorepublikového hlediska je zřejmé, že vztah mezi výkonností regionu a stavební 

činností je patrný. Křivka stavební činnosti mírně kolísá kolem křivky hrubého 

domácího produktu.  Stavebnictví se významně podílí na tvorbě HDP 6 – 7 %. Nelze 

však opomíjet ani vlivy ostatních odvětví, která se na tvorbě HDP podílí. Především se 

jedná o průmysl a těžbu, a také o dobývání surovin, s podílem stabilně kolem 30 %, dále 

pak obchod, doprava, ubytování a pohostinství s 20 %, veřejná správa a obrana, 

vzdělávání, zdravotní a sociální péče s 15 % a činnosti v oblasti nemovitostí s podílem 

již přes 8 %.  

V grafu 8-18 je znázorněn vývoj stavební činnosti v ČR od roku 1995 do roku 2014 

v kontextu s hrubým domácím produktem. Jedná se o indexovou řadu vztaženou k roku 

1995. Z grafu je zřejmý nejenom růst, ať už stavebních prací anebo ekonomiky, ale jsou 

tam zaznačeny také propady, odrážející finanční krize. Stavebnictví bývá v období krize 

prvním zasaženým odvětvím, a naopak zlepšení výsledků stavebních odvětví signalizuje 

zlepšení celého hospodářství země. Zbrzdění stavebních investic přináší okamžitý odraz 

do ekonomiky země, protože stavebnictví má vysoký multiplikační efekt, je na něj 

navázáno velké množství výrobců a dodavatelů z jiných odvětví a dobudované objekty 

přinášejí další zaměstnanost, a slouží k uspokojování základních potřeb obyvatel.  

Na začátku 90. let bylo stavebnictví tahounem ekonomického oživení, které vzbuzovalo 

naděje spojované s možnostmi pozitivního synergického efektu v jiných odvětvích. V 

roce 1995 však stavební výroba začala stagnovat a v roce 1997 došlo dokonce k útlumu. 

Jednou z hlavních příčin stagnace byl fakt, že úvěry byly pro potenciální investory 

ve stavebnictví příliš drahé. Banky znepřístupnily úvěry vysokými úrokovými sazbami. 
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Poptávka zejména domácích nefinančních institucí po stavebních pracích prudce 

poklesla a potenciální poptávka po výstavbě bytů nenašla potřebnou podporu. Nešlo 

však pouze o byty, jednou z dalších příčin bylo omezení veřejných stavebních zakázek, 

k čemuž došlo v důsledku škrtů ve státním rozpočtu a v rozpočtech obecních. Své 

důsledky pro stavebnictví měl i pokles přílivu zahraničního kapitálu. Z důvodu 

neprůhlednosti českého kapitálového trhu a neporovnatelnosti podmínek pro zahraniční 

kapitál, byla poptávka ve stavebnictví oslabena. V následujících letech patřilo 

stavebnictví svou dynamikou k odvětvím s nejvyšším růstem. Průběh vývoje HDP 

v porovnání s vývojem stavební produkce mezi lety 1998 až 2007 naznačuje, že 

stavební produkce naprosto věrně kopírovala vývoj HDP. Ekonomická situace, ale i 

stavební činnost byla zasažena ekonomickou krizí. Hrubý domácí produkt v České 

republice rostl do roku 2007 dvakrát rychleji než průměr EU. Následný ekonomický 

pokles v letech 2008 a 2009 však znamenal pro ekonomiku tvrdší dopad, než se mohlo 

původně zdát, neboť propadu předcházely roky s vysokým růstem HDP. Následující 

roky se česká ekonomika snažila s důsledky krize vyrovnávat, a až v roce 2012 byl vidět 

náznak zlepšení. Česká ekonomika téměř překonala krizi, byť její růst ještě zdaleka 

nebyl takový, jak se očekávalo. Z regionálního pohledu se ve výkonnosti odráží 

celorepubliková situace. Do roku 2007 byla ekonomika regionů téměř vyrovnaná, 

zaznamenávající až na výjimky mírný růst. V roce 2008 však došlo k razantní změně, 

HDP regionů pokleslo, v meziročním srovnání zaznamenalo i záporných hodnot. Do 

roku 2012 pokračoval tento nastavený trend, a až od roku 2013 je vidět opět razantní 

nárůst, který se očekává i pro příští roky.  

Krize zapůsobila nejdelší dobu právě ve stavebnictví a stavebnictví se s touto situací 

vyrovnávalo ještě několik následujících let. Jednalo se především o důsledek politiky, 

kdy se vláda rozhodla řešit propad ekonomiky a snížení příjmů státního rozpočtu 

razantním omezením veřejných investic. Neuskutečnilo se ani jediné z očekávaných 

opatření k zastavení poklesu investiční výstavby. Došlo k razantnímu poklesu zásoby 

připravených a zajištěných zakázek, byla de facto zmrazena příprava velkých 

infrastrukturních staveb, a nebylo zajištěno ani financování akcí spolufinancovaných 

z fondů EU. Naopak většina evropských zemí čelila prohlubování krize právě 

posilováním investiční výstavby. Podpůrné investice do stavebnictví byly jasně 

nastaveny, byla posilována nejen bytová výstavba, ale i nebytová, prioritní projekty 

dopravní infrastruktury, a také projekty spojené s čerpáním fondů EU, a projekty typu 

PPP. Krize se však projevila i v oblasti zaměstnanosti. Od roku 2008 přišlo české 

stavebnictví o více než 50 tisíc pracovníků, v mimosezónním období to bylo téměř 

60 tisíc. Obrat v této situaci však pomalu nastal. Razantní nárůst zaznamenává 

především inženýrské stavitelství, a je to způsobeno i díky finanční podpoře EU. 

S blížícím se koncem programového období a ještě i díky přesahu v možnosti čerpání 

finančních prostředků z let 2007 až 2013 došlo právě v posledních letech 

k nadprůměrné infrastrukturální výstavbě. V minulosti byly hlavním problémem 

stavebnictví především finance. Toto již právě díky evropské podpoře zcela neplatí, 
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naopak se do popředí dostává jiná překážka, a tou je legislativa. Pokud zůstane stavební 

legislativa beze změn, bude stavebnictví stagnovat. Stav investorské přípravy staveb, 

především v dopravní infrastruktuře, je v současné době limitujícím faktorem pro další 

rozvoj investic v ČR, celý proces trvá dlouho, a patří k těm nejdelším, a také nejdražším 

v rámci celé EU. Současný stav přípravy významných staveb neodpovídá cílům 

dopravní strategie a ani možnostem čerpání evropských fondů.   

Stavebnictví je neustálým terčem negativního hodnocení a příčin, proč tomu tak je, je 

celá spousta. Jednou z nich je zajisté i skutečnost, že investiční výstavba je součástí 

veřejného dění, je průběžně pozorována, hodnocena a případné chyby nebo nedostatky 

nejsou řešeny racionálním způsobem jako v ostatních segmentech národního 

hospodářství, ale především mediálně.  

Do budoucna je třeba počítat ještě s jedním problémem v investiční výstavbě, a tím je 

limitující počet kvalifikovaných pracovníků. Pro rozvoj investiční výstavby a základní 

podmínkou úspěchu všech stavebních firem na stavebním trhu je kromě ceny, také 

schopnost odevzdat kvalitu. Proto je třeba zaměřit se i na podporu vzdělávání 

kvalifikovaných pracovníků.  

V roce 2014 vstoupilo stavebnictví do nové růstové fáze. Po sedmi letech krize ukázal 

rok 2014 konečně alespoň mírné oživení stavební produkce. V následujících letech se 

očekává výraznější oživení a stavební růst by tak měl dostihnout růst ekonomiky. Nová 

fáze růstu je spojována především s možností efektivnějšího využívání evropských 

fondů v oblasti infrastruktury. [108] 

Ve všech segmentech stavebního trhu je dle nejnovějších prognóz očekáván 

v krátkodobém horizontu růst pouze s menšími výkyvy. Bytová výstavba je ještě pořád 

ovlivněna krizí, především v oblasti novostaveb. I když v roce 2012 zaznamenala 

v meziročním měřítku výrazný nárůst, tak v následujícím roce opět propadla, ale v roce 

2014 už opět zaznamenala mírný růst. V následujících letech se očekává, že podpoří 

stavební sektor výraznějším růstem. Obdobný trend jako u bytové výstavby platí i pro 

nebytovou, jejíž propad v roce 2013 byl ještě strmější, a naopak růst se očekává oproti 

bytové výstavbě pozvolnější. 

Na rozdíl od ostatních typů výstavby se inženýrskému stavitelství dařilo v roce 2013 

velmi dobře. A tento nastavený trend růstu inženýrského stavitelství se dá očekávat i do 

budoucna. 
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Graf 8-18: Vývoj stavebních prací a HDP v letech 1995 až 2014 (index, 1995=100) 

Z pohledu krajů však závislost není až tak jednoznačná. Dynamika stavební činnosti je 

v krajích natolik silná, že vztah mezi HDP a stavební činností není zcela zřejmý. 

V souvislosti s velikostí rozpočtů jednotlivých krajů může jakákoliv významnější 

investiční akce způsobit takový výkyv křivky stavebních prací, že vzájemný vztah je 

pak neodvoditelný. Navíc každý kraj je zcela specifický, co do zaměření, ale i odvětví, 

která v kraji působí. V souvislosti s tím, že na HDP se podílí velká část odvětví, jsou 

tedy výsledky zkresleny.  

Další významnou složkou, která ovlivňuje rozhodnutí o vzájemné závislosti mezi 

výkonností kraje a stavební investiční činností, je zaměření investic. Je velmi důležité 

zamyslet se nad otázkou, do kterého sektoru investice směřují, zda do toho, který 

produkuje zisky, nebo do toho, který zisky neprodukuje, ale naopak produkuje 

celospolečenské efekty. Na celorepublikové úrovni jsou tyto rozdíly odstraněny, na 

úrovni krajů však tyto rozdíly hrají zásadní roli. Pro zobrazení různosti efektivnosti 

využití případných dotací do stavební investiční činnosti bylo vybráno komparování 

získaných poznatků u Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.  

Jihomoravský kraj 

V Jihomoravském kraji se v průběhu let 2007 až 2014 vybudovalo velké množství 

významných akcí. V příloze č. 11 je uveden přehled těch nejvýznamnějších, jejichž 

hodnota dosahovala více než 200 mil. Kč. V prvotním výčtu se jedná především o 

stavby dopravní infrastruktury, jako jsou silnice, průtahy obcemi, obchvaty, mosty 

a jiné. Tyto stavby mají významný podíl, co do množství, ale i výše investic. Je to 

způsobeno nejenom nutností, tyto stavby budovat, ale především dostupností finančních 

prostředků, kdy nejenom stát, ale především EU, poskytují dotace do výstavby, 

případně rekonstrukcí dopravní infrastruktury. Dalšími objemově významnými akcemi 

v Jihomoravském kraji jsou projekty obnovy kulturních památek, výstavba 
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vědecko - výzkumných center, projekty z oblasti rozvoje sociálních služeb, kulturních 

center, zdravotnických zařízení apod. Významné jsou také projekty přeshraniční 

spolupráce.   

Na příkladu Jihomoravského kraje je také vidět, jak významnější investiční akce mohou 

rozkolísat křivku stavebních prací.  

 

Graf 8-19: Vývoj stavebních prací a HDP v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2014 

(index, 1998=100) 

Vzhledem k velikosti rozpočtu kraje, kdy se na příjmové i výdajové straně, pohybuje 

kolem 15 mld. Kč, se jakákoliv významnější investiční akce zobrazí v křivce stavebních 

prací. V roce 2004 došlo k nárůstu stavebních prací především z důvodu dokončení 

realizace dopravní infrastruktury, v roce 2006 pravděpodobný výkyv křivky mohlo 

způsobit dokončení výstavby nového odbavovacího terminálu letiště v Brně-Tuřanech, 

ale také zahájení projektu dostavby a rekonstrukce Nemocnice Znojmo, a také výstavby 

Technologického inkubátoru II v areálu pod Palackého vrchem v Brně. V roce 2008 pak 

mohl být výkyv způsoben dokončením dalších významných krajských investic, 

Biotechnologického inkubátoru INBIT v Brně-Bohunicích či nového pracoviště 

radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo. Z výčtu je zřejmé, že se tedy jedná 

především o tzv. veřejné investice, které sledují především celospolečenské efekty. Tyto 

investice proto nemusejí mít na výkonnost ekonomiky až takový vliv jako investice 

soukromé. Jejich dopady se na výkonnosti projevují se zpožděním, až v následujících 

letech, anebo se nemusí projevit vůbec. Jejich hlavním cílem je zajišťovat veřejné 

služby a veřejnou infrastrukturu. 
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Moravskoslezský kraj 

Naopak v kraji Moravskoslezském jsou velmi významně zastoupeny investice 

soukromé, do tzv. průmyslové infrastruktury. Soukromé investice sledují jediný cíl, a 

tím je dosažení zisku.      

 

Graf 8-20: Vývoj stavebních prací a HDP v Moravskoslezském kraji v letech 1998 až 

2014 (index, 1998=100) 

Ve srovnání s ostatními kraji v ČR je ekonomika Moravskoslezského kraje čtvrtou 

nejvýkonnější, za hlavním městem, Středočeským a Jihomoravským krajem. Ve výši 

HDP na obyvatele neexistují mezi kraji výrazné rozdíly. Od roku 2000 se HDP na 

obyvatele v Moravskoslezském kraji neustále zvyšuje, i přesto je však stále pod 

průměrem ČR. 

Moravskoslezský kraj disponuje silnou průmyslovou základnou a tradicí, je však 

zaměřena monokulturně, převážně na hutnictví a automobilový průmysl, a je navázána 

na dominantní velké podniky, které jsou vlastněny zejména nadnárodními korporacemi.  

Toto se promítá také do výkyvů stavební činnosti a následně také do HDP kraje. Po roce 

2001 se výrazně změnil zájem zahraničních investorů o Moravskoslezský kraj. V roce 

2004 bylo provedeno několik stavebních investic do strojírenství a automobilového 

průmyslu, do této oblasti přišli noví investoři s velmi významnými investičními 

projekty, Shimano (2 mld. Kč), Bang & Olufsen (1,7 mld. Kč) a Dura Automotive 

(1,3 mld. Kč).  

Další významnou investicí v Moravskoslezském kraji byla výstavba dálnice D 47. 

S výstavbou se začalo v roce 2002 a jednotlivé úseky byly uváděny do provozu v letech 

2007 až 2009, poslední úsek byl otevřen v roce 2012. Všechny úseky byly uvedeny do 

provozu pod označením D1.  

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HDP, rok 1998=100 mil. Kč Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč



139 

  

Největší průmyslovou investicí v Moravskoslezském kraji od roku 1989, a to jak z 

hlediska finančního objemu, tak z hlediska počtu nově vytvořených pracovních míst, 

byla výstavba výrobního závodu společnosti Hyundai v Nošovicích. Kromě výrazného 

přínosu investice pro ekonomiku kraje měla investice celou řadu dopadů, přímých i 

nepřímých, do všech ekonomických a sociálních systémů a také dopadů na životní 

prostředí. Investice byla zahájena v roce 2007, kdy proběhla výstavba výrobního 

závodu, a byl zahájen nábor zaměstnanců. Dopady, zejména do ekonomiky kraje, se 

promítly s dvouletým zpožděním. Do konce roku 2011 jihokorejská společnost do 

výstavby a technologického vybavení investovala přes 32 mld. Kč. Dle odborných 

studií, které porovnávaly situaci po ukončení této investice a situace, kdy by k investici 

vůbec nedošlo, došlo k navýšení HDP kraje o 8 %. 

Na těchto výsledcích se prokazuje zejména nemožnost prokázání efektu v krátkých 

časových úsecích, efekt je prokázán až v těch následných dlouhodobých. Zatímco 

v případě Jihomoravského kraje se efekt stavební investiční činnosti projevil s delším 

časovým odstupem, v případě významné průmyslové investice v kraji 

Moravskoslezském je to také se zpožděním, ale pouze dvouletým. 

8.3.1 Statistická závislost mezi výkonností a stavební činností 

Vzájemný vztah mezi dvěma proměnnými je zkoumán pomocí jednoduché lineární 

regrese. Jedna z veličin, tzv. nezávisle proměnná x, ovlivňuje druhou, tzv. závisle 

proměnnou y. Zadání je provedeno lineární tabulkou dvojic (xi, yi), kde y = Hrubý 

domácí produkt a x = Stavební výroba celkem. Dalším krokem ve zkoumání je 

zakreslení dat do bodového grafu, tzv. korelačního pole a ověření toho, zda mezi 

veličinami existuje předpokládaná závislost, či nikoliv. Kvalitu regresního modelu 

popisuje index determinace r
2
, který udává, kolik procent rozptylu vysvětlované 

proměnné je objasněno modelem a kolik zůstalo neobjasněno. 

Míra závislosti výkonnosti ekonomiky České republiky, charakterizované hrubým 

domácím produktem na stavebních pracích je vyjádřena pomocí korelačního 

koeficientu. Hodnota korelačního koeficientu činí 0, 9173. Z toho je zřejmé, že závislost 

stavebních prací na HDP je velmi silná, neboť se blíží hraniční hodnotě +1.   

Rovnice regresní přímky vypadá v tomto případě takto: y =  7,3605x + 339673. 

Regresní přímka dává odpověď na otázku, jaký vztah existuje mezi proměnnými x a y, 

lze proměnnou y odhadnout pomocí proměnné x, a pokud ano, tak s jakou chybou. 

Pomocí rovnice regresní přímky tedy lze provést predikci budoucího vývoje. Koeficient 

determinace je 0,8415, což značí těsnost závislosti velmi vysokou, a svědčí to 

o poměrně vhodné volbě modelu.  

 



140 

  

Tab. 8-23: Stavební práce celkem a hrubý domácí produkt 

    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Stavební práce celkem  mil. Kč 199 377 232 624 247 855 250 834 244 067 265 007 301 784 

meziroční změna %   16,68 6,55 1,20 -2,70 8,58 13,88 

HDP mil. Kč 1 580 115 1 812 622 1 953 311 2 142 587 2 237 300 2 372 630 2 562 679 

         
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Stavební práce celkem  mil. Kč 317 568 353 879 402 410 431 426 472 578 521 487 547 601 

meziroční změna % 5,23 11,43 13,71 7,21 9,54 10,35 5,01 

HDP mil. Kč 2 674 634 2 801 163 3 057 660 3 257 972 3 507 131 3 831 819 4 015 346 

         
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 520 877 488 690 464 021 423 989 397 472 428 276 

 
meziroční změna % -4,88 -6,18 -5,05 -8,63 -6,25 7,75 

 
HDP mil. Kč 3 921 827 3 953 651 4 022 511 4 041 610 4 077 109 4 260 886 

 

 

Graf 8-21: Graf závislosti stavební výroby a HDP 

V případě jednotlivých krajů v České republice, nelze o výrazné závislosti hovořit. 

V tabulce 8-24 jsou uvedeny korelační koeficienty pro všechny kraje, včetně koeficientů 

determinace a rovnic regresních přímek. Z uvedeného vyplývá, že největší, velmi 

vysokou, závislost mezi stavebními pracemi a výkonností vykazuje Jihočeský kraj, kde 

je korelační koeficient srovnatelný s celorepublikovým údajem. Dle stupnice závislosti, 

lze tvrdit, že v krajích Moravskoslezském a Vysočina existuje závislost velká. 

Význačnou závislost lze vysledovat u šesti krajů, tedy Zlínského, Jihomoravského, 
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Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a v hlavním městě. Mírná 

závislost mezi sledovanými veličinami je v Pardubickém a Plzeňském kraji. V krajích 

Olomouckém a Královéhradeckém nebyla závislost prokázána vůbec, neboť hodnoty 

jejich korelačních koeficientů jsou téměř nulové.  

Z tohoto lze usuzovat, že prokázat jednoznačnou závislost mezi stavebními pracemi 

a výkonností regionu nelze. 

Detaily regresní a korelační analýzy jednotlivých krajů jsou uvedeny v příloze č. 6. 

Tab. 8-24: Výsledky regresní a korelační analýzy v krajích 

  

Korelační 

koeficient  

R 

Koeficient 

determinace 

R
2
 

Rovnice regresní 

přímky 

Hlavní město Praha 0,5683 0,3230 y = 9,3526x + 285879 

Středočeský kraj 0,5060 0,2560 y = 8,6458x + 153404 

Jihočeský kraj 0,9157 0,8386 y = 7,9068x + 42058 

Plzeňský kraj 0,3159 0,0998 y = 3,2647x + 123083  

Karlovarský kraj 0,5783 0,3344 y = 2,7994x + 52420 

Ústecký kraj 0,6264 0,3923 y = 5,9917x + 100099 

Liberecký kraj 0,5460 0,2981 y = 8,2629x + 50192 

Královéhradecký kraj -0,0041 0,0000 y = -0,0649x + 155735 

Pardubický kraj 0,4391 0,1928 y = 6,2188x + 77249 

Kraj Vysočina 0,7476 0,5590 y = 11,087x + 29114 

Jihomoravský kraj 0,6765 0,4576 y = 10,311x + 69209 

Olomoucký kraj 0,0949 0,0090 y = 1,2447x + 141135 

Zlínský kraj 0,6393 0,4087 y = 13,522x + 21847 

Moravskoslezský kraj 0,7804 0,6091 y = 9,609x + 83625 

ČR celkem 0,9173 0,8415 y = 7,3605x + 339673 

 

Aby mohla být těsnost závislosti prokázána s určitou pravděpodobností, je třeba provést 

pozorování na daném počtu vzorků. Vazbu mezi pravděpodobností a počtem 

pozorování pak udávají kritické hodnoty koeficientu korelace.  

Z celorepublikového hlediska bylo použito 20 sledování (údaje mezi lety 1995 až 2014). 

Vzhledem k dosažené hodnotě koeficientu korelace 0,9173, lze o závislosti hovořit 

s 99,9% pravděpodobností. 

V případě jednotlivých krajů bylo použito vždy 17 sledování (v letech 1998 až 2014). U 

krajů jednoznačně o závislosti hovořit nelze, neboť tři ze čtrnácti krajů nedosahují ani 

hodnot pro 90% potvrzení závislosti. 
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Tab. 8-25: Kritické hodnoty koeficientu korelace pro 17 a 20 sledování 

 

8.4 Zdroje investiční činnosti 

Česká republika čerpá obrovský objem prostředků ze zdrojů rozpočtu EU v oblasti 

strukturálních fondů. Peníze jsou čerpány prostřednictvím ucelených balíčků, jež jsou 

administrovány pomocí tzv. operačních programů, které mají odpovědnost za jejich 

čerpání. Částku prostředků, která byla alokována v minulém programovém období, 

tj. 2007 – 2013, téměř 760 mld. Kč, bylo možné dočerpat až do konce roku 2015. 

Dlouhodobě měla ČR problémy s čerpáním, ale postupem času se čerpání zlepšovalo. 

V roce 2015 vyčerpala Česká republika z eurofondů téměř pětinu z celkové částky, 

kterou měla v období 2007–2013 k dispozici. ČR je stát s druhou největší absolutní 

částkou poskytnutou z rozpočtu EU na jednoho občana, ale na druhou stranu z pohledu 

rychlosti a kvality čerpání dříve významně zaostávala za průměrem kohezních zemí, 

tj. zemí, které mohou z evropských zdrojů čerpat. V tempu čerpání fondů však nyní ČR 

patří se Slovenskem mezi dva nejlepší státy ze všech zemí Evropské unie. Rychlost 

čerpání evropských fondů má pozitivní vliv na zaměstnanost a hospodářský růst. 

8.4.1 Regionální operační programy 

Každý z regionálních operačních programů (ROPů) má vyčleněny cíle, kterých by chtěl 

dosáhnout. Jedním z hlavních cílů, které se prolínají všemi ROPy je vytvoření 

podmínek pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel 

měst i venkova, prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické 

infrastruktury, ale také zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice 

a cestovní ruch. 

Hlavní město Praha nemá nárok na podporu regionálního rozvoje, protože její hrubý 

domácí produkt na obyvatele překračuje průměr EU27. Praha je jediným regionem 

soudržnosti NUTS 2, který přísluší do cíle Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost. V programovém období 2007 – 2014 pro ni byly navrženy dva 

operační programy - OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita, na něž 

připadalo celkem 0,42 mld. EUR. Dále mohla Praha čerpat peníze z některých 

tematických operačních programů (např. část prostředků z OP Doprava je vyčleněna na 

stavbu pražského metra apod.). 

V novém programovém období 2014 až 2020 došlo ke snížení počtu programů, kdy 

mimo jiné místo původních sedmi ROPů vznikl pouze jeden Integrovaný regionální 

operační program.  

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html
http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html
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V období let 2007 – 2013 byl cíl Konvergence realizován prostřednictvím osmi 

tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na 

regionální operační programy (ROPy) pro regiony soudržnosti v tomto období připadlo 

4,66 mld. EUR. 

Tab. 8-26: Částka dotace v rámci cíle Konvergence v mil. EUR [119] 

 

Regionální rady regionů soudržnosti 

Hlavním úkolem regionálních rad regionů soudržnosti (RRRS) je vybírat projekty 

dotované z fondů Evropské unie na podporu regionálního rozvoje, proplácet finanční 

prostředky a kontrolovat provádění projektů. Na svou činnost získávají RRRS peníze ze 

státního rozpočtu, kdy se jedná o příspěvek na kofinancování projektů 

a předfinancování výdajů na projekty, a z rozpočtu krajů (kofinancování a ostatní 

výdaje). 

Tab. 8-27: Regionální rady podle HDP a kumulovaných příjmů na obyvatele v letech 

2010 až 2013 [123] 

 

Nejvyšší odstup od průměru EU vykázal region Severozápad, který ale obdržel 

současně nejvyšší sumu peněz v období let 2010 až 2013, a to i v přepočtu na obyvatele. 

Druhý v pořadí je region Střední Morava, který obdržel nejnižší částku, ale v přepočtu 

na obyvatele to byl až třetí nejnižší objem peněz. Na opačné straně je region 

Jihovýchod, který dosáhl nejmenší odstup u ukazatele HDP od průměru států EU, dostal 

čtvrtou nejvyšší částku, ale v přepočtu na obyvatele to byla částka nejnižší. 
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Rozdělení příjmů 

V období let 2010 až 2013 disponovaly regionální rady částkou téměř 73 mld. Kč. 

Region Severozápad z ní získal téměř 20 % příjmů, po 15 % připadlo na regiony 

Moravskoslezsko a Severovýchod. Nejmenší díl, 12 %, obdržely regiony Střední Čechy 

a Střední Morava. 

Celkově byly příjmy regionálních rad v období 2010 až 2013 nejvyšší v počátečním 

roce a poté se postupně snižovaly. K největšímu poklesu došlo v roce 2011, meziročně 

o 83 %. V roce 2013 se jejich růst obnovil a meziročně dosáhl výše 16 %.  

Rozpočty regionálních rad vykázaly v letech 2010 a 2013 mírný přebytek, ve 

zbývajících letech se schodek na příjmech podílel 1,3 % až 2,2 %. Vývoj příjmů ale 

nebyl u jednotlivých regionálních rad shodný. Ani jeden region nedosáhl v roce 2013 

úrovně z roku 2010. V grafu 8-22 je uveden vývoj příjmů a výdajů regionálních rad 

v letech 2010 až 2013. 

 

Graf 8-22: Vývoj příjmů a výdajů regionálních rad v letech 2010 až 2013 [123] 

V grafu 8-23 je vidět, že největší výkyvy v objemu celkových příjmů vykázal region 

Severozápad. V roce 2012 byly jeho příjmy nejnižší ze všech ostatních regionů, naopak 

v roce 2013 zaznamenal největší růst. Setrvalý pokles příjmů je zaznamenán v 

regionech Jihovýchod a Severovýchod. Růst příjmů v posledních třech letech 

zaznamenaly regiony Jihozápad a Střední Morava. Poměrně stabilní z pohledu příjmů 

jsou regiony Moravskoslezsko a Střední Čechy. 
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Graf 8-23: Příjmy regionálních rad (mld. Kč) [123] 

Struktura příjmů regionálních rad je tvořena z 98 % dotacemi, zejména ze státního 

rozpočtu, z nichž 86 % připadá na investiční dotace a 12 % na neinvestiční. Pouhá 2 % 

připadají na nedaňové příjmy, kdy se většinou jedná o přijaté sankce a vratky transferů.  

Rozdělení investičních transferů 

Z celkového objemu rozpočtů za všech sedm regionálních rad a za období let 2010 až 

2014 získaly největší díl obce, druhá nejvyšší částka pak připadla na krajské rozpočty.  

Obce získaly největší částku ve všech regionech, kromě regionu Jihovýchod, ve kterém 

dominovaly kraje. Avšak částku, kterou kraje obdržely (4,3 mld. Kč), překonaly kraje 

v regionu Severozápad (4,5 mld. Kč). Druhý nejvyšší podíl na investičních transferech 

vykázaly rozpočty krajů v regionu Severozápad. 

Tab. 8-28: Rozdělení investičních transferů za období 2010 až 2013 (mld. Kč) [123] 

 

8.4.2 Úspěšnost krajů v čerpání evropských dotací  

V období let 2008 až 2014 získala Česká republika z fondů EU, a to z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, z Evropského sociálního fondu a z Fondu soudržnosti 

bezmála 491 mld. Kč. Kraje z tohoto objemu obdržely 7 %, a získaly tak 33,6 mld. Kč. 
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Největší podíl na dotacích činily prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

jednalo se o 73 % celkového objemu dotací, tedy necelých 26 mld. Kč. Z Evropského 

sociálního fondu získaly kraje téměř 7,5 mld. Kč, což činí asi 22 %. Nejméně se na 

celkovém objemu dotací krajů podílel Fond soudržnosti, z něhož kraje dostaly 

1,6 mld. Kč (5 %). 

V jednotlivých letech se poměr mezi finančními prostředky z jednotlivých fondů měnil, 

ale výsadní postavení měl vždy Regionální fond. Objem přijatých dotací v jednotlivých 

letech také nebyl rovnoměrný. V roce 2014 získaly kraje 30 % celkové částky za dané 

období a více než 40 % pak připadlo na rok 2013. K největšímu propadu v čerpání 

evropských dotací jednotlivými kraji došlo v roce 2011, kdy byl objem dotací méně než 

poloviční ve srovnání s rokem 2010. Tento stav nejvíce ovlivnil propad Regionálního 

fondu. V následujících letech se již objem evropských dotací z nejvýznamnějšího fondu, 

tedy Regionálního, každoročně zvyšoval, ale ani v roce 2014 ještě nedosáhl objemu 

dotací z tohoto fondu úrovně z roku 2010. Tento vývoj je zachycen v grafu 8-24. 

 

 

Graf 8-24: Dotace z evropských fondů v letech 2008 – 2014 [123] 

Objem dotací a jejich vývoj  

V roce 2013 se na celkovém objemu krajských dotací, včetně dotací z národních zdrojů, 

evropské dotace podílely 8 %, v roce 2010 to bylo 7 % a v roce 2012 to bylo 6 %. 

Reálný význam evropských dotací pro hospodaření krajů je ale mnohem větší, neboť 

podstatnou část národních dotací tvoří dotace z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, které kraje dále přeposílají na školy zřízení např. obcemi. 

V roce 2014 se v porovnání s předchozím rokem zvýšil objem dotací z evropských 

fondů o 47 %. O rok dříve to bylo o 43 %. Proto lze očekávat, že vzhledem k vcelku 

pomalému růstu národních dotací, se podíl evropských dotací na celkovém objemu 

transferů pro kraje v roce 2014 ještě dále zvýšil. 

Největší díl evropských dotací získaných v letech 2008 až 2014 patřil 

Moravskoslezskému kraji (17 %). Na dalších místech s podíly většími než 10 % byly 
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kraje Vysočina, Ústecký a Středočeský. Nejnižším podílem participoval na celkovém 

objemu evropských dotací krajů Plzeňský kraj. Objem evropských dotací náležící 

jednotlivým krajům v období let 2008 až 2014 je uveden v grafu 8-25. 

 

Graf 8-25: Objem evropských dotací v období let 2008 až 2014 (mld. Kč) [123] 

Počet a struktura projektů 

Na základě poskytnutých dotací uskutečnily kraje v období let 2008 až 2014 celkem 

1400 projektů. Struktura projektů,  ale i váha jednotlivých evropských fondů 

v dotacích krajům byla rozdílná. Kraj Vysočina získal v daném období 88 % objemu 

evropských dotací z Regionálního fondu, zatímco Jihomoravský kraj pouze 45 %. 

Naopak Jihomoravský kraj obdržel 55 % ze Sociálního fondu a tento fond se v případě 

kraje Vysočina podílel jen 9 %. Jihočeský a Olomoucký kraj získaly více než desetinu 

objemu dotací z Fondu soudržnosti, v případě krajů Vysočina, Ústeckého, 

Středočeského a Karlovarského, nehrál tento fond žádnou roli.  

Největší počet dokončených projektů vykázal Středočeský kraj, následovaný krajem 

Libereckým a Královéhradeckým. Nejméně projektů naopak dokončil kraj Plzeňský 

a Jihomoravský. Množství dokončených projektů v jednotlivých krajích v letech 2008 

až 2014 je uveden v grafu 8-26. 

