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2.

HLAVNÍ TENDENCE VÝVOJE KRAJE A SROVNÁNÍ S EU

2.1 Popis kraje a hlavní geografické údaje
St edo eský kraj svou polohou v centrální ásti

eské republiky tvo í prstenec okolo území

hl. m. Prahy, které je i jedinou jeho vnit ní hranicí. Na severu hrani í s krajem Ústeckým a
Libereckým, na východ s Královéhradeckým krajem a krajem Vyso ina. Jižní hranici tvo í
Jiho eský kraj a západní Plze ský. St edo eský kraj nemá vlastní hranici s n kterým ze
sousedních evropských stát .
Svou rozlohou i po tem obyvatel je k roku 2011 nejv tším krajem v eské republice.
St edo eský kraj historicky, geograficky i ekonomicky kooperuje s hl. m. Prahou, které
supluje i absenci krajského m sta – v Praze je sídlo krajského ú adu.
V kraji je celkem 12 okres . Okresní ú ady na území

eské republiky ukon ily svoji innost

31. prosince 2002, takže od 1. ledna 2003 p edstavují okresy pouze územní obvody policie,
soud

a n kterých jiných státních institucí. Základní charakteristika okres

St edo eského

kraje je uvedena v Tabulce . 1.
Z hlediska administrativního len ní CZ-NUTS je kraj jedinou sou ástí NUTS 2 – St ední
echy. Podrobné len ní kraje na jednotky NUTS 3 a LAU 1:
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Základní údaje o St edo eském kraji:
rozloha 11 015km2, cca 14% z rozlohy

R, p ibližn 1,9 krát v tší než pr m rná

rozloha kraje v R (k 30.12.2011),
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po et obyvatel ke konci 3. tvrtletí 2012 byl 1 288 945 - kraj s nejv tším po tem
obyvatel v R,
pr m rná hustota obyvatel je 117 obyv./km2 – pod pr m rem

R (134 obyv./km2)

a nad pr m rem EU (27) 108 obyv./km2 (viz Tabulka . 2 a 3)
po et obcí: 1145, z toho 82 m st.
Ve St edo eském kraji je celkem 19 m st s více než 10 000 obyvateli. Nejv tším m stem je
Kladno, kde k 1.1. 2012 žili celkem 68 682 obyvatelé. Kladno je také jediným m stem kraje
s více než 50 000 obyvateli. Druhým nejv tším m stem je Mladá Boleslav (44 252 obyvatelé)
a t etím P íbram (33 793 obyvatelé). Nad hranici 30 000 obyvatel dosahuje už jen m sto
Kolín (31 042 obyvatelé) – viz Tabulka . 4
Vývoj po tu obyvatel od roku 1991 má stoupající tendenci. Nejvyšší nár st obyvatel
St edo eského kraje probíhá od roku 2005 (nár st 14 038 obyvatel), v roce 2008 byl celkový
ro ní p ír stek obyvatel nejvyšší (celkem 28 864 obyvatelé) od tohoto roku se ro ní p ír stek
obyvatel pohybuje od 15 do 20 tis. obyvatel – viz Tabulka
roce 2010 nejvyšší p ír stek obyvatelstva mezi kraji

5. St edo eský kraj zaznamenal v
eské republiky a stal se krajem s

nejvyšším po tem obyvatel. Mezi novými obyvateli výrazn ubylo p ist hovalých ze zahrani í
a dominuje st hování z jiných oblastí republiky, p edevším z hlavního m sta a zárove kraje
Prahy. Více než polovina nov

p ist hovalých sm uje práv

do okres

v jejím t sném

sousedství (výstavba satelitních celk v okolí Prahy).
Budoucí demografický vývoj (viz

SÚ – Projekce obyvatelstva do r. 2065) v kraji

p edpokládá (bez uvažování migrace obyvatel) zmír ující se nár st obyvatel do roku 2016 a
od tohoto roku pak úbytek obyvatel.
Území dnešního St edo eského kraje, ze kterého nelze z historického hlediska vyjímat hl. m.
Prahu, p edstavuje nejen geografický, ale i významový st ed

ech, v n mž se odehrávaly a

odehrávají nejd ležit jší události našich d jin. Údolí kolem Berounky, ve st edním Polabí, na
Kolínsku a území Pražské kotliny byla osídlována již od prav ku. Na celém území kraje se
nacházejí významná archeologická nalezišt , odkrývaná od druhé poloviny 19. století až do
sou asnosti.

ada z nich je unikátní a má celostátní, celoevropský, i dokonce celosv tový.

význam. Nejstarší stopy lidