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Abstrakt 

Sniţování regionálních disparit v sociálně ekonomickém rozvoji patří k základním cílům 

tradičních regionálních politik. Příspěvek prezentuje dílčí závěry výzkumu regionálních disparit 

ve vybraných zemích středoevropského prostoru, a to Německa, Rakouska, Maďarska, 

Polska a Slovenska. Po uvedení do regionální struktury a charakteristik základních 

regionálních rozdílů jsou nastíněny základní přístupy k regionální politice orientované na 

sniţování disparit v těchto zemích.  
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Abstract 

The main objectives in traditional regional policies are focused to the reduction of regional 

disparities in socio-economic development. The paper presents the outcomes of the research 

of regional disparities in the countries of Central Europe, mainly Austria, Germany, Hungary, 

Poland a Slovakia. At first the regional structure and main regional disparities of selected 

countries are introduced. Then the disparities-based approach to regional policy in these 

countries is outlined.  
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Úvod 

Mezinárodní srovnávání disparit na národní i regionální úrovni se provádí pro  různé účely 

v rámci mezinárodních organizací jako jsou např. OECD, Světová banka apod. V rámci 

Evropské unie se pravidelně hodnotí nerovnosti v rozvoji států a regionů pro potřeby politiky 

soudrţnosti nebo pro potřeby hodnocení dosahování cílů konkurenceschopnosti EU zejména 

ve Zprávách o ekonomické a sociální soudrţnosti. Východiskem jsou jednak navrţené účelové 

systémy ukazatelů, mezi které patří v rámci EU např. systém strukturálních ukazatelů 

(Eurostat, 2008), jednak data nadefinovaných regionálních ukazatelů sledovaná jak 

v národních statistikách, tak také v rámci Evropského statistického úřadu -  Eurostatu. 

Podrobně byly národní nebo regionální disparity v období 2000 aţ 2006 analyzovány a 

vyhodnocovány také ve studiích připravovaných v rámci projektu ESPON, který je zaměřen 

na územní hledisko rozvoje EU (ESPON, 2004) a pokračuje také v současném plánovacím 

období. 
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Jedním z hlavních cílů od počátků evropské integrace v 50. letech minulého století je zajistit, 

aby v rámci Společenství docházelo ke konvergenci mezi bohatými a chudými zeměmi a 

regiony. Prostředkem se stala politika soudrţnosti podporovaná strukturálními fondy EU. 

V současném programovacím období 2007 – 2013 zahrnuje tato politika mimo jiné cíl 

Konvergence pro vybranou skupinu méně vyspělých zemí (a tedy i regionů) a cíl 

Konkurenceschopnosti a zaměstnanosti pro skupinu vyspělejších zemí a regionů. Politika 

soudrţnosti je vyvolána právě existencí disparit mezi zeměmi, regiony a sociálními skupinami 

a jejím hlavním cílem je tyto disparity redukovat. Velikost, struktura a úroveň disparit 

vyjádřena prostřednictvím vybraných ukazatelů je dokonce mírou či měřítkem soudrţnosti.  

Soudrţnost se dá vyjádřit takovou úrovní rozdílnosti mezi státy, regiony nebo skupinami, 

které jsou politicky a společensky snesitelné (Molle, 2007). Čím niţší jsou tyto rozdílnosti, tím 

je vyšší úroveň soudrţnosti. V současné době se rozlišují v dokumentech EU tři úrovně 

soudrţnosti: hospodářská, sociální a územní.  Přijmeme-li tezi, ţe disparity jsou výrazem 

úrovně soudrţnosti, pak můţeme hovořit o ekonomických, sociálních a územních disparitách. 

Ekonomické disparity jsou odrazem úrovně ekonomické soudrţnosti, která není jednoznačně 

definována a často bývá vysvětlována podle kontextu, v jakém je pouţita. Za hlavní a 

integrující ukazatel ekonomických disparit se pokládá hrubý domácí produkt (HDP) na 

obyvatele.  

Sociální disparity se týkají vyváţené účasti různých skupin na společenském ţivotě. Sociální 

soudrţnost převládá, pokud disparity v řadě sociálních ukazatelů jsou politicky udrţitelné. 

Zaměřuje se na dosaţení cílů v nezaměstnanosti, úrovni vzdělání, sociálním vyloučení 

různých skupin, v demografických trendech v rámci EU apod. 

Územní disparity jsou často odrazem nerovností ve vybavení území faktory, které postupně 

vedou k asymetrické distribuci fyzického a lidského kapitálu. Pro vyjádření územních rozdílů 

se kromě pojmu disparita často pouţívá pojem územní nerovnováha. Existují rozdíly mezi 

periférií a centrem pokud jde o obyvatelstvo, bohatství, přístup ke sluţbám obecného zájmu, 

k dopravě, energii, telekomunikacím a informační společnosti nebo pokud jde o výzkum a 

kapacity pro inovace. Tyto rozdíly nelze ignorovat, protoţe ovlivňují celkovou 

konkurenceschopnost ekonomiky EU. Územní disparity se pak mohou projevit v tzv. 

konektivitě území na hlavní dopravní sítě (silniční, ţelezniční, letiště apod.) nebo v intenzitě 

vývoje a výzkumu v daném území vyjádřené jak počtem a strukturou organizací vědy a 

výzkumu a institucí poskytujících střední a vysokoškolské vzdělání, tak i pomocí počtu 

výstupů vědy a výzkumu (publikačních, patentů apod.). 

Řešení regionálních disparit v jednotlivých zemích je součástí různých přístupů a politik 

s hlavním důrazem na politiku regionální. 

Článek představuje hlavní výstupy výzkumné studie Regionální disparity v mezinárodním 

srovnání řešené v rámci výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním 

rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace a eliminace (Skokan a kol. 2008). V další části článku je 

nejprve v následující kapitole představen náhled na základní vybrané disparity vybraných 

zemí středoevropského prostoru se zastoupením ukazatelů pro ekonomické, sociální i územní 

disparity a pak následuje kapitola, která shrnuje národní přístupy k řešení disparit v těchto 

státech. 
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Náhled na regionální disparity ve vybraných zemích 

Za referenční země byly v souladu se zadáním výzkumu vybrány země sousedící s Českou 

republikou, tj. Německo, Rakousko jako představitelé EU 15 a Maďarsko, Polsko a Slovensko 

jako představitelé nových členských států EU. Z hlediska srovnávání přístupů k řešení disparit 

nepředstavují země na jedné straně optimální vzorek, protoţe se jedná o země různé 

velikosti a různé úrovně ekonomického rozvoje, na druhé straně jejich různorodost poskytuje 

moţnost seznámit se s variantním přístupem k řešení problematiky. Hlavní rozdíly u 

hodnocených zemí se projevují jak v regionální struktuře, tak i v rozsahu regionálních 

disparit. 

Při popisu regionální struktury budeme vycházet z obecné klasifikace regionů NUTS 

pouţívané Eurostatem. Pro srovnání jsou pak ještě v této kapitole uvedena data pro Českou 

republiku, která však nebude zatím dále analyzována. Regionální strukturu jednotlivých zemí 

přehledně popisuje následující tabulka. 

Tabulka č. 1: Regionální struktura vybraných zemí 

Stát NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 

Německo 
Spolkové země (16) s vlastní 

rozhodovací pravomocí 
Vládní obvody (39) Okresy (429) 

Rakousko 
Velké regiony (3) Spolkové země- základní 

správní (9) 
Politické nebo soudní okresy (35) 

Maďarsko 
Tzv. velké regiony (3) Uměle vytvořené regiony (7) Ţupy – základní samosprávné  

administrativní regiony (kraje) 

Polsko 
Regiony sloţené z několika 

vojvodství (6) 
Vojvodství – samosprávné 
administrativní celky (16) 

Subregiony – uměle vytvořené 
spojením několika okresů 

Slovensko 
Celé území Slovenska (1) Regiony i uměle vytvořené 

spojením krajů (4) 
Kraje jako základní samosprávné 

celky (8) 

Česko 
Celé území České republiky 

(1) 
Regiony soudrţnosti uměle 

vytvořené spojením krajů (8) 
Kraje jako základní samosprávné 

celky (14) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jestliţe v rámci politiky soudrţnosti EU se pouţívá srovnávání a hodnocení regionálních 

disparit na úrovni NUTS2 regionů, přehled uvedený v Tabulce č. 1 signalizuje srovnávání 

nesrovnatelného. Na řešení disparit v endogenních přístupech k regionální politice mají 

největší vliv rozhodovací pravomoci přiřazené jednotlivým úrovním regionů, které se 

v omezeném analyzovaném vzorku podstatně liší. Zatímco v  Německu je to úroveň NUTS1, 

v Rakousku a Polsku je to úroveň NUTS2, pak v Maďarsku a na Slovensku je to úroveň 

NUTS3, v Česku aţ na 3 výjimky také NUTS3. 