 

Graf 8-26: Počet dokončených projektů podpořených evropskými dotacemi [123] 
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Naopak zrušeno v období let 2008 až 2014 bylo 16 krajských projektů, které měly být 

financovány z Regionálního fondu. Čtvrtina zrušených projektů byla v Libereckém 

kraji. V kraji Karlovarském a Středočeském byly shodně zrušeny tři projekty. V sedmi 

krajích nebyl zrušen ani jeden projekt. Jednalo se o kraj Zlínský, Vysočina, Pardubický, 

Olomoucký, Moravskoslezský a Královéhradecký. 

Průměrné náklady na projekt 

Na jeden dokončený projekt spolufinancovaný z evropských dotací připadla v průměru 

částka 35 mil. Kč. Téměř dvojnásobná částka připadla na projekty Ústeckého kraje 

(necelých 70 milionů Kč). Na druhém místě se umístil kraj Vysočina 

a Moravskoslezský, kdy na projekty připadla částka (53 mil. Kč). Naopak nejlevnější 

projekty v průměru uskutečnil Liberecký kraj (14 mil. Kč), a kraj Pardubický (25 mil. 

Kč). Mediánová hodnota za všechny kraje dosáhla výše 32 mil. Kč a od průměru se 

významněji nelišila. Hodnota dokončených projektů v jednotlivých krajích v období let 

2008 až 2014 je uvedena v grafu 8-27. 

 

Graf 8-27: Částka připadající na jeden dokončený projekt (mil. Kč) [123] 

Dotace na obyvatele 

Pořadí krajů dle objemu evropských dotací v přepočtu na obyvatele kraje je poněkud 

odlišné od jejich pořadí dle průměrné výše nákladů na dokončený projekt. V tomto 

srovnání získal zdaleka nejvíce peněz z evropských fondů na obyvatele kraj 

Vysočina. Jedná se o více než dvojnásobek průměrné částky za všechny kraje a také 

podstatně více než druhý kraj v pořadí, kterým je Moravskoslezský. Naopak nejnižší 

částka připadla na Jihomoravský kraj, který obdržel zhruba jen polovinu průměru za 

všechny kraje. 
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Graf 8-28: Objem evropských dotací na obyvatele (mil. Kč) [123] 

8.4.3 Rozpočtové hospodaření krajů 

Kraje představují vyšší územní samosprávné celky na úrovni NUTS 3. Z hlediska 

všeobecné státní správy se kraje dále dělí na správní obvody obcí s rozšířenou 

působností, což byla dříve mimo jiné i okresní města, ale přibyla k nim i spousta 

dalších. Pro statistické účely jsou některé kraje sdruženy do regionů soudržnosti na 

úrovni NUTS 2, které mají mít srovnatelný počet obyvatel, aby mohly být partnery 

Evropské unie při financování regionálních projektů.  

Z finančního hlediska je postavení krajů od samého počátku značně odlišné od 

postavení obcí, ale i státu samotného. Při vzniku dostaly kraje majetek pouze ve formě 

na ně převáděných zařízení s přesně vymezeným účelem. Jednalo se především 

o budovy a další majetek související s provozováním středních škol, nemocnic, ústavů 

sociální péče, galerií, muzeí a další. V současnosti tedy kraje disponují majetkem, se 

kterým mohou nakládat jen velmi omezeně. 

Rozdíl mezi krajskou a obecní úrovní samosprávy tvoří charakter rozpočtových příjmů. 

Obce získávají do svých rozpočtů příjmy, jejichž velikost sice nemohou příliš ovlivnit, 

ale o užití značné části mohou samostatně rozhodovat. Jedná se především o užití 

výnosu ze sdílených daní, dále daní z nemovitého majetku a z prodeje majetku 

a finančních aktiv. Naopak v příjmech krajů naprosto převládají účelové dotace 

z centrální úrovně, což krajům vytváří jen velmi omezený prostor pro vlastní 

rozhodování o užití takto získaných peněz. 

Všechny dotace, které kraje získávají, ať již ze státního rozpočtu, či ze státních fondů, 

jsou účelovými dotacemi, tzn., že kraj je tak fakticky, pokud jde o použití těchto peněz, 

pouhým vykonavatelem vůle centrální vlády. Ze zákona má Ministerstvo financí či další 

poskytovatel dotací právo kontrolovat, jestli přidělené prostředky byly skutečně využity 

na účel, na který byly poskytnuty. V případě, že by byl zjištěn rozdíl, musí kraj, či 

příjemce dotace, tyto peníze poskytovateli dotace neprodleně vrátit. 
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Příjmy krajů v letech 2010 až 2014 

Celkové příjmy krajů v letech 2010 až 2014 činily 1 027 mld. Kč. Jedná se o příjmy 

v členění na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Praha má i v tomto 

případě zvláštní postavení, protože struktura příjmů je sice stejná, ale co do objemu 

jednotlivých položek se odlišuje. Především daňové příjmy zde dosahují v roce 2014 až 

45,2 mil. Kč, což je nesrovnatelně více než v krajích ostatních.  

Příjmy krajů v roce 2014 proti předchozímu roku vzrostly o 14,3 mld. Kč. Tento nárůst 

současně znamenal významnou změnu proti předchozím letům, kdy se krajské rozpočty 

musely vyrovnávat s poklesem svých příjmů. Příjmy krajů tak po třech letech překročily 

úroveň dosaženou v roce 2010. 

Vlastní příjmy krajů, tvořené daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy, dosáhly ve 

sledovaném období celkem 488,1 mld. Kč. Nárůst byl vykázán ve všech třech složkách, 

nejvýraznější byl však v části daňových příjmů, které vzrostly téměř o 5 mld. Kč. 

Objem transferů, které jsou rozhodujícím zdrojem financování krajů, představoval 

539,2 mld. Kč. V roce 2014 zaznamenaly přijaté transfery nárůst o 5,5 mld. Kč. Podíl 

transferů na celkovém objemu příjmů krajů tvořil v jednotlivých letech přes 50 %. 

Tab. 8-29: Přijaté transfery v krajích v letech 2010 až 2014 (tis. Kč) 

 

                             Zdroj: vlastní zpracování dle [124] 

Přijaté transfery se dělí na investiční a neinvestiční. Obecně lze říci, že investiční 

transfery nedosahují ani 10 % neinvestičních transferů. Investiční transfery přijaté kraji 

mohou pocházet z různých zdrojů. Velmi významným zdrojem může být státní 

rozpočet, případně státní fondy a Národní fond. Podíl těchto přijatých investičních 

prostředků se liší v jednotlivých krajích, obecně lze říci, že však není až tolik 

významný. Největšího podílu je dosaženo jednoznačně v kraji Libereckém, naopak 

nejmenšího podílu v kraji Plzeňském. V jednotlivých letech se však velikost tohoto 

druhu transferů výrazně lišila, nelze tvrdit, že se jednalo o ustálený vývoj.  Přesně 

opačný vývoj měly investiční transfery od regionálních rad. Zatímco v kraji Libereckém 

byly jednoznačně ve sledovaném období nejnižší, v kraji Plzeňském byly naopak 
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největší. Do porovnání není zahrnuta Praha, neboť ta regionální radu nemá, a tudíž 

všechny investiční transfery, které k ní přijdou, jsou ze státního rozpočtu, případně 

státních fondů nebo Národního fondu. V tabulce 8-30 a grafu 8-29 jsou pro srovnání 

uvedeny jednotlivé investiční transfery. 

Tab. 8-30: Investiční transfery do krajů v letech 2010 až 2014 (tis. Kč) 

 

                             Zdroj: vlastní zpracování dle [124] 

 

 

Graf 8-29: Investiční transfery do krajů v letech 2010 až 2014 (tis. Kč) 
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Investiční přijaté transfery od regionálních rad 

Ze strukturálních fondů je vyčleněna určitá částka výhradně na rozvoj kraje, 

prostřednictvím regionálních operačních programů. Řídícími orgány operačních 

programů jsou regionální rady, které spravují a financují projekty zejména veřejných, 

ale také neziskových a podnikatelských subjektů a organizací. Proto lze jednoznačně 

tvrdit, že prostředky poskytované regionálními radami, jsou prostředky evropské. Další 

finanční podpora EU je zahrnuta ve finančních prostředcích poskytovaných ze státního 

rozpočtu. Zde se jedná o prostředky z tematických operačních programů, které 

přerozděluje stát. Bohužel na úrovni NUTS 3 není dále dohledatelné, kolik procent 

finanční podpora EU v těchto položkách zaujímá. Pro srovnání množství finančních 

prostředků v jednotlivých položkách krajských rozpočtů bylo využito tzv. 

„rozklikávacích“ rozpočtů, které jsou pomocí aplikace Ministerstva financí veřejně 

dostupné. Tabulky s dílčími částmi rozpočtů v členění na příjmy a výdaje, které sloužily 

pro srovnávání, jsou uvedeny v přílohách.  

Výdaje krajů v letech 2010 až 2014 

Celkové výdaje krajů dosáhly ve sledovaném období 1 024,5 mld. Kč. V roce 2014 

zaznamenaly proti předchozímu roku nárůst o 14,2 mld. Kč. Růst byl vykázán v obou 

částech výdajů, přičemž vyšší byl (v absolutním i relativním vyjádření) v části 

kapitálových výdajů. V předchozích letech byl růst běžných výdajů trvalý, 

u kapitálových výdajů tomu tak nebylo. Po několikaletém propadu, došlo v roce 2014 

k výraznému růstu. Díky relativně vysokému nárůst předčily celkové výdaje krajů 

úroveň dosaženou v roce 2010. Výdaje krajů po konsolidaci v letech 2010–2014 je 

možno porovnat v tabulkách 8-31 a 8-32. 

Tab. 8-31: Celkové výdaje v krajích v letech 2010 až 2014 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [124] 
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Kapitálové výdaje dosáhly ve sledovaném období téměř hodnoty 183,7 mld. Kč, 

v posledním roce byly vyšší o 11,1 mld. Kč. Objemově nejvýznamnější skupinu 

kapitálových výdajů, tvoří investiční nákupy a související výdaje, na něž kraje ve 

sledovaném období vynaložily 117,7 mld. Kč. Z investičních nákupů tvořilo největší 

skupinu pořízení dlouhodobého hmotného majetku, a z toho konkrétně budovy, haly a 

stavby. 

Tab. 8-32: Kapitálové výdaje v krajích v letech 2010 až 2014 (v tis. Kč) 

 
                                     Zdroj: vlastní zpracování dle [124] 

 

Z hlediska odvětvového členění vynakládají kraje dlouhodobě největší objem 

prostředků v oblasti služeb pro obyvatelstvo a průmyslových a ostatních odvětvích 

hospodářství. Nejvíce pak v oblasti dopravy, kdy dlouhodobě se výdaje pohybují nad 

50 mld. Kč. Celkově tak ve sledovaném období činily tyto výdaje 274,5 mld. Kč. 

V oblasti dopravy se výdaje člení dále na civilní leteckou dopravu, ostatní činnosti 

a nespecifikované výdaje v dopravě, pozemní komunikace, silniční dopravu a železniční 

dopravu. Největšího podílu dosahují pozemní komunikace, konkrétně tedy silnice, které 

se na výdajích na dopravu podílí dlouhodobě poměrem větším než je 50 % ve všech 

krajích, kromě Prahy. 
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Tab. 8-33: Výdaje na dopravu v krajích v letech 2010 až 2014 (v tis. Kč) 

 

                                     Zdroj: vlastní zpracování dle [124] 

Zdroje financování investiční činnosti 

Z předcházejících poznatků je zcela zřejmé, že evropské dotace hrají poměrně 

významnou a nezanedbatelnou roli v hospodaření krajů. Z pohledu příjmů krajů jsou 

významnou položkou přijaté transfery, v případě investic pak přijaté transfery od 

regionálních rad. Jedná se o finanční prostředky z evropských fondů, které regionální 

rady přerozdělují. Ve většině krajů se jedná o velmi významné příjmové položky. Na 

výdajové straně rozpočtů jsou významnými položkami právě výdaje do dopravy, 

a především do pozemních komunikací. Obecně jde nejvíce finančních prostředků do 

dopravních staveb, a na podporu udržitelné dopravy a případně odstraňování překážek 

v klíčových síťových infrastrukturách.     

Vazbu mezi územními rozpočty a finančními prostředky z evropských fondů dokazuje 

i fakt, že nejvíce schválených projektů vykazují OP Doprava a regionální operační 

programy, a s největším objemem proplacených prostředků ze strany Evropské komise 

se mohou chlubit právě ROPy. 

Všechny finanční prostředky poskytované evropskými fondy lze považovat za 

příspěvky ke konkurenceschopné ekonomice a dále do tzv. „měkkých“ projektů, které 

mají zajistit kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu, zvyšování vzdělání společnosti 

a zefektivňování systému veřejné správy a služeb, či v případně zkvalitňování životního 

prostředí, environmentální infrastruktury a především dopravní dostupnosti území.   
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8.5 Vliv fondů EU na investiční činnost 

Kohezní politika neboli politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti je jednou 

z nejvýznamnějších politik Evropské unie, a tomu odpovídá i její postavení v rámci 

celkového rozpočtu EU28. V rozpočtovém období 2007−2013 byla na kohezní politiku 

vyčleněna v tzv. víceletém finančním rámci EU téměř třetina veškerých dostupných 

zdrojů. Česká republika měla v  tomto období k dispozici přes 700 miliard korun na 

podporu projektů, které by jí pomohly srovnat krok s vyspělejšími členy EU. Bylo 

podpořeno více než 70 tisíc projektů, s jejichž přínosy se lze setkat ve všech regionech 

ČR. 

V posledních letech měla Česká republika velký problém s nedostatečným tempem 

čerpání prostředků. Ke konci listopadu roku 2015 bylo z evropských fondů vyčerpáno 

594 mld. Kč. Přehled čerpání v rámci jednotlivých krajů ke konci listopadu roku 2015 

je uveden v tabulce 8-34. V grafu 8-30 je pak uveden procentuální podíl krajů na 

čerpání. Významnou stránkou čerpání je nejenom to, na jaké typy projektů prostředky 

odešly, ale i co prostřednictvím soustavy operačních programů skutečně podpořily. 

Tab. 8-34: Čerpání fondů EU v krajích ČR v období 2007 - 2013 (mld. Kč)  

 

   Zdroj: vlastní zpracování dle [124] 
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   Zdroj: vlastní zpracování dle [123] 

Graf 8-30: Proplacené prostředky z evropských fondů v jednotlivých krajích ČR 

v programovém období 2007 až 2013 

 

Evropské fondy měly v uplynulých programových obdobích značný makroekonomický 

dopad na celou ekonomiku.  Investice se promítaly především do hrubého domácího 

produktu, ale také například do zaměstnanosti a dalších makroekonomických 

indikátorů. Toto bylo do značné míry zapříčiněno i jejich dlouhodobým přínosem 

a multiplikačním efektem. Díky politice soudržnosti se v České republice realizovaly 

i projekty, které by za běžných okolností zůstaly zcela bez podpory. To se projevilo 

především v období finanční krize, která udeřila v roce 2009 nejen na Českou republiku, 

ale i na celou EU. 

V jednotlivých krajích ČR je přítomnost evropských fondů viditelná téměř všude. 

Dotace EU přispívají především k výstavbě dopravní infrastruktury, ale i k vystavění 

vědeckých center, podpoře inovací v podnicích, snížení emisní zátěže, podpoře 

cestovního ruchu a občanské infrastruktury apod.   

Jednou z klíčových priorit konkurenceschopné ekonomiky je bezpochyby kvalitní 

dopravní infrastruktura regionálního i celostátního významu. V případě České republiky 

přispěly evropské fondy k výstavbě 245,5 km nových silnic a pomohly rekonstruovat 

369,1 km železničních tratí. 
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V grafu 8-31 je přehled čerpání prostředků na konci programového období. Je patrné, že 

největší podíl prostředků byl alokován právě do Operačního programu Doprava.  

 

   Zdroj: vlastní zpracování dle [123] 

Graf 8-31: Proplacené prostředky z jednotlivých fondů v roce 2015 

V tabulce 8-35 jsou uvedeny kumulované proplacené prostředky příjemcům. V roce 

2014 došlo ke změně metodiky v načítání dat, a proto údaje o proplacených prostředcích 

příjemcům v letech 2013 a 2014 neodpovídají kumulativním hodnotám. V roce 2014 

a 2015 docházelo ještě k proplácení prostředků vzhledem k celkové alokaci 

v programovém období 2007 – 2013. Jednalo se o průběžné a ex-post platby. 

Do proplacených prostředků příjemcům jsou zahrnuty údaje za individuální projekty 

a globální granty, nikoliv za grantové projekty. Jedná se o prostředky celkové 

alokované v rámci evropských fondů, bez rozdílu, zda jde o investiční anebo 

neinvestiční prostředky. 

Stavy čerpání jsou navíc přepočítávány aktuálním měsíčním kurzem, případně kurzem 

v době zaúčtování do informačního systému.  
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Tab. 8-35: Kumulované proplacené prostředky příjemcům (mil. Kč) 

OP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OP D 675,0 30 920,9 94 364,1 119 345,6 134 290,2 147 710,3 116 674,0 143 983,4 

OP ŽP 179,0 6 853,4 18 545,6 31 720,7 48 094,9 66 417,9 87 276,5 122 437,9 

OP PI 0,0 7 756,2 14 526,6 25 974,8 40 987,6 55 571,2 62 838,4 87 003,8 

OP LZZ 0,0 364,7 8 255,8 17 508,6 24 616,2 34 109,1 36 429,4 46 014,9 

OP VaVpI 0,0 1 790,3 1 951,5 13 310,8 23 621,5 34 400,6 33 308,1 40 317,1 

IOP 0,8 2 428,3 4 364,9 9 220,6 14 517,6 23 445,8 26 362,6 30 730,5 

OP VK 0,0 729,0 8 784,9 17 429,8 29 020,7 39 131,3 33 248,7 40 926,6 

OP TP 0,0 283,7 882,7 1 290,6 1 749,9 2 482,2 3 081,1 3 403,7 

ROP SZ 67,1 1 287,0 7 317,2 10 593,0 11 792,9 15 960,2 13 923,0 16 397,8 

ROP MS 259,6 1 716,8 4 913,5 7 867,1 11 591,6 15 188,4 13 377,6 16 343,0 

ROP JV 141,3 3 226,6 9 487,6 11 853,5 13 864,7 16 198,9 13 612,4 17 050,9 

ROP SM 137,2 3 834,8 8 254,3 9 925,9 11 749,5 14 033,1 13 480,3 16 658,6 

ROP SV 229,3 3 440,0 8 909,9 11 511,4 14 214,0 16 383,3 13 911,8 16 828,3 

ROP JZ 121,5 2 266,3 5 512,0 7 722,0 10 606,8 13 457,5 12 669,1 16 314,4 

ROP SČ 35,8 2 004,1 4 602,1 7 018,1 10 357,4 12 654,6 11 415,9 14 330,1 

OP PK 0,0 1 010,0 2 574,1 3 878,0 4 694,4 5 138,3 4 871,1 5 396,5 

OP PA 0,0 481,2 1 358,6 1 877,5 2 094,8 2 584,9 2 206,6 2 585,7 

ESF 0,0 4 699,8 18 399,3 36 815,9 55 731,6 75 825,4 71 884,6 89 527,2 

ERDF 1 636,1 45 249,7 99 918,8 155 069,1 209 965,7 270 182,9 267 070,6 330 923,1 

FS 210,5 20 443,6 86 287,3 116 162,9 142 167,3 168 859,3 159 731,2 216 272,8 

NSRR 1 846,6 70 393,1 204 605,4 308 047,9 407 864,6 514 867,6 498 686,4 636 723,1 

   Zdroj: vlastní zpracování dle [123] 

 

V roce 2014 vstoupila Česká republika do dalšího programového období, ve kterém má 

možnost čerpat finance z Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem je 

snižování rozdílů mezi členskými státy a regiony EU. ČR má ve fondech k dispozici 

téměř 650 miliard korun, které představují pro následující roky jedinečnou příležitost 

k realizaci vlastních projektů, a k pozvednutí úrovně země. V rámci Operačního 

programu Doprava bude do roku 2020 možné z evropských fondů čerpat až 127 mld. 

Kč. Kromě zlepšení silnic a dálnic by program měl napomoci k renovaci železničních 

tratí, tramvajových linek či tratí metra. Prostředky investované do dopravních cest mají 

význam pro regionální rozvoj, neboť propojí české regiony nejen mezi sebou navzájem, 

ale také je spojí do celoevropské dopravní sítě. Budou tak dostupnější a atraktivnější pro 

podnikání a investice. 

Jednoznačná vazba mezi finančními prostředky do stavební činnosti a výkonností na 

celorepublikové úrovni není zcela zřejmá. Stavební práce jsou velkou měrou 

financovány ze státních prostředků, a proto nelze odvodit jednoznačné stanovisko.   
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Graf 8-32: Závislost mezi evropskými finančními prostředky, stavební činností a 

výkonností ČR 

Na krajské úrovni je potvrzení vzájemné závislosti ještě problematičtější. Evropské 

prostředky jsou alokovány na úroveň NUTS 2 (regiony soudržnosti). Nižší územní 

jednotky, kraje, tak mohou získat prostředky z evropských fondů jednak od regionálních 

rad regionů soudržnosti, které mají za úkol finanční prostředky dále do jednotlivých 

krajů na konkrétní projekty přerozdělovat. Velkou část prostředků však kraje získají 

přímo ze státního rozpočtu, do něhož plynou prostředky přímo z jednotlivých 

tematických operačních programů. 

Obecně však lze říci, finanční podpora EU do stavební investiční činnosti podporuje 

ekonomický růst regionů, který je prezentován pomocí ukazatele hrubý domácí produkt. 

Jednou z nejdůležitějších otázek při rozhodování o investicích jsou finance. V případě 

obrovských investic do pozemního a hlavně inženýrského stavitelství tomu není jinak. 

Finanční prostředky na tyto investice lze čerpat z evropských dotačních zdrojů. 

V minulém programovém období v letech 2007 – 2013 však měla ČR problémy 

s čerpáním, navíc v době finanční krize byla spousta projektů pozastavena. Až na konci 

programového období došlo k překonávání těchto problémů a ČR mohla čerpat 

evropské finanční prostředky. Vzhledem k počátečním komplikacím by ČR ale nestihla 

velkou část prostředků do konce roku 2013 vyčerpat, a proto si vyžádala odklad pro 

dočerpání prostředků až do konce roku 2015. V tomto období došlo tedy k enormní 

stavební činnosti. Také operační programy na programové období 2014 – 2020 slibují 

masivní finanční podporu stavební činnosti.   
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9 ZÁVĚRY 

9.1 Vyhodnocení stanovených hypotéz a cílů práce 

V disertační práci byla zkoumána výkonnost regionů, potažmo krajů České republiky 

z pohledu rozboru investiční činnosti, která se v regionu odehrává. Pro sledování 

investiční činnosti bylo zvoleno členění na projekty pozemního stavitelství a dopravní 

infrastruktury. Cíle bylo dosaženo jednak pomocí analýzy výsledků o výkonnosti 

regionů získaných z šetření Českého statistického úřadu a pomocí údajů o stavební 

produkci ve sledovaném období, ale i pomocí regresní a korelační analýzy. Součástí 

disertační práce bylo rovněž nalezení vzájemné závislosti mezi dotační podporou 

Evropské unie do stavební činnosti, která v jednotlivých regionech probíhá a výkonností 

regionů. Evropská unie používá pro potřeby statistiky, posuzování a hodnocení 

potřebnosti regionů, případně vhodnosti podpory regionu z prostředků EU, speciální 

metodiku NUTS. Z hlediska poskytování prostředků je pro EU rozhodující rozdělení 

území do regionů soudržnosti, tzv. NUTS 2. Z jejich vzájemného porovnávání vyplývá 

výše dotace proudící do konkrétních regionů soudržnosti. V disertační práci se 

pracovalo s regiony – kraji České republiky, které jsou na úrovni NUTS 3. Bylo proto 

nutné analyzovat jednotlivé krajské rozpočty s ohledem na poskytovanou finanční 

podporu od regionálních rad regionů soudržnosti.   

V úvodu disertační práce byla stanovena hypotéza: 

Hypotéza: Stavební investiční činnost ovlivňuje výkonnost regionů. 

Tato hypotéza byla na základě provedené analýzy potvrzena částečně.  

Pro potvrzení či vyvrácení hypotézy bylo využito statistických metod - regresní a 

korelační analýzy. Vzájemná závislost mezi stavební činností a výkonností byla 

sledována jak pro celou Českou republiku, tak pro jednotlivé kraje ČR. 

Z celorepublikového pohledu lze obecně tvrdit, že vztah mezi výkonností a stavební 

činností je patrný. Křivka stavební činnosti mírně kolísá kolem křivky hrubého 

domácího produktu.   

Závislost mezi výkonností ekonomiky, charakterizované hrubým domácím produktem, 

a stavební činností, byla pomocí regresní a korelační analýzy, potvrzena. Korelační 

koeficient, popisující sílu závislosti, je 0,9173. Dle obecných zvyklostí nabývá 

korelační koeficient hodnot -1 až +1. V případě, že se korelační koeficient blíží hodnotě 

+1, lze hovořit o velmi těsné závislosti. Koeficient determinace 0,8415 naopak svědčí o 

vhodně zvoleném modelu. Síla závislosti byla prokazována na určitém počtu 

pozorování. V případě celé České republiky se jednalo o 20 sledování (údaje v letech 

1995 až 2014). O velmi silné závislosti lze hovořit s 99,9% pravděpodobností.    
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Z pohledu krajů však závislost mezi stavební činností a výkonností, tak jednoznačná 

není. Vzhledem k velikosti krajských rozpočtů může jakákoliv významnější investiční 

akce způsobit takový výkyv křivky stavebních prací, že vzájemný vztah je pak 

neodvoditelný.  

Na základě regresní a korelační analýzy bylo zjištěno, že závislost na krajské úrovni 

jednoznačná není, dokonce některé kraje závislost popírají. Vzhledem ke zjištěným 

koeficientům korelace lze tvrdit, že Jihočeský kraj vykazuje velmi vysokou závislost 

mezi stavební činností a výkonností. Korelační koeficient pro Jihočeský kraj je 0,9157. 

Dle stupnice závislosti, lze tvrdit, že v krajích Moravskoslezském a Vysočina existuje 

závislost velká.  Jejich korelační koeficienty jsou 0,7804 a 0,7476. Význačnou závislost, 

charakterizovanou korelačním koeficientem v rozmezí 0,5 až 0,7 vykazují kraje 

Zlínský, Jihomoravský, Ústecký, Karlovarský, Liberecký, Středočeský a hlavní město 

Praha. V Pardubickém a Plzeňském kraji je závislost mezi stavební činností a 

výkonností mírná. O nezávislosti lze hovořit v krajích Olomouckém a 

Královéhradeckém, kde je korelační koeficient po zaokrouhlení roven nule. Pro 

sledování bylo využito 17 vzorků, údajů z let 1998 až 2014.  

Při hledání vzájemné závislosti však nelze opomíjet ani zaměření stavebních investic, 

tzn., zda investice směřují do soukromého anebo veřejného sektoru. Investiční činnost 

ovlivňuje nejenom hrubý domácí produkt, ale také další makroekonomické ukazatele 

jako nezaměstnanost, průměrné hrubé mzdy, ale i zisk, případně i jiné typy přidané 

hodnoty.   

Celostátní hledisko všechny údaje o stavební činnosti a výkonnosti ekonomiky 

zprůměruje, proto vzájemná závislost mezi stavební investiční činností a hrubým 

domácím projektem může být potvrzena. Naopak v jednotlivých krajích tato závislost 

potvrzena není. Jedním z důvodů je i fakt, že v každém kraji jsou investice zaměřeny 

jiným směrem. Zatímco v jednom kraji se jedná o investice do veřejného sektoru, 

v jiném kraji to můžou být převážně investice do soukromého sektoru. A z obecného 

hlediska veřejných a soukromých investic je zřejmé, že efekt není vždy stejný. Zatímco 

investice do soukromého sektoru sledují hlavně finanční hledisko (zisk), veřejný sektor 

sleduje především všeobecné blaho, celospolečenské efekty. Toto bylo demonstrováno 

na dvou krajích – Jihomoravském a Moravskoslezském. Zatímco v Jihomoravském 

kraji byla struktura investic zaměřena převážně na tzv. sociální infrastrukturu 

(zdravotnictví), v kraji Moravskoslezském se jednalo o infrastrukturu průmyslovou. 

Investice v Jihomoravském kraji se na výkonnosti kraje podílely s jistým zpožděním, a 

proto, i když od roku 2008 dochází k poklesu stavební investiční činnosti, výkonnost 

kraje tímto poklesem ovlivněna není. Naopak v Moravskoslezském kraji je vazba mezi 

stavební investiční činností a výkonností daleko těsnější. Na těchto zjištěných 

výsledcích se poukazuje především nemožnost prokázat, pomocí korelační analýzy, 
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efekt v určitých krátkých časových úsecích, ale může se prokázat v následných 

dlouhodobých časových etapách. 

9.2 Přínosy disertační práce pro další rozvoj vědy a pro praxi 

Vědecký přínos disertační práce pro vědní obor Management stavebnictví spočívá 

v analýze výkonnosti regionů ve sledovaném období s ohledem na stavebně investiční 

činnost. A také v analýze zdrojů, poskytovaných Evropskou unií na úroveň NUTS 3. 

V této souvislosti byly v rámci této disertační práce zmapovány následující oblasti: 

 výkonnost regionů měřená pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, 

 situace v regionech na základě zvolených ukazatelů – hrubý domácí produkt, 

podíl nezaměstnaných osob a průměrná hrubá měsíční mzda, 

 stavební činnost v regionech, členěna dále na bytovou a nebytovou výstavbu a 

inženýrské stavitelství, 

 závislost mezi stavební činností a výkonností,  

 zdroje investiční činnosti s přihlédnutím na evropské dotační prostředky, 

 hospodaření krajů České republiky ve sledovaném období, v členění na příjmy a 

výdaje 

 predikce vývoje ekonomiky a stavební činnosti v příštích letech. 

Praktickým přínosem disertační práce pro praxi je posouzení a zhodnocení vztahu mezi 

výkonností jednotlivých regionů a intenzitou investiční činnosti, která se v těchto 

regionech odehrává. Stavební činnost je důležitou hybnou silou celého hospodářství, a 

proto vzájemný vztah těchto dvou stran je nezpochybnitelný. Velmi významnou 

součástí investičních projektů je jejich financování. V posledních letech se na 

financování z velké části podílí také zdroje poskytované Evropskou unií.    

9.3 Shrnutí 

V České republice, stejně jako v jiných ekonomicky vyspělých zemích, je stavebnictví 

jedním z hlavních pilířů zajišťujících rozvoj ekonomiky. Stavebnictví se podílí na HDP 

cca 6 až 7 % a zaměstnává téměř 9 % osob pracujících v civilním sektoru. Jde o sektor, 

který významově lze zařadit mezi hlavní hospodářské sektory, jakými jsou energetika, 

zpracovatelský průmysl, doprava apod. Stavebnictví, a s ním spojená investiční 

výstavba, přispívá v dlouhodobém horizontu k vyváženému rozvoji území včetně vlivů 

na životní prostředí, vytváření podmínek pro podnikání v dalších hospodářských 

sektorech a odvětvích, udržování sociální stability apod.  Vyvážený rozvoj území je 

umožněn díky napojení území na dopravní infrastrukturu, zvýšení ekonomického 

rozvoje regionů apod.  
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Významným specifikem stavebnictví je výrazný podíl investic z veřejných prostředků. 

Stavebnictví nenabízí produkty krátkodobé a přímo zcela nezbytné spotřeby pro 

obyvatelstvo, i přesto je ale závislé na poptávce po dlouhodobějších investicích, a na 

potřebách a finančních možnostech stavebníků investovat do nových staveb nebo 

provádět včasnou údržbu či modernizaci stávajících staveb.  

Jedná se o odvětví, které bylo jedním z nejvíce zasažených finanční a hospodářskou 

krizí nejen v České republice, ale v celé EU. Současně také čelí zvýšené konkurenci ze 

strany mimoevropských podnikatelských subjektů a strukturálním problémům, jako je 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nízká atraktivnost pro mladé lidi z důvodu 

pracovních podmínek, omezená schopnost inovace a fenomén neohlášené práce.  

Stavebnictví a investiční výstavba tvoří uspořádaný jednotný proces členěný do 

množství navazujících, vzájemně závislých, propojených a koordinovaných činností, 

vyžadujících komplexní systémový přístup k provádění a řízení její přípravy i realizace. 

Od prvotního záměru až po dosažení cíle zahrnuje investiční projekt celou škálu 

technických, ekonomických, správních, projektových, inženýrských, výrobních 

a stavebních činností, jejichž výsledkem je funkční stavba. Přitom se vzájemně 

střetávají zájmy soukromé se zájmy veřejnými, k čemuž je nutná koordinace 

a optimalizace obou těchto zájmů v souladu s příslušnou legislativou. Vhodně 

nastavený legislativní systém může napomoci stavebnictví a procesu investiční 

výstavby stát se nositeli prorůstových efektů.  

Dle evidovaných výsledků se stavebnictví dostává z krize a postupně se snižuje propad 

proti roku 2008. Významný podíl na tomto růstu má oblast inženýrského stavitelství, 

kde se významně projevil nárůst veřejných zakázek, pozemní stavitelství tak významný 

růst nezaznamenalo. O postupném zlepšení situace ve stavebnictví svědčí i fakt, že 

velké stavební firmy zaznamenávají i nárůst zaměstnanců. Díky těmto pozitivním 

zprávám lze předpokládat, že krize postupně odeznívá vzhledem k nastolené 

proinvestiční politice vlády, avizovanému vstupu zahraničních investorů, k záměrům 

developerů v oblasti výstavby bytů, programům SFRB a SFŽP v oblasti bydlení 

a renovace budov a v neposlední řadě k poměrně významným prostředkům z fondů EU, 

které by měly plynout především do dopravní a technické infrastruktury.  
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Česká republika celkem  

    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1995=100 mil. Kč 100,00 114,71 123,62 135,60 141,59 150,16 162,18 169,27 177,28 193,51 206,19 221,95 242,50 254,12 248,20 250,21 254,57 255,78 258,03 269,66 

Stavební práce, rok 1995=100 mil. Kč 100,00 116,68 124,31 125,81 122,41 132,92 151,36 159,28 177,49 201,83 216,39 237,03 261,56 274,66 261,25 245,11 232,74 212,66 199,36 214,81 
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Hlavní město Praha 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1995=100 mil. Kč 100,00 107,40 115,24 126,67 133,90 144,00 157,57 171,04 185,00 206,74 219,82 214,23 217,39 214,11 213,80 215,02 221,92 

Stavební práce, rok 1995=100 mil. Kč 100,00 111,02 119,15 132,51 144,86 170,40 191,82 192,59 192,88 213,72 223,95 188,33 163,85 153,83 142,77 133,79 146,55 
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Středočeský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 107,66 116,18 125,42 132,18 134,54 147,79 152,23 169,75 187,05 198,06 189,29 189,13 198,36 201,92 203,04 217,99 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 82,09 85,20 104,12 103,67 114,69 111,43 122,83 139,50 157,29 156,93 162,25 119,84 112,14 112,20 97,80 104,62 
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Jihočeský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 100,05 100,10 100,15 100,20 100,25 100,30 100,35 100,40 100,45 100,50 100,55 100,60 100,65 100,70 100,75 100,80 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 84,40 90,36 92,33 92,89 115,68 121,20 118,93 125,92 156,03 159,95 144,72 127,43 165,19 154,38 141,92 152,89 
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Plzeňský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 103,99 111,38 120,75 125,37 132,54 148,77 153,71 169,12 177,24 176,16 180,09 184,61 188,21 184,02 192,89 205,37 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 85,51 97,94 101,87 131,62 164,35 206,44 161,17 182,18 180,81 170,72 144,07 132,55 126,83 111,35 100,66 128,69 
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Karlovarský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 102,52 109,09 113,64 120,20 124,54 130,31 135,11 139,50 151,52 153,31 153,95 150,93 150,92 149,38 148,63 151,36 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 95,01 80,71 85,63 101,39 122,55 141,72 162,44 141,03 159,86 159,60 191,54 183,86 122,45 93,43 82,97 114,94 
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Ústecký kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 102,21 104,33 110,06 115,60 123,68 133,22 141,46 151,12 161,40 169,06 169,64 165,16 165,24 165,15 164,45 168,95 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 98,68 96,28 118,48 134,89 130,79 134,17 154,19 161,09 187,83 167,60 188,78 165,36 162,76 114,48 121,23 104,51 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HDP, rok 1998=100 Stavební práce, rok 1998=100



 

 

 

 

Příloha č. 4/8 

 

 

 

Liberecký kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 106,03 113,37 121,42 124,65 120,26 128,86 143,24 151,71 157,44 160,60 154,97 158,81 161,90 164,85 165,90 174,07 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 103,76 116,03 125,22 117,64 142,76 148,05 154,03 152,26 150,63 179,41 163,06 156,41 149,57 137,72 121,86 113,22 
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Královéhradecký kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 104,16 111,73 118,71 120,80 124,61 135,71 142,04 149,03 163,70 170,29 169,13 171,19 172,60 173,19 173,73 185,28 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 89,05 141,34 138,12 122,31 124,99 148,48 124,05 153,91 152,09 135,40 145,94 112,30 96,40 118,43 88,63 108,47 
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Pardubický kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 101,99 107,70 115,49 120,48 126,56 135,50 141,31 155,32 170,68 174,10 168,33 171,59 177,77 169,42 173,15 181,79 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 74,07 88,10 90,33 99,99 117,90 131,02 139,81 140,93 113,49 156,10 131,21 108,86 98,91 96,91 88,47 127,51 
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Kraj Vysočina 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 105,86 113,67 126,94 131,05 136,06 144,55 154,09 165,67 181,82 181,41 179,99 178,80 186,85 190,76 192,45 197,45 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 100,71 104,51 123,57 121,30 122,66 118,39 129,53 174,24 180,50 179,58 160,66 125,70 142,43 139,25 125,63 168,65 
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Jihomoravský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 102,67 108,51 117,30 122,03 128,72 138,96 146,75 158,01 174,66 188,04 183,83 185,70 191,79 197,25 205,53 212,10 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 90,01 84,66 87,45 99,32 115,40 131,80 128,93 156,11 145,21 173,01 154,25 142,03 119,85 124,50 119,58 129,15 
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Olomoucký kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 104,51 110,98 118,05 121,88 128,42 140,86 143,93 151,61 165,01 173,12 169,28 173,09 178,66 180,32 180,10 188,93 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 83,75 107,14 133,90 117,12 89,29 104,76 114,28 135,90 161,61 131,55 114,59 108,06 90,80 107,85 100,75 87,58 
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Zlínský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 101,59 107,76 116,54 120,35 125,46 132,16 143,18 156,57 168,94 182,01 178,00 176,13 181,76 181,16 184,04 200,54 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 126,47 129,42 112,75 117,72 133,21 138,07 144,24 166,99 167,71 183,91 173,75 172,02 140,76 132,42 130,81 138,52 
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Moravskoslezský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 100,62 103,52 111,76 115,71 120,46 138,16 151,99 159,24 174,11 183,18 172,36 176,40 184,08 185,08 179,84 187,35 

Stavební práce, rok 1998=100 mil. Kč 100,00 98,08 95,17 124,35 131,06 132,93 164,93 154,09 159,13 196,48 216,75 188,58 182,58 181,12 153,85 136,67 138,20 
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Příloha č. 6/1 

 

 

 

 

 

Česká republika celkem 

    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Stavební práce celkem  mil. Kč 199 377 232 624 247 855 250 834 244 067 265 007 301 784 

meziroční změna %   16,68% 6,55% 1,20% -2,70% 8,58% 13,88% 

HDP mil. Kč 1 580 115 1 812 622 1 953 311 2 142 587 2 237 300 2 372 630 2 562 679 

         
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Stavební práce celkem  mil. Kč 317 568 353 879 402 410 431 426 472 578 521 487 547 601 

meziroční změna % 5,23% 11,43% 13,71% 7,21% 9,54% 10,35% 5,01% 

HDP mil. Kč 2 674 634 2 801 163 3 057 660 3 257 972 3 507 131 3 831 819 4 015 346 

         
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 520 877 488 690 464 021 423 989 397 472 428 276 

 
meziroční změna % -4,88% -6,18% -5,05% -8,63% -6,25% 7,75% 

 
HDP mil. Kč 3 921 827 3 953 651 4 022 511 4 041 610 4 077 109 4 260 886 

  

Korelační koeficient R 0,9173292 

R2 0,8414929 
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Příloha č. 6/2 

 

 

 

 

 

Hlavní město Praha 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 35 331 39 224 42 096 46 817 51 179 60 203 

meziroční změna %   11,02% 7,32% 11,21% 9,32% 17,63% 

HDP mil. Kč 467 448 502 025 538 681 592 128 625 909 673 103 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 67 771 68 044 68 147 75 511 79 124 66 540 

meziroční změna % 12,57% 0,40% 0,15% 10,81% 4,78% -15,90% 

HDP mil. Kč 736 577 799 516 864 789 966 414 1 027 527 1 001 432 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 57 889 54 348 50 441 47 269 51 776 

 
meziroční změna % -13,00% -6,12% -7,19% -6,29% 9,53% 

 
HDP mil. Kč 1 016 179 1 000 864 999 382 1 005 128 1 037 351 

 

        
Korelační koeficient R 0,5683261 

      
R2 0,3229945 
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Příloha č. 6/3 

 

 

 

 

 

Středočeský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 20 596 16 907 17 547 21 444 21 351 23 621 

meziroční změna %   -17,91% 3,79% 22,21% -0,43% 10,63% 

HDP mil. Kč 221 809 238 793 257 694 278 201 293 190 298 421 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 22 951 25 299 28 732 32 396 32 321 33 416 

meziroční změna % -2,84% 10,23% 13,57% 12,75% -0,23% 3,39% 

HDP mil. Kč 327 813 337 650 376 518 414 893 439 322 419 852 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 24 683 23 096 23 109 20 142 21 548 

 
meziroční změna % -26,13% -6,43% 0,06% -12,84% 6,98% 

 
HDP mil. Kč 419 500 439 972 447 887 450 361 483 511 

 

        
Korelační koeficient R 0,5060084 

      
R2 0,2560445 
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Příloha č. 6/4 

 

 

 

 

 

Jihočeský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 13 644 12 329 12 329 12 598 12 674 15 784 

meziroční změna %   -9,64% 0,00% 2,18% 0,60% 24,54% 

HDP mil. Kč 124 993 129 347 135 964 144 210 150 368 154 230 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 16 537 16 227 17 181 21 289 21 823 19 745 

meziroční změna % 4,77% -1,87% 5,88% 23,91% 2,51% -9,52% 

HDP mil. Kč 167 018 180 082 191 540 200 653 203 332 203 518 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 17 387 22 538 21 064 19 363 20 861 

 
meziroční změna % -11,94% 29,63% -6,54% -8,08% 7,74% 

 
HDP mil. Kč 202 252 203 245 207 502 210 964 218 981 

 

        
Korelační koeficient R 0,9157494 

      
R2 0,838597 

       

 

 

 

 

 

y = 7,9068x + 42058 
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Příloha č. 6/5 

 

 

 

 

 

Plzeňský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 9 966 8 522 9 761 10 152 13 117 16 379 

meziroční změna %   -14,49% 14,54% 4,01% 29,21% 24,87% 

HDP mil. Kč 107 355 111 641 119 571 129 627 134 593 142 292 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 20 574 16 062 18 156 18 020 17 014 14 358 

meziroční změna % 25,61% -21,93% 13,04% -0,75% -5,58% -15,61% 

HDP mil. Kč 159 716 165 016 181 563 190 275 189 114 193 336 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 13 210 12 640 11 097 10 032 12 825 

 
meziroční změna % -8,00% -4,31% -12,21% -9,60% 27,84% 

 
HDP mil. Kč 198 183 202 051 197 560 207 077 220 471 

 

        
Korelační koeficient R 0,3158843 

      
R2 0,0997829 
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Příloha č. 6/6 

 

 

 

 

 

Karlovarský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 6 054 5 752 4 886 5 184 6 138 7 419 

meziroční změna %   -4,99% -15,06% 6,10% 18,40% 20,87% 

HDP mil. Kč 54 867 56 251 59 855 62 351 65 950 68 333 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 8 580 9 834 8 538 9 678 9 662 11 596 

meziroční změna % 15,65% 14,62% -13,18% 13,35% -0,17% 20,02% 

HDP mil. Kč 71 495 74 130 76 540 83 137 84 114 84 468 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 11 131 7 413 5 656 5 023 6 958 

 
meziroční změna % -4,01% -33,40% -23,70% -11,19% 38,53% 

 
HDP mil. Kč 82 811 82 807 81 959 81 547 83 049 

 

        
Korelační koeficient R 0,5782766 

      
R2 0,3344038 
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Příloha č. 6/7 

 

 

 

 

 

Ústecký kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 13 841 13 658 13 326 16 399 18 670 18 102 

meziroční změna %   -1,32% -2,43% 23,06% 13,85% -3,04% 

HDP mil. Kč 151 124 154 459 157 675 166 321 174 695 186 915 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 18 570 21 341 22 296 25 997 23 198 26 129 

meziroční změna % 2,59% 14,92% 4,47% 16,60% -10,77% 12,63% 

HDP mil. Kč 201 331 213 774 228 374 243 914 255 494 256 371 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 22 887 22 527 15 845 16 780 14 466 

 
meziroční změna % -12,41% -1,57% -29,66% 5,90% -13,79% 

 
HDP mil. Kč 249 591 249 714 249 587 248 517 255 325 

 

        
Korelační koeficient R 0,6263767 

      
R2 0,3923478 
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Příloha č. 6/8 

 

 

 

 

 

Liberecký kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 5 503 5 710 6 385 6 891 6 474 7 856 

meziroční změna %   3,76% 11,82% 7,92% -6,05% 21,35% 

HDP mil. Kč 79 461 84 252 90 082 96 478 99 051 95 556 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 8 147 8 476 8 379 8 289 9 873 8 973 

meziroční změna % 3,70% 4,04% -1,14% -1,07% 19,11% -9,12% 

HDP mil. Kč 102 396 113 823 120 553 125 101 127 616 123 138 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 8 607 8 231 7 579 6 706 6 230 

 
meziroční změna % -4,08% -4,37% -7,92% -11,52% -7,09% 

 
HDP mil. Kč 126 195 128 644 130 995 131 822 138 318 

 

        
Korelační koeficient R 0,546018 

      
R2 0,2981356 
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Příloha č. 6/9 

 

 

 

 

 

Královéhradecký kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 8 692 7 740 12 285 12 005 10 631 10 864 

meziroční změna %   -10,95% 58,72% -2,28% -11,45% 2,19% 

HDP mil. Kč 106 024 110 436 118 460 125 865 128 079 132 116 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 12 906 10 782 13 378 13 220 11 769 12 685 

meziroční změna % 18,80% -16,46% 24,08% -1,18% -10,98% 7,78% 

HDP mil. Kč 143 889 150 598 158 007 173 565 180 543 179 315 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 9 761 8 379 10 294 7 704 9 428 

 
meziroční změna % -23,05% -14,16% 22,85% -25,16% 22,38% 

 
HDP mil. Kč 181 499 183 001 183 621 184 197 196 438 

 

        
Korelační koeficient R -0,004097 

      
R2 1,678E-05 
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Příloha č. 6/10 

 

 

 

 

 

Pardubický kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 8 476 6 278 7 467 7 656 8 475 9 993 

meziroční změna %   -25,93% 18,94% 2,53% 10,70% 17,91% 

HDP mil. Kč 92 993 94 848 100 154 107 396 112 037 117 694 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 11 105 11 850 11 945 9 619 13 231 11 121 

meziroční změna % 11,13% 6,71% 0,80% -19,47% 37,55% -15,95% 

HDP mil. Kč 126 010 131 411 144 434 158 720 161 898 156 531 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 9 227 8 384 8 214 7 499 10 807 

 
meziroční změna % -17,03% -9,14% -2,03% -8,70% 44,12% 

 
HDP mil. Kč 159 564 165 313 157 547 161 022 169 049 

 

        
Korelační koeficient R 0,4390835 

      
R2 0,1927943 
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Příloha č. 6/11 

 

 

 

 

 

Kraj Vysočina 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 7 057 7 107 7 375 8 720 8 560 8 656 

meziroční změna %   0,71% 3,77% 18,24% -1,83% 1,12% 

HDP mil. Kč 86 529 91 596 98 359 109 842 113 394 117 731 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 8 355 9 141 12 296 12 738 12 673 11 338 

meziroční změna % -3,48% 9,41% 34,51% 3,59% -0,51% -10,53% 

HDP mil. Kč 125 076 133 333 143 355 157 330 156 970 155 747 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 8 871 10 051 9 827 8 866 11 902 

 
meziroční změna % -21,76% 13,30% -2,23% -9,78% 34,24% 

 
HDP mil. Kč 154 713 161 677 165 060 166 525 170 849 

 

        
Korelační koeficient R 0,7476457 

      
R2 0,5589741 
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Příloha č. 6/12 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 21 506 19 358 18 207 18 807 21 359 24 817 

meziroční změna %   -9,99% -5,95% 3,30% 13,57% 16,19% 

HDP mil. Kč 219 250 225 100 237 898 257 185 267 551 282 218 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 28 344 27 728 33 574 31 229 37 207 33 173 

meziroční změna % 14,21% -2,17% 21,08% -6,98% 19,14% -10,84% 

HDP mil. Kč 304 671 321 740 346 438 382 939 412 275 403 037 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 30 545 25 774 26 775 25 716 27 776 

 
meziroční změna % -7,92% -15,62% 3,88% -3,96% 8,01% 

 
HDP mil. Kč 407 139 420 506 432 467 450 629 465 032 

 

        
Korelační koeficient R 0,6764925 

      
R2 0,4576421 
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Příloha č. 6/13 

 

 

 

 

 

Olomoucký kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 11 831 9 909 12 676 15 842 13 856 10 564 

meziroční změna %   -16,25% 27,92% 24,98% -12,54% -23,76% 

HDP mil. Kč 105 880 110 658 117 502 124 992 129 045 135 975 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 12 394 13 520 16 078 19 120 15 564 13 557 

meziroční změna % 17,32% 9,09% 18,92% 18,92% -18,60% -12,90% 

HDP mil. Kč 149 141 152 393 160 528 174 709 183 300 179 233 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 12 784 10 743 12 760 11 920 10 362 

 
meziroční změna % -5,70% -15,97% 18,78% -6,58% -13,07% 

 
HDP mil. Kč 183 272 189 162 190 927 190 689 200 042 

 

        
Korelační koeficient R 0,0949166 

      
R2 0,0090092 
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Příloha č. 6/14 

 

 

 

 

 

Zlínský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 7 098 8 977 9 186 8 003 8 356 9 455 

meziroční změna %   26,47% 2,33% -12,88% 4,41% 13,15% 

HDP mil. Kč 104 974 106 648 113 121 122 341 126 341 131 702 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 9 800 10 238 11 853 11 904 13 054 12 333 

meziroční změna % 3,65% 4,47% 15,77% 0,43% 9,66% -5,52% 

HDP mil. Kč 138 733 150 304 164 361 177 344 191 064 186 856 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 12 210 9 991 9 399 9 285 9 832 

 
meziroční změna % -1,00% -18,17% -5,93% -1,21% 5,89% 

 
HDP mil. Kč 184 895 190 805 190 171 193 194 210 520 

 

        
Korelační koeficient R 0,6393161 

      
R2 0,4087251 
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Příloha č. 6/15 

 

 

 

 

 

Moravskoslezský kraj 

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Stavební práce celkem  mil. Kč 16 998 16 672 16 177 21 137 22 278 22 595 

meziroční změna %   -1,92% -2,97% 30,66% 5,40% 1,42% 

HDP mil. Kč 219 880 221 246 227 614 245 742 254 431 264 877 

        
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební práce celkem  mil. Kč 28 035 26 193 27 049 33 397 36 844 32 055 

meziroční změna % 24,08% -6,57% 3,27% 23,47% 10,32% -13,00% 

HDP mil. Kč 303 794 334 202 350 131 382 825 402 777 378 993 

        
    2010 2011 2012 2013 2014 

 
Stavební práce celkem  mil. Kč 31 035 30 787 26 152 23 232 23 491 

 
meziroční změna % -3,18% -0,80% -15,06% -11,17% 1,12% 

 
HDP mil. Kč 387 858 404 750 406 945 395 437 411 950 

 

        
Korelační koeficient R 0,7804253 

      
R2 0,6090637 

       

 

 

 

 

 

y = 9,6097x + 83625 

R² = 0,6091 
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PŘÍLOHA Č. 7 

 

PŘÍJMY A VÝDAJE KRAJŮ, OBCÍ A DSO 

 

7/1 Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle 

krajů v roce 2010  

7/1 Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle 

krajů v roce 2011 

7/2 Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle 

krajů v roce 2012 

7/2 Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle 

krajů v roce 2013 

7/3 Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle 

krajů v roce 2014 



 

Příloha č. 7/1 

 

 

 

Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle krajů v roce 2010 (czso) 

 

 

Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle krajů v roce 2011 (czso) 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7/2 

 

 

 

Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle krajů v roce 2012 (czso) 

 

 

Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle krajů v roce 2013 (czso) 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7/3 

 

 

 

 Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle krajů v roce 2014 (czso) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 8 

 

PŘÍJMY KRAJŮ 

 

8/1 Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj  

8/2 Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj 

8/3 Kraj Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký kraj 

8/4 Zlínský, Moravskoslezský kraj 



 

Příloha č. 8/1 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Příloha č. 8/2 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Příloha č. 8/3 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Příloha č. 8/4 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9 
 

Výdaje krajů – běžné a kapitálové 
 

9/1 Praha, Středočeský, Jihočeský kraj 

9/2 Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj 

9/3 Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj 

9/4 Kraj Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký kraj 

9/5 Zlínský, Moravskoslezský kraj 



 

Příloha č. 9/1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9/2 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9/3 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9/4 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9/5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 10 

 

VÝDAJE KRAJŮ – ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ 

 

10/1 Praha, Středočeský kraj 

10/2 Jihočeský, Plzeňský kraj  

10/3 Karlovarský, Ústecký kraj 

10/4 Liberecký, Královéhradecký kraj  

10/5 Pardubický kraj, Kraj Vysočina 

10/6 Jihomoravský, Olomoucký kraj 

10/7 Zlínský, Moravskoslezský kraj 



 

Příloha č. 10/1 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 10/2 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 10/3 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 10/4 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 10/5 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 10/6 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 11 

 

VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ AKCE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

V LETECH 2007 AŽ 2014 



Příloha č. 11/1 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 11/2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 12 

 

ÚDAJE O PROJEKTECH PODLE JEDNOTLIVÝCH OP A FONDŮ EU 

(EU ZDROJE) 

 



 

 

 

 

Příloha č. 12/1 

 

 

  



 

 

 

 

Příloha č. 12/2 

 

 

  



 

 

 

 

Příloha č. 12/3 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 12/4 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 12/5 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 12/6 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 12/7 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 12/8 

 

 

 

 

 

 


