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Podstata a smysl strategického řízení regionálního rozvoje 

v České republice 

Ing. Renáta Václavková 

Abstrakt  

Tento příspěvek se věnuje základním principům regionálního rozvoje v České republice. 

Kaţdý den přicházíme do styku s různými prostorovými strukturami. Většinou jsou pro nás 

tyto struktury natolik samozřejmé, ţe si je ani neuvědomujeme. Jednou z hlavních příčin je, 

ţe se tyto struktury zásadně nemění z pohledu krátkého časového úseku. Z pohledu 

dlouhodobého ovšem můţeme v těchto prostorových strukturách zaznamenat výrazné 

změny. Co ovlivňuje tyto změny a jak probíhá strategické řízení rozvoje území je 

rozpracováno v příspěvku, který se věnuje hlavním principům strategického řízení regionální 

politiky v České republice.  

Klíčová slova  

regionální rozvoj, regionální politika, strategické řízení.  

Abstract 

This paper is aimed to basic principles of the regional development in The Czech Republic. In 

every day we are into connection with a different territory structures. The territorial 

structures are very common in our life and we don´t realize that they are here. The main 

reason is that these structures don´t change in the short period of time. But with long term 

view we can see significant changes in that territory structures. What affects these changes 

and how is strategic management working is described in the paper. Document devotes to 

the main strategic management’s principles of regional policy in The Czech Republic. 

Keywords  

regional development, regional policy, strategic management 

1 Teoreticko - metodologická východiska regionálního rozvoje 

Dříve neţ bude popsán systém regionálního rozvoje, je nutné vysvětlit teoreticko-

metodologická východiska regionálního rozvoje. Pro vymezení základních pojmů bylo vyuţito 

strategie regionálního rozvoje České republiky pro období 2007-2013.  

Region – dle subnacinálního  územního členění regionů je Česká republika rozdělena do 

těchto celků: 

 NUTS I – Stát (1)   

 NUTS II Regiony soudrţnosti (8)  

 NUTS III Kraje (14) 

 LAU I Okresy (76 + 15 praţských obvodů) 

 LAU II Obce (6 249) 
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Obrázek 1:  Rozdělení NUTSII, NUTSIII v ČR 

zdroj www.strukturalni-fondy.cz 

Regionální rozvoj znamená růst socioekonomického a environmentálního potenciálu a 

konkurenceschopnosti regionů vedoucí ke zvyšování ţivotní úrovně a kvality ţivota jejich 

obyvatel. V tomto ohledu jde o dynamický a vyváţený rozvoj regionální struktury příslušného 

územního celku a jeho částí (regionů, mikroregionů) a odstraňování, popřípadě zmírňování 

regionálních disparit. (MMR, 2006) 

Regionálními disparitami rozumíme rozdíly v úrovni hospodářského, environmentálního 

a sociálního rozvoje regionů v míře, která je celospolečensky uznána jako neţádoucí. Za 

regionální disparity nelze např. povaţovat rozdíly vyplývající z rozmanitosti podmínek 

jednotlivých regionů a z nich vyplývající rozdíly v kvalitě ţivota např. v městských nebo 

venkovských oblastech, kde se výhody a nevýhody navzájem vyvaţují.(MMR, 2006) 

Regionální politika představuje soubor intervencí, zaměřených podle konkrétní situace 

státu a jeho regionů a podle očekávaných vývojových tendencí, na podporu opatření 

vedoucích k růstu ekonomických aktivit a lepšímu územnímu rozloţení v území a k rozvoji 

infrastruktury. Základní podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace prostředků na 

tyto priority. (MMR, 2006) 

2 Systém regionálního rozvoje 

Co tedy ovlivňuje kaţdý regionální rozvojový proces? Jelikoţ v našem případě pojmem region 

rozumíme subnacionální území, máme co do činění s otevřenými územními jednotkami, kde 

dochází k výměně zboţí, zásob, práce a informací přes regionální hranice, které nejsou 

všeobecně ţádným způsobem regulované. Neexistuje zde ţádné clo, kurzovní riziko, ţádné 

pobytové či pracovní povolení, které by bránilo vzájemné výměně mezi regiony. Následující 

obrázek schematicky znázorňuje tuto situaci. 

Obrázek č. 2 vysvětluje výměnu zboţí a sluţeb, pracovní síly, kapitálu a informací mezi 

centrálním regionem a ostatními regiony. Přitom informace se vyměňují zčásti odděleně a 

zčásti společně s ostatními výměnnými vztahy. To však neznamená, ţe kaţdá regionální 

výměna probíhá úplně bez překáţek. Například při přepravě zboţí a osob z jednoho regionu 

do druhého regionu vznikají dopravní náklady. Dále jiné zdroje, jako je např. půda, jsou 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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prostorově imobilní. Osobní sluţby naopak vyţadují přítomnost poptávajícího a kupujícího na 

stejném místě, a proto mohou vţdy zasáhnout jen malou oblast. Faktory se tedy chovají 

heterogenně dle specifických podmínek prostoru a času, coţ vede k vytváření trhů s různou 

strukturou a různým prostorovým rozsahem. Výsledkem je prostorově rozdílná koncentrace 

aktivit, která svým aglomeračním efektem různě silně přitahuje či odpuzuje nové aktivity. 

Kaţdý region má samozřejmě různé lokalizační předpoklady k hospodářskému růstu. 

V souvislosti s regionálním rozvojem jsou lokalizační předpoklady a prostorové struktury 

důleţité, protoţe představují předpoklady pro rozvoj dané oblasti. Regiony s vhodnými 

lokalizačními předpoklady a strukturami se budou moci lépe rozvíjet neţ regiony s 

nevhodnými předpoklady.  

Obrázek 2: Systém hospodářské výměny mezi regiony 

Determinanty regionálního rozvoje 

Prostorové uspořádání, které pozorujeme v uzavřené ekonomice státní úrovně, je výsledkem 

rozhodnutí mnohých aktérů. Rozlišujeme tři nejdůleţitější aktéry ovlivňující regionální rozvoj. 

Jsou jimi podniky, domácnosti a stát. 

  

Zboţí 

Práce 

Informac

e  
Kapitál 
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Obrázek 3: Hospodářská výměna v regionální ekonomice 

Podrobněji se budeme zabývat pouze ovlivňováním regionální ekonomiky z úrovně veřejné 

ruky – státu. Stát činí mnohá rozhodnutí, které mají vliv na prostorovou strukturu. Na jedné 

straně se podílí na kvalitě různých lokalit a na druhé straně sám přijímá lokalizační 

rozhodnutí při umísťování veřejných zařízení. Stát strukturuje rámcové politické a sociální 

podmínky na společný ţivot lidí a na jejich ekonomickou činnost. Vymáhá daně a poplatky, 

které se mohou prostorově lišit, vytváří právní pořádek, provozuje zařízení na prosazení 

tohoto pořádku (justice, policie) a poskytuje mnoţství veřejných sluţeb. 

Důleţitou úlohou státu je poskytování infrastrukturních zařízení. Tyto zařízení mohou mít 

podstatný prostorově-diferencující vliv. Vytvoření dopravní, ţelezniční a komunikační sítě má 

za následek, ţe některé lokality jsou pro určité funkce vhodnější a jiné méně vhodné. Druh a 

kvalita škol a univerzit určuje úroveň vzdělání pracovních sil, které opět mohou působit jako 

výhody a nevýhody dané lokality apod. 

Je třeba mít na zřeteli, ţe stát není homogenní aktér a také nestojí mimo hospodářské dění. 

Různé úrovně administrativy teritoriálního rozdělní (obec, kraj, stát) nebo funkcionálního 

charakteru (různé ministerstva, oddělení, sekce) mají často rozdílné cíle a navzájem si 

konkurují v úsilí o zdroje a kompetence. Svou vlastní hospodářskou činností, příjmy z daní, 

zájmovými zastoupeními a politickým tlakem je stát sám ovlivňovaný svými vlastními 

opatřeními a je vklíněný do hospodářské struktury. Při lokalizaci veřejných zařízení (škol, 

nemocnic, kulturních zařízení atd.) podléhá stát podobným restrikcím jako domácnosti. 