Jako představitelé regionálních disparit byly zvoleny následující ukazatele. Pro ekonomické 

disparity ukazatel HDP na obyvatele v PPS přepočteny na % pro EU27=100 (2005). Pro 

sociální disparity ukazatel regionální nezaměstnanosti v % (2007) a pro disparity v podpoře 

inovací, které můţeme přiřadit k územním disparitám ukazatel výdajů na VaV jako procento 

HDP (GERD, 2005). Všechna data byla získána z databáze Eurostatu. Přehled ukazatelů uvádí 

Tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2: Regionální disparity ve vybraných zemích 

Stát 

HDP/obyv. (PPS) 

EU27=100 (2005) 

Nezaměstnanost 

(%, 2007) 

GERD 

(% HDP/VaV, 2005) 

 Stát Regiony Stát Regiony Stát Regiony 

Německo 1) 115,2 78,3-202,1 8,6 4,90-17,40 2,48 1,13-4,19 

Rakousko 128,8 88,7-177,6 4,4 2,80-8,30 2,222) 0,50-3,40 

Maďarsko 64,3 40,9-104,9 7,4 4,70-12,3 0,94 0,31-1,37 

Polsko 51,3 35,0-57,0 9,6 8,30-12,7 0,57 0,08-1,10 

Slovensko 60,6 43,1-147,9 13,4 4,30-15,3 0,51 0,28-0,88 

Česko 76,6 59,8-160,3 5,3 2,40-9,50 1,41 0,25-2,77 

1)¨NUTS 1, 2)  Rok 2004 

Zdroj: Eurostat, Regional Statistics, 10-2008 

Pro kaţdý stát je uvedena hodnota ukazatele na národní úrovni a pak nejniţší a nejvyšší 

ukazatel v regionu. Ve skupině ukazatele HDP/obyvatele jsou největší regionální rozdíly 

vykazovány na Slovensku a nejmenší v Polsku, poměrně velké rozdíly vykazují v úrovni 

regionů také Německo a Rakousko. Ve skupině ukazatele nezaměstnanosti vykazuje 

překvapivě nejvyšší regionální rozdíly Česká republika, i kdyţ patří k zemím s malou 

nezaměstnaností, následovaná Slovenskem a Německem. V poslední skupině ukazatele GERD 

v regionálních rozdílech bezkonkurenčně vede Polsko následované Českem. U obou států 

jsou rozdíly v regionálních výdajích na VaV více jak desetinásobné. 

Je zřejmé, ţe i uvedené příklady regionálních disparit vyţadují jejich řešení v přístupech 

regionální politiky i v regionálním chápání sektorových politik. 

Přístupy k řešení regionálních disparit ve vybraných zemích 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, způsob řešení regionálních disparit ovlivňuje 

jednak regionální úroveň se samosprávnou působností, jednak úroveň centralizace řízení 

regionální politiky. V dalším textu proto bude provedeno shrnutí přístupu v jednotlivých 

zemích 

Řešení regionálních disparit v Maďarské republice 

Regionální politika Maďarska a její vývoj byl v posledních letech úzce spjat s procesem 

přípravy na vstup do Evropské unie. Během první poloviny 90. let 20. století neexistoval 

zřetelně specifikovaný koncept nebo strategie regionální politiky a regionálního rozvoje. 

Změna celkového konceptu a harmonizace rozvojových úsilí mezi různými ministerstvy a 

dalšími státními orgány přišla v roce 1996 s novou legislativou a národní politikou, kdy byl 

přijat Zákon o regionálním rozvoji a územním plánování. Zákon určil pravidla a úkoly 

regionální rozvojové politiky a územního plánování na národních a regionálních úrovních.  

Národní regionální rozvojová koncepce přijatá parlamentem v roce 1998 představila koncept 

statistických a plánovacích regionů (na úrovni NUTS 2) a mikroregionů (úroveň NUTS 4) a jiţ 

dříve existující krajů (úroveň NUTS 3). Při vyuţití dostupných indikátorů regionálních rozvoje 

můţeme v Maďarsku definovat tři základní typy znevýhodněných regionů (mikroregionů), jeţ 
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jsou pro identifikaci regionálních disparit Maďarska prioritní (Szalo, 2002): regiony 

s celkovým sociálně-ekonomickým znevýhodněním; regiony, jenţ potřebují průmyslovou 

restrukturalizaci; regiony s potřebou zemědělského a venkovského rozvoje. 

Koncepce stanovila následující strategické cíle (HU_Concept, 1998): 

 sniţovat (doslova zmírňovat) regionální disparity; 

 sniţovat nadměrnou koncentraci aktivit v okolí hlavního města Budapešti; 

 podporovat prostorovou difuzi inovací; 

 podporovat rozvojovou politiku, která zaručí udrţitelné vyuţívání zdrojů; 

 podporovat mezinárodní integraci a připravovat se na vstup do EU. 

Hlavním posláním a globálním cílem politiky regionálního rozvoje a politiky v Maďarsku je, 

obdobně jako v ostatních členských zemích EU, úsilí o sniţování regionálních disparit. Důraz 

je kladen na ekonomické a sociální disparity v regionech. Podstatné jsou regionální disparity 

v ekonomice vyjádřené ukazatelem HDP/obyvatele mezi NUTS2 regiony a situace je horší 

mezi mikroregiony (NUTS 4). Regionální disparity se sledují dále zejména v oblastech 

přímých zahraničních investic, podnikání, průmyslové výroby, zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti, úrovni systému vzdělávání, sociálních, zdravotních a dalších veřejných 

sluţeb, infrastruktury atd. 

Důraz na řešení disparit je i v základním dokumentu pro podporu regionální politiky 

s vyuţitím strukturálních fondů, tj. v Národním strategickém referenčním rámci (HU_NSRF, 

2007). Podle současné situační analýzy existují v Maďarsku podstatné a rostoucí disparity a 

prioritou regionální politiky je nadále sniţovat regionální a strukturální disparity v regionech a 

mikroregionech. Hovoří se doslova o duální struktuře maďarské ekonomiky, která se rozvíjí a 

modernizuje, na druhé straně se v ní prohlubují regionální disparity. 

Řešení regionálních disparit ve Spolkové republice Německo 

Regionální politika Spolkové republiky Německo je součástí hospodářské politiky Německa. Je 

orientována na hospodářský růst a mobilizaci růstového potenciálu. Primárním cílem 

regionální politiky v rámci celospolečenských úkolů je, aby strukturálně slabé regiony mohly 

dosáhnout, zapojením do hospodářského rozvoje, vyrovnání jejich nevýhodného postavení a 

aby došlo ke sníţení regionálních rozdílů v rozvoji. K tomu regionální politiku doplňuje 

vyrovnaná růstová politika a politika zaměstnanosti, inovací a vzdělávání. Má přispívat 

k celkovému hospodářskému růstu strukturálně slabých regionů, k vytváření trvalých a 

konkurenceschopných pracovních míst.  

Počátky regionální politiky v Německu sahají do 70. let 20. století. Od této doby je prováděna 

cílená podpora znevýhodněných regionů pro vylepšení nepříznivé situace ve strukturálně 

slabých oblastech země. Německo, jako členský stát Evropské unie, samozřejmě vyuţívá 

kromě nástrojů národní regionální politiky i moţnosti podpory ze SF EU v rámci politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS) EU. Dochází tedy ke kombinování obou politik – 

národní i unijní, a proto je při realizaci regionálně-politických opatření v zemi vyuţíváno jak 

prostředků z národních programů, tak i programů EU. Obecně můţeme vypozorovat 

postupný přesun od nástrojů národní regionální politiky k nástrojům politiky HSS EU, ale 

zároveň je patrný i pokles finančních prostředků ze SF EU do SRN z důvodu rozšiřování EU. 