Musíme ho tedy pokládat za jednoho z vícerých aktérů regionálního rozvoje, kteří přijímají 

rozhodnutí ovlivňující prostorovou strukturu a jsou s ostatními aktéry velmi úzce spjatí. Kvůli 

tomu spojení můţe stát jen velmi nedokonale vykonávat úlohu nadřízené řídící organizace, 

která se mu v souvislosti s regionálním rozvojem připisuje.(Maier, 1997) 
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Podrobnější členění aktérů v regionálním rozvoji z pohledu veřejné ruky 

 zákonodárné sloţky státu (Poslanecká sněmovna a Senát)  

 výkonné sloţky státu (vláda, ústřední orgány státní právy a jimi řízené organizace, 

dočasně okresní úřady)  

 orgány územní samosprávy (na krajské a obecní úrovni)  

 poradní a koordinační orgány (Národní programový a monitorovací výbor, Rady pro 

koordinaci regionálního rozvoje, Regionální řídící a monitorovací výbory)  

 rozvojové organizace s celostátní či regionální působností (rozvojové agentury, 

klastry, podnikatelské inkubátory, vědeckotechnologické parky atd.)  

 hospodářské a agrární komory, zájmová sdruţení, zaměstnanecké a 

zaměstnavatelské organizace, agentury  

 instituce veřejného sektoru (školy, zdravotní a sociální zařízení, kulturní instituce aj.), 

nestátní neziskové organizace  

3 Regionální politika 

Regionální politikou dle úvodní definice rozumíme soubor intervencí, zaměřených podle 

konkrétní situace státu a jeho regionů a podle očekávaných vývojových tendencí, na podporu 

opatření vedoucích k růstu ekonomických aktivit a lepšímu územnímu rozloţení v území a 

k rozvoji infrastruktury. Základní podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace 

prostředků na tyto priority. Přitom se má korigovat prostorová alokace vytvořená trhem. 

Regiony jsou vymezeny buď podle kriterií rovnosti druhu (procento nezaměstnaných nebo 

dle HDP na obyvatele daného regionu) anebo podle funkční závislosti (centrum a příslušné 

zázemí). V prvním případě hovoříme o homogenních regionech a v druhém o funkčních 

regionech. 

Regionální politika se snaţí většinou o ovlivňování rozvoje velkých hospodářských celků 

určitého území, a proto nejdůleţitějšími účastníky regionální politiky jsou jiţ tradičně stát, 

regiony soudrţnosti, kraje, obce. V České republice se jedná o Ministerstvo pro místní rozvoj 

České republiky z pohledu národní úrovně. Například ve federálních státech, jako je Německo 

nebo Rakousko, převzali úlohu regionální politiky spolkové země. 

Proč je důleţité v trţních ekonomikách vykonávat regionální politiku? Jaké jsou důvody a 

argumenty pro regionální zásahy? V literatuře se vyskytují tři druhy důvodů: 

 Ekonomické 

 Sociální 

 Environmentální 

Ekonomické zdůvodnění 

Podle neoklasiků má trţní mechanismus sám od sebe zabezpečovat optimální alokaci zdrojů 

v prostoru, proto regionální politika není potřebná. Externí efekty, jako je nedokonalá 

mobilita zdrojů, však brání optimální alokaci prostřednictvím trhu. 

Důsledky jsou například tyto: 

 V některých regionech aglomerační náklady (nevýhody) převyšují aglomerační výnosy 

(výhody). 

 Vliv inflačních efektů způsobených tím, ţe poptávka po faktorech v některých 

regionech trvale převyšuje nabídku. 
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 Na druhé straně pak existují kvůli nedokonalé mobilitě kapitálu a práce často oblasti, 

ve kterých výrobní faktory (především pracovní síla) nejsou plně vyuţité. 

 Soukromí investoři vyţadují příslušnou infrastrukturu (zásobování, odvoz odpadu, 

dopravu a komunikační technologie) a zařízení (jako vzdělávání, vědecký a 

technologický transfer a správu). Mnoho odvětví této infrastruktury má charakter 

veřejných statků (nevylučitelnost, nezmenšitelnost), a proto je soukromý sektor 

neposkytuje v dostatečném mnoţství. 

Sociální zdůvodnění 

Hlavní motivy existence regionální politiky ovšem nespočívají pouze v ekonomických cílech, 

ale především v cílech sociálních. Klíčovým argumentem je, ţe trţní mechanismus sám není 

schopný zabezpečit vyrovnaný regionální rozvoj se stejnými důchodovými moţnostmi a 

přibliţně stejnými ţivotními podmínkami ve všech regionech ekonomického prostoru. Hlavní 

rozdíly můţeme nalézt ve vybavenosti, ve výhodách z rozsahu, výhodách aglomerace apod. 