Regionální ekonomická podpora je podle německé ústavy věcí jednotlivých spolkových zemí. 

Spolek (federace) má v rámci celospolečenské úlohy „zlepšení regionální hospodářské 
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infrastruktury“ vliv na rámcové plánování a podílí se na spolufinancování. Konkrétní 

provádění regionálních opatření je zcela v rukou jednotlivých zemí. Ty samy provádějí výběr 

podpůrných rozvojových projektů a provádějí jejich schvalování a  přidělování prostředků. 

Spolkové země si samy stanovují své priority podle povahy  a intenzity konkrétních 

regionálních problémů. 

Regionální rozdíly v Německu existují hlavně mezi jeho východní a západní části a jsou 

zapříčiněny zejména rozdělením Německa po druhé světové válce.  Současná regionální 

politika Německa koordinovaná na úrovni spolkové vlády se hlásí k problematice řešení 

regionálních disparit v Národním strategickém referenčním rámci pro období 2007-2013 

(DE_NSRF, 2007). Pro regiony cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je 

stanovena priorita sníţení disparit mezi regiony a optimalizace specifického regionálního 

potenciálu pomocí udrţitelných rozvojových programů. Důraz je kladen na disparity jek mezi 

regiony, tak i v rámci regionů, současně je však zdůrazněna podpora rozvojového potenciálů 

regionů. Disparity jsou vyhodnocovány zejména na ekonomické úrovni, nezaměstnanosti, 

výdajů na výzkum a vývoj. Spolková republika Německo klade jako celek značný důraz na 

vyváţený regionální rozvoj. Vývoj regionálních ukazatelů Německa koresponduje se 

současnou hospodářskou situací, východoněmecké regiony patří k těm méně vyspělým – 

jejich ekonomická úroveň se pohybuje kolem 80 % průměru EU 27 (na úrovni NUTS 1). 

Řešení regionálních disparit v Polské republice 

Současná regionální politika v Polsku je zaloţena na modelu inter a intra regionální politiky. 

Elementární principy, cíle a směry regionálního rozvoje země (interregionální politika) pro 

nejméně příštích 7 let jsou obsaţeny v Zákoně o zásadách realizace rozvojové politiky z 6. 

ledna 2006. Detailně jsou jednotlivé oblasti této politiky potom rozpracovány Ministerstvem 

regionálního rozvoje v dokumentu nazvaném Strategie rozvoje země 2007-2015, která je 

základním nástrojem regionální politiky v Polsku (PL_STRAT, 2006).  

Podle této strategie je státní regionální politika nejdůleţitějším nástrojem vládní hospodářské 

politiky, která spojuje a koordinuje řadu státních sektorových aktivit s opatřeními na úrovni 

regionů. Jejím cílem je provádění strukturálních změn v ekonomice, modernizace a zvyšování 

konkurenceschopnosti polských vojvodství. Má podporovat vyrovnávání rozvojových 

příleţitostí problémových regionů a vytvářet vnitřní potenciál regionů pro jejich moţná 

dlouhodobý rozvoj. Regionální politika klade důraz na endogenní rozvoj přednostně na 

základě vnitřních rozvojových faktorů a nejen na externí redistribuci příjmů. Jejím cílem je 

iniciovat permanentní rozvojové procesy v regionech. 

Strategie rozvoje země 2007-2015 zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s 

regionální politikou Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími 

rozvoj území.  Na jejím základě byl ve vzájemné součinnosti Ministerstva regionálního 

rozvoje a Evropské komise (DG for Regional Policy) zpracován Národní strategický referenční 

rámec na léta 2007-2013, ve kterém jsou obsaţeny jednotlivé národní či regionální operační 

programy (PL_NSRF, 2007).   

Na úrovní regionů je realizována regionální politika (intraregionální politika), v souladu se 

zákonem ze dne 5. června 1998 o samosprávě vojvodství, nejvyššími samosprávnými orgány 

vojvodství. Strategii rozvoje vojvodství schvaluje příslušné volené zastupitelstvo tohoto 
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samosprávného celku, přičemţ její realizace je zabezpečována prostřednictvím vojvodských 

programů (programy wojewódzkie).  

Mimo těchto ryze regionálních programů financovaných z rozpočtů jednotlivých vojvodství, 

hraji v regionální politice těchto samosprávných územních celků na úrovni NUTS 2 důleţitou 

roli i finanční zdroje z Evropské unie. Základním instrumentem realizace regionálních 

operačních programů jsou tzv. vojevodské kontrakty. To je dohoda (smlouva) uzavřena mezi 

vedením (úřadem) vojvodství a příslušným program garantujícím ministrem polské vlády, 

která stanoví zásady a podmínky spolufinancování daného operačního programu. 

Obdobně jako je tomu v České republice, mohou i v Polsku vstupovat do regionální politiky 

svými aktivitami i města a obce. Jejich působení je však vzhledem k disponibilním nástrojům 

a finančním prostředkům pouze okrajovou záleţitostí.  

Ze tří typů disparit, se kterými se v polské regionální literatuře běţně setkáváme, jsou 

v centru pozornosti polských výzkumných a odborných pracovišť v této oblasti disparity 

ekonomického a sociálního charakteru. 

Řešení regionálních disparit v Republice Rakousko 

Regionální politika je v Rakousku organizována na federální (spolkové) úrovni a na úrovni 

spolkových zemí. Řízení regionální politiky na federální úrovni zajišťuje v Rakousku spolkové 

kancléřství, které odpovídá za hospodářskou koordinaci v rámci celkové vládní politiky, 

obecné otázky ekonomického rozvoje a ekonomického výzkumu, obecné záleţitosti týkající se 

členství Rakouska v EU a koordinaci v oblasti plánování a regionální politiky na spolkové 

úrovni a úrovni spolkových zemí. 

Koordinační funkcí a zapojení subjektů podílejících se praktickém provádění regionálního 

rozvoje zajišťuje ÖROK (Österreichische Raumordnungskonferenz - Rakouská konference 

prostorového plánování). Jednou z oblastí, kterou ÖROK nepokrývá a která má velký význam 

pro regionální rozvoj, jsou technologie a podpora inovací. Protoţe tato oblast není přímo 

zahrnuta do regionální politiky, je tato činnost zařazena do programů koordinovaných 

federálním ministerstvem dopravy, inovací a techniky.  

Základní kompetence v oblasti regionální a hospodářské politiky spolkových zemí byly 

v posledních letech posíleny novými aktivitami v oblasti technického rozvoje a inovací. 

Moderní rakouská regionální politika se silně zdůrazňuje systémový a inovačně orientovaný 

přístup, který vychází z přenechání odpovědnosti za návrh politiky a její realizace spolkovým 

zemím. Přestoţe sniţování regionálních disparit zůstává obecně hlavním problémem, nemá 

se uţ jeho řešení dosahovat primárně transferem finančních zdrojů do regionu, ale 

prostřednictvím strukturálních a inovačních opatření a rozvojovými programy. Regiony samy 

mají nést odpovědnost za dlouhodobé rozvojové cíle. 

V platné koncepci regionálního rozvoje (ÖROK, 2002) se vychází z obecného cíle vyrovnání 

regionálních a sociálních disparit v celé Evropě. Zdůrazňují se také prostorové rozdíly 

v ţivotních podmínkách, v sociální vybavenosti, v kvalifikaci a vzdělávání, v dopravní 

obsluţnosti a přístupu k informacím. 



Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření  Šilheřovice 2008 

8 

 

V rámci odborné literatury není však kladen důraz přímo na problematiku regionálních 

disparit a jejich analýzu, ale regionální disparity jsou důvodem realizace regionální politiky. 

Mezi hlavní principy současné regionální politiky Rakouska patří (Aufhauser et al., 2003): 

 Regiony uţ nejsou primárně chápány jako administrativně vyčleněná území, ale jako 
sociálně vytvořené systémy strukturované podle sociálně-ekonomických interakcí 

v prostoru. Základní otázkou regionální politiky je pokrytí aktivit pro intra- a inter-
regionální spolupráci a partnerství. 

 Regionální hospodářská politika je stále méně zaměřena jen na řešení  regionálních 

problémů a stále více  na rozvojový potenciál na úrovní regionu. Netýká se jen tzv. 
problémových regionů, ale všech regionů. 

 Regionální politika se více zaměřuje na moţnosti regionální specializace s vyuţitím 
výrobních faktorů a inovačního potenciálu. 

Po velmi dlouhou dobu byla rakouská regionální politika charakterizována zejména aktivitami 

spolkového kancléřství a dalších spolkových ministerstev. Během několika posledních let se 

podpora regionálních ekonomických aktivit rozšířila na úroveň spolkových zemí, případně 

měst a obcí. Zatímco hlavní důraz na sniţování disparit mezi centrem a periférii byl poloţen 

v 60. a 70. letech, koncem minulého století převládla orientace na endogenní rozvoj, rozvoj 

potenciálu regionů, regionální inovace a regionální management a poradenství. Přesto 

v posledních dokumentech rakouské regionální politiky pro období 2007-2013 s vyuţitím 

strukturálních fondů EU  se opět objevuje přihlášení ke sniţování regionálních disparit 

(STRAT.AT, 2007). Hovoří se o vyrovnání hospodářských regionálních disparit a o 

polycentrickém rozvoji. Přitom disparity jsou zdůrazněny zejména z hlediska dostupnosti, 

zaměstnanosti, méně z hlediska výkonnosti ekonomiky (HDP/obyvatele), kde na úrovni 

NUTS2 dochází k jejich sniţování, rozdíly však zůstávají na vyšších úrovních NUTS3. 

Řešení regionálních disparit ve Slovenské republice  

Vznik a rozvoj regionální politiky na Slovensku je úzce spjat s obdobím před  a po vstupu 

země do EU. Specifickým znakem regionální struktury Slovenska jsou prostorově výrazné a 

prohlubující se regionální disparity. Východiskem pro formulování strategie rozvoje Slovenska 

je definování klíčových disparit a faktorů rozvoje. 

Hlavním cílem regionální strategie na Slovensku je nejen sníţení regionálních disparit, ale 

také rozvoj faktorů konkurenceschopnosti. Cíl by měl být naplněn splněním určitých priorit, 

kterými jsou zejména (SK_NSRR, 2007): 

 růst konkurenceschopnosti ekonomiky a její modernizace, 

 zlepšení infrastruktury regionů, 

 zvýšení zaměstnanosti, 

 rozvoj venkovských oblastí, 

 růst kvalifikace a vzdělanosti, 

 ochrana zdraví a ţivotního prostředí. 

Regionální rozvoj je podporován jak z prostředků EU, tak i ze státního rozpočtu, rozpočtů 

krajů, měst, obcí i soukromých zdrojů. Prostředky od měst a obcí přitom hrají, co do jejich 

objemu, v regionální politice pouze okrajovou úlohu. 
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Regionální politika na Slovensku se realizuje na více úrovních, je zde úroveň vládní a 

parlamentní, krajská, obecní a úroveň tzv. agenturní (různé agentury zaměřující se na 

regionální rozvoj, většinou lokální působnosti). 

Na úrovni vládní to je Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje, které koordinuje činnost 

orgánů státní správy, krajů a obcí v rámci regionálních otázek. V působnosti ministerstva 

jsou veřejné práce, regionální rozvoj, stavební činnost a stavební výrobky, stavební řád a 

územní plánování kromě ekologických aspektů, které spadají pod Ministerstvo ţivotního 

prostředí. Ministerstvo ve spolupráci s obcemi, kraji vypracovává národní plán, operační 

programy, sektorové operační programy, dohlíţí na jejich plnění a jednou ročně předkládá 

zprávu o plnění těchto dokumentů. Ministerstvo je zřizovatelem Agentury na podporu 

regionálního rozvoje.  

Na vládní úrovni je dále zřízena Rada vlády Slovenské republiky pro regionální politiku a 

dohled nad strukturálními operacemi. Rada je koordinační, poradní a iniciativní orgán vlády 

slovenské vlády pro otázky tykající se regionální politiky, vyuţívání strukturálních fondů, 

fondu Soudrţnosti. Další orgánem, který působí na této úrovni je Národní rada Slovenské 

republiky (NR SR), která má zřízené výbory, které se zabývají regiony. Těmito výbory jsou: 

Výbor NR SR pro veřejnou správu a regionální rozvoj – tento výbor se zabývá především 

zkvalitňováním a rozšiřováním pravomocí územní samosprávy, regionálním rozvojem. 

Výbor NR SR pro zemědělství, ţivotní prostředí a ochranu přírody – jak jiţ je z názvu výboru 

vidět, zabývá se zemědělstvím, ţivotním prostředím a jeho ochranou. Do je působnosti patří i 

rozvoj venkova, coţ povaţujeme za oblast regionálního charakteru. 

Na úrovni krajů existují v rámci jednotlivých krajských úřadů tzv. odbory regionálního 

rozvoje. Tyto odbory v oblasti regionálního rozvoje připravují, koordinují činnosti s 

příslušnými ministerstvy, obcemi a dalšími subjekty. Připravují kraj na čerpání finančních 

prostředků z Evropské unie. Velmi často jsou tyto odbory integrovány i s cestovním ruchem a 

územním plánováním.  

U agentur jsou nejvýznamnější Regionální rozvojové agentury (RRA). První začaly vznikat jiţ 

začátkem 90. let dvacátého století. Jejich cílem je aktivizace hospodářského, sociálního 

rozvoje v místě působnosti takového regionální rozvojové agentury. V současné době je 

vytvořen jak formální tak neformální síť, kterou lze povaţovat za podpornou strukturu pro 

rozvoj regionů Slovenska.  

Současná vláda Slovenské republiky ve svém programovém prohlášení deklarovala, ţe chce 

zastavit pokračující trend prohlubujících se regionálních rozdílů. Pojetí regionálních disparit 

na Slovensku se nijak zvlášť neliší od vnímání této problematiky Evropskou komisí respektive 

DG Regio. V centru pozornosti jsou disparity ekonomického a sociálního charakteru. 

Zajímavou je také v souvislosti s problematikou regionálních disparit i skutečnost, ţe na 

slovenských vysokých školách se setkáváme s celou řadou nabízených studijních oborů 

v oblasti regionalistiky, a to téměř na kaţdé ekonomicky zaměřené neprivátní vysoké škole či 

univerzitě. 
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Závěr 

Mezinárodní srovnání regionálních disparit vychází z přístupu EU k disparitám odvozeného 

ze soudrţnosti, která je jedním z klíčových principů a cílů Společenství a je pravidelně 

hodnocena Evropskou komisí. Regionální statistiky na národní úrovni i na úrovni Eurostatu 

obsahují řadu regionálních ukazatelů, avšak jejich naplnění konkrétními a aktuálními daty je 

v jednotlivých zemích poměrně odlišné. Srovnávání regionálních disparit ve všech zemích EU 

se proto v oficiálních zprávách Evropské komise omezuje jen na vybraný soubor ukazatelů 

v rámci zpráv o hodnocení soudrţnosti nebo s vyuţitím tzv. strukturálních ukazatelů. 

Srovnávaná skupina zemí je z hlediska dosaţené ekonomické úrovně značně nesourodou 

skupinou. Na jedné straně je zde Rakousko a Německo, které svou úrovní hrubého domácího 

produktu na obyvatele přepočteného dle standardu kupní síly měny výrazně přesahují 

průměrnou hodnotu daného ukazatele v EU-27 v roce 2005 (v případě Rakouska je to o 28,8 

%, u Německa potom o 16,6 %). Na straně druhé jsou zde státy (Slovensko, Polsko a 

Maďarsko), které se řadí k sedmi nejméně rozvinutým ekonomikám Unie a relace jejich 

vyprodukovaného HDP/obyv. (PPS) k průměru EU-27 nepřesahovala v roce 2005 hodnotu 

65%. 

Analyzované země také vykazují různé přístupy k řešení regionálních disparit v rámci 

regionální politiky. Zatímco u Německa a Rakouska je hlavní váha intervencí přenesena na 

úroveň spolkových zemí. U Maďarska, Polska i Slovenska pak ještě převládá centralistická 

exogenní orientace regionální politiky zejména proto, ţe finanční zdroje regionálního rozvoje 

pochází převáţně z unijního rozpočtu. 

Řešení regionálních disparit je ve všech zemích podtextem a původním východiskem 

regionální politiky, avšak zejména u Rakouska a Německa je kladen silný důraz na endogenní 

faktory rozvoje, zvyšování potenciálu regionů a nespoléhání na realokaci národních nebo 

evropských zdrojů. 
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