Společnosti, které mají jako cíl sociální rovnost, se pokoušejí prostřednictvím regionální 

politiky přispět k vyrovnání mezi rozdílnými regiony v oblasti podnikatelských a důchodových 

moţností a ostatních ţivotních podmínek. Cíl vyrovnávání má pro evropskou regionální 

politiku velký význam. Výběr regionů, které do této politiky spadají, je dán kriteriem 

potřebnosti. Regiony jsou vybrány podle znaků: nejniţší HDP na obyvatele, nezaměstnanost 

a nepříznivé ţivotní podmínky apod. 

V posledních letech ovšem nastalo určité vystřízlivění vzhledem k moţnosti zmenšit pomocí 

regionální politiky oblastní rozdíly. Často se povaţuje za úspěch stabilizování regionálních 

rozdílů a zastavení jeho dalšího prohlubování. V dalším rozměru se regionální politika v rámci 

sociálního pilíře zaměřuje na kvalitu ţivota obyvatel jako je například práce, bydlení, vzdělání, 

dostupnost výrobků a sluţeb, kultura, rekreace, sport a volný čas apod. (Maier 2. , 1998) 

Environmentální zdůvodnění 

V posledním období získaly environmentální zájmy vysoký význam. Důvodem je stále 

zhoršující se ţivotní prostředí ve městech, přetíţení dopravních tepen, znečišťování prostředí 

velkými průmyslovými podniky, energetická náročnost západního stylu ţivota, problémy 

s odpadovým hospodářstvím a stále se zhorčující kvalita vody, půdy a ovzduší. V posledním 

období významnou roli hraje také otázka klimatické změny, díky které dochází k zásadním 

změnám počasí. Cílem regionální politiky prostorového uspořádání je zachování přírodního a 

kulturního prostředí pro další generace a zabezpečení přirozených ţivotních podmínek, coţ 

opět není moţné očekávat od volně působícího trţního mechanismu. Prostřednictvím 

cenového mechanismu jsou sice statky, na které existuje dispoziční právo, jako jsou 

například nerostné suroviny, půda a stavební pozemky v atraktivních lokalitách draţší a tím 

hodnotnější, ale stále je zde voda a vzduch jakoţto volně přístupný statek a podniky i 

domácnosti se k nim chovají podle individuálních zájmů. 

Regionální politika zde sleduje dva hlavní cíle. Prvním cílem je směřování od velmi ekologicky 

zatíţených regionů k méně zatíţeným, druhým cílem je vhodná volba regionálně politické 

strategie a důsledné kontrolování dopadů investičních projektů na ţivotní prostředí. 

Z hlediska udrţitelného rozvoje hlavní otázkou zůstává, v jakém rozsahu můţe regionální 

rozvoj zabezpečit přirozené ţivotní podmínky, případně v jakém rozsahu se tyto podmínky 

mohou změnit. 
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4 Regionální politika v ČR 

Strategie regionálního rozvoje ČR pro 2007-2013 definuje základní úrovně pro realizaci 

regionální politiky v České republice. Mezi základní úrovně patří stát, regiony soudrţnosti, 

kraje a obce.  

Úlohou státní úrovně je koncepční a výkonná činnost zákonodárných a výkonných sloţek 

státu v oblasti regionální politiky a podpory regionálního rozvoje, včetně zabezpečení 

prostředků státního rozpočtu a adekvátních legislativních opatření.  

Cílem státní podpory regionálního rozvoje je růst socioekonomického a environmentálního 

potenciálu regionů, zvyšování jejich konkurenceschopnosti, vyváţený rozvoj regionální 

struktury státu a sniţování nepřiměřených rozdílů v úrovni hospodářského a sociálního 

rozvoje a environmentálních podmínek regionů. Při uplatňování principu subsidiarity 

v podpoře regionálního rozvoje a provádění regionální politiky je tedy úkolem státu zejména: 

 vytváření koncepce regionální politiky státu, 

 analýza a identifikace regionálních disparit, 

 určení problémových regionů, které je potřeba podporovat z úrovně státu, 

 stanovení rozsahu a zaměření podpory státu v rámci státních programů podpory 

regionálního rozvoje k odstraňování regionálních disparit. 

Úlohou krajské úrovně je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů krajů 

v oblasti regionálního rozvoje. Orgány kraje tvoří základní stavební jednotku pro tvorbu a 

realizaci regionálního rozvoje v ČR, spolupracují s ústředními úřady státní správy a koordinují 

zájmy obcí ve věcech regionálního rozvoje nadobecního významu.  

Úkolem krajů je zejména: 

 koordinace rozvoje územního obvodu kraje a rozvoj odvětví v jejich samostatné 

působnosti, 

 koncipování vnitřní rozvojové politiky krajů, zpracování a implementace rozvojových 

programů, 

 stanovení regionálních rozvojových priorit, ovlivňování vývoje regionálních disparit 

v rámci kraje a dbát o zachování krajinné a hospodářské pestrosti území.  

Stát i kraje plní při podpoře regionálního rozvoje své nezastupitelné role. Spolupracují, ale 

nemohou se vzájemně nahrazovat. Kraje nemohou převzít funkci státu z prostého důvodu - 

působí pouze na svém vymezeném území a nemohou překonat prostorové limity působnosti 

územních samospráv. Naproti tomu odstraňování regionálních disparit vyţaduje jednotné 

posuzování problémů na celém území státu a rozhodování podle jednotných kriterií o tom, 

které zaostávající územní celky v rámci státu a jakým způsobem mají být podporovány. Stát 

navíc vystupuje ve vztahu k příslušným institucím Evropské unie jako nezastupitelný partner 

při uplatňování politiky hospodářské a sociální soudrţnosti a tedy realizaci regionální politiky 

EU na území ČR. 

Stát by měl respektovat samosprávnou roli krajů v oblasti plnění dílčích funkcí regionální 

politiky a rozvoje regionů. V této oblasti je zcela zásadní uplatnění principu subsidiarity, 

v rámci něhoţ Strategie regionálního rozvoje představuje zastřešující koncepční dokument, 

jak pro tvorbu regionálních rozvojových strategií, tak i pro uplatnění jednotlivých nástrojů 

v rámci implementace národní regionální politiky při přípravě a realizaci čerpání prostředků 

z evropských fondů. 
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Úlohou obecní úrovně je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí 

v oblasti místního rozvoje, jejich iniciační činnost v oblasti řešení nadmístních problémů a 

definování nadmístních programů a jejich participace na realizaci regionálních programů.  

5 Prorůstová strategie regionálního rozvoje ČR v roce 2007-2013  a její 

procesy  

Preferovaným vzorcem překonávání regionálních disparit je dle Strategie regionálního rozvoje 

České republiky zachování a vyuţívání funkčních (z hlediska moţností rozvoje pozitivních) 

rozmanitostí jednotlivých regionů. Níţe uvedený obrázek ukazuje na diversifikovaný přístup 

k rozvoji regionů. 

Obrázek 4: Diverzifikovaný přístup rozvoje regionů 

K zabezpečení takto pojaté prorůstové strategie slouţí následující procesy diversifikovaného 

rozvoje regionů:  

Mobilizace přírodního a kulturního potenciálu 

Jedná se o efektivní vyuţívání rozvojového potenciálu regionů na základě zmapování místně 

diversifikovaného přírodního a hmotného rozvojového potenciálu a aplikace účinných 

opatření k jeho vyuţití. Cílem je dosáhnout vyšší kapitálové absorpční schopnosti regionů 

směrem k maximálnímu vyuţití přírodního a kulturního rozvojového potenciálu. Opatřením je 

revitalizace regionálních tradic a jejího vyuţívání jako zdroje hospodářského růstu v rámci 

globálně dynamicky se vyvíjejících segmentů, jako je turismus nebo ekonomizace kulturního 

dědictví. 

Šíření rozvojových inovací 

Šíření efektů prostorových rozvojových pólů formou předávání inovací do rozvojově 

indiferentních regionů. 

Vyuţití komparativních výhod 

Vyuţití komparativních výhod zaloţených na zvýrazňování pozitivních faktorů regionů a jejich 

rozvojových předpokladů a odstranění negativních rozvojově disfunkčních disparit, které 

brání vyuţívání komparativních výhod. 

Prostorová soudrţnost, rozvoj infrastruktury 

Vnitřní integrace regionů na základě územní dělby práce, optimálně vyuţívající 

komparativních výhod a prostorové dostupnosti jednotlivých částí území a spádových vazeb 

mezi nimi. Posilování ekonomické a sociální soudrţnosti kapitálovými vklady do rozvoje 

infrastruktury regionů. 

  

Diversita Flexibilita Prosperita
Dynamická 

rovnováha

Stabilita

 a efektivita



Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a 5. 11. 2010 

 

200 
 

Diferencovaný rozvoj lidských zdrojů v regionech 

Zvyšování vzdělání, kvalifikace, motivace, sociální a prostorové mobility a akceschopnosti 

obyvatel s cílem zajištění vyšší efektivity jejich zapojení do rozvojových projektů a do 

aplikace principů místní Agendy 21. 

Přeshraniční a meziregionální spolupráce 

Vyuţívání moţností přeshraniční regionální spolupráce v rámci středoevropského prostoru a 

spolupráce s dalšími evropskými regiony a mezinárodními organizacemi. 

Zvýšení sociální soudrţnosti regionů 

Vysoká míra sociální soudrţnosti regionů, zaloţená na ekonomické a občanské participaci 

jednotlivých skupin obyvatel a jejich identifikaci s daným územím a na funkční podpoře 

integrace vyčleněných skupin se společným cílem zlepšení kvality ţivota v regionu. 

Modernizace socioekonomické struktury obyvatelstva regionů jako předpoklad jejich 

dlouhodobě udrţitelného rozvoje.  

Stabilizace sídelní struktury regionů a revitalizace venkovského prostoru 

Podporou substituce trvalé migrace dojíţďkou za prací zvýšit prostorovou flexibilitu na trhu 

práce bez výrazných změn v sídelní struktuře země s cílem omezování trendu vylidňování 

obcí a předcházení rozrůstání měst do krajiny. Oţivení venkovského prostoru vyuţitím 

moderních technologií, informatiky, modernizací zemědělské výroby a zvýšením 

environmentálních funkcí krajiny. Zvýšení prestiţe venkova zlepšenou kvalitou ţivotního 

prostředí a podpora zhodnocování krajinného potenciálu. 

Kvalita a otevřenost veřejné správy v regionech 

Zlepšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy na regionální a lokální úrovni a její 

dostupnosti obyvatelům. Podpora rozvoje partnerství soukromého, veřejného a neziskového 

sektoru a otevřené komunikace.   

Ţivotní prostředí 

Šetrné vyuţití potenciálu ţivotního prostředí ke zvyšování růstu socioekonomického 

potenciálu a konkurenceschopnosti regionů v souladu s principy udrţitelného rozvoje. 

Zlepšování kvality ţivota prostřednictvím systémové ochrany a zvyšování kvality sloţek 

ţivotního prostředí. 

6 Nástroje pro zajištění regionální politiky České republiky pro období  

2007-2013 

Pobídková politika 

Regionální politika nebude mít vlastní specifické nástroje. Bude vyuţívat standardní 

ekonomické a finanční nástroje, které budou v odůvodněných případech regionálně 

diferencované (podpora podnikatelských aktivit) nebo aplikované s větší intenzitou ve 

vybraných regionech (podpora veřejného sektoru).  

Jednou z klíčových sloţek regionální politiky bude pobídková politika, která bude 

zajišťovat finanční podporu subjektům ve vyznačených regionech (nadstandardní podpora) s 

cílem tyto subjekty přesvědčit, aby se přemístily do těchto regionů anebo se  

v takových regionech rozvíjely.  
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Hlavní úvaha při navrhování opatření souvisejících s regionálními pobídkami se dotýká 

vyznačení těch regionů, v nichţ bude aplikována podpora ve formě pobídek.  

Pro podporu regionálního rozvoje České republiky budou aplikovány tři základní finanční 

nástroje pobídkového charakteru na podporu podnikatelských aktivit: kapitálová dotace, 

dotace vztahující se k úrokům nebo půjčkám, dotace vztahující se k pracovní síle. 

Informace a poradenství 

K institucionálním nástrojům počítáme instituce poskytující informace a poradenství. 

Významné instituce k podpoře regionálního rozvoje představují: Agentura pro rozvoj 

podnikání, fondy rizikového kapitálu, Česká agentura pro zahraniční investice CZECHINVEST, 

Česká agentura pro zahraniční obchod CZECHTRADE, Národní vzdělávací fond, Hospodářská 

komora ČR, Agrární komora ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost 

vědeckotechnických parků, Česká centrála cestovního ruchu. 

Intenzita a finanční podpora poskytovaných sluţeb těchto institucí nejsou regionálně 

diferencovány, avšak v konkrétních případech mohou mít významný regionální efekt. 

Programové zabezpečení regionálního rozvoje 

Soustava strategických a programových dokumentů je členěna na strategické a programové 

dokumenty České republiky vypracovávané na úrovni státu a na úrovni krajů a také obcí. 

Následující obrázek ukazuje systémové uspořádání strategických a programových 

dokumentů, prostřednictvím kterého dochází ke strategickému řízení regionálního rozvoje. 

Obrázek 5: Systém strategických a programových dokumentů regionálního 

rozvoje ČR dle územního členění 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Stupně strategického plánování 

Tvorba programových dokumentů je úzce spjata s procesem strategického plánování a řízení. 

Neexistuje jediná všeobecně přijímaná metodologie provádění strategického plánování 

rozvoje regionů. Proces zaloţený na budování konsensu u regionálních aktérů na společnou 

vizi a lepší ekonomickou a sociální a udrţitelnou budoucnost regionu. Strategické plánování 

probíhá ve třech základních stupních: 

Strategie je dlouhodobý koncepční dokument, který určuje základní linie rozvoje daného 

subjektu, resp. území, pro něţ daný subjekt strategii vytváří, a to ve všech základních 

tematických oblastech a na dlouhé období.  

Program je střednědobý koncepční dokument. Vychází a navazuje na strategii a ve 

střednědobém horizontu vytyčuje opatření, která bude subjekt realizovat, aby dosáhl 

strategických cílů. 

Plán je krátkodobý dokument prováděcího charakteru a v pravém slova smyslu jiţ nejde o 

strategický dokument. Je však nezbytným návazným dokumentem na strategii, neboť 

konkretizuje vybraná opatření ve formě projektů či aktivit. Obsahuje jiţ harmonogram a 

stanovuje způsob financování jednotlivých aktivit a projektů spolu s jejich rámcovými 

rozpočty. 

Programování strukturální pomoci Evropské Unie České republice pro 

programovací období 2007 – 2013 

Následující obrázek zaznamenává systém strategických dokumentů zaměřený na podporu 

strukturální pomoci. Hlavním cílem je navrhnout promyšlený soubor aktivit zaměřený na 

podporu ekonomického a sociálního rozvoje regionů v rámci vyuţití strukturální pomoci 

Evropské Unie. Tyto programové dokumenty jsou součástí realizační fáze podpory 

regionálního rozvoje České republiky v kontextu zájmů regionálního politiky Evropské Unie. 
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Obrázek 6-Programováni strukturální pomoci pro období 2007 - 2013 

Zdroj: vlastní zpracování 

7 Strategické plánování a řízení regionálního rozvoje v ČR 

Význam tvorby strategických a programových dokumentů v České republice a v jejich 

územních celcích stoupá s mírou, s jakou se prosazuje strategické řízení na těchto úrovních a 

s mírou našeho zapojení, jako členské země EU, do strategického plánování a programování 

EU. 

Proces plánování a řízení regionálního rozvoje je vnímáno jako systematický proces 

organizování změn a vytváření širokého konsenzu a společné vize pro dynamický 

regionální rozvoj naší země. Cílem je naplánovat a uskutečnit poţadované změny, které 

ovlivní současnou situaci v daném území a nikoliv pouze připravit strategický plán či 

program. Primárním cílem je vyvolat akci a dosáhnout určité ţádané změny a ne pouze 

vyčerpat momentálně dostupné prostředky. 

Strategické a programové dokumenty jsou nedílnou součástí strategického plánování a 

řízení regionálního rozvoje a nejsou a nemohou být vytvářeny izolovaně. Soustava 

strategických a programových dokumentů by měla tudíţ být provázaná dle jednotlivých 

územních úrovní, jedině tak je moţné zajistit efektivní fungování nástrojů regionální 

politiky. Proto je potřeba dobudovat legislativní oporu pro oblast regionálního plánování a 

řízení tak, aby byly zachovány jednotlivé vazby na dokumenty od vyššího regionálního 

uspořádání k niţšímu územnímu uspořádání.  

Dalším kriteriem pro efektivní plánování a řízení regionálního rozvoje je akceptování 

jednotlivých stupňů strategického plánování. Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu dokumentu, 
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změny v prostorovém uspořádání se dějí jen velmi pomalu z krátkodobého pohledu. Je 

tedy nutné chápat proces strategického plánování v dlouhodobém horizontu, který 

přesahuje jedno volební období a proces taktického, programového plánování pouze 

ukusuje svůj díl z plánované strategie.  

Současnou situaci v České republice popisuje následující obrázek, který ukazuje 

jednotlivé vazby. V uvedeném znázornění je moţné si povšimnout nedokonalosti 

legislativní podpory pro strategické plánování regionálního rozvoje v ČR a nedostatečné 

provázanosti jednotlivých stupňů strategického plánování. 

Obrázek 7: Systém strategických a programových dokumentů regionálního 

rozvoje ČR 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závěr 

Příspěvek se věnoval podstatě a smyslu regionálního rozvoje v kontextu České republiky. 

Hlavními aktéry regionálního rozvoje jsou podniky, domácnosti a stát. To, jak se regiony 
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vyvíjejí v čase, ovlivňuje faktory hospodářské výměny mezi jednotlivými regiony. Tam kde 

tyto faktory negenerují dostatečný potenciál pro rozvoj, je potřeba uplatnit intervence ze 

strany regionální politiky, kterou vykonává veřejná ruka - stát. Stát tedy činí mnohá 

rozhodnutí, které mají vliv na prostorovou strukturu. Je třeba mít na zřeteli, ţe stát není 

homogenní aktér, a také nestojí mimo hospodářské dění. Různé úrovně administrativy 

teritoriálního rozdělení (obec, kraj, stát) nebo funkcionálního charakteru (ministerstva, 

oddělení, sekce) mají často rozdílné cíle a navzájem si konkurují v úsilí o zdroje a 

kompetence.  

Důvody pro nutnost realizace intervencí veřejné ruky je moţné vidět ve třech rovinách. 

Ekonomická rovina jednoznačně ukazuje na nedokonalosti trţního mechanismu, zejména 

v nutnosti zajišťování veřejných statků. Sociální rovina regionální politiky se zaměřuje zvláště 

na stabilizování regionálních rozdílů a zlepšování kvality ţivota a přibliţování standardu 

kvality ţivota všem regionům. Environmentální rovina má stále větší význam v důsledku 

zhoršujícího se ţivotního prostředí, vysokou energetickou náročností ţivota obyvatel a 

problémy s odpadovým hospodářstvím. Významnou roli v tomto pilíři hraje také klimatická 

změna.  

Prorůstová strategie regionálního rozvoje České republiky na období 2007-2013 vychází 

z přístupu diverzifikovaného rozvoje regionů. Mezi hlavní procesy regionální politiky patří: 

šíření inovací, vyuţití komparativních výhod regionů a jejich synergických efektů, rozvoj 

lidských zdrojů, který akceptuje aktuální potřeby, spolupráce a síťování a podobně. V České 

republice jsou vyuţívány standardní nástroje regionální politiky. Podnikatelské subjekty jsou 

podporovány k lokalizaci ve vyznačených regionech pobídkovým systémem. Informace a 

poradenství zajišťuje síť organizací, která je ve větší či menší míře jiţ implementována do 

státní úrovně a úrovně územních celků. 

Významnou roli nástrojů regionální politiky hraje strategické řízení a plánování regionálního 

rozvoje. Strategické a programové dokumenty nemohou být vytvářeny izolovaně, nýbrţ je 

nutné zajistit jejich provázanost dle jednotlivých územních celků. Z pohledu času by mělo 

plánování regionálního rozvoje probíhat na úrovních strategického, taktického a operačního 

řízení, stejně jako je tomu v podnikatelské sféře. Rámec legislativní podpory, který je dán 

zákonem o regionálním rozvoji České republiky, by měl tyto zásady přenést do praxe.  
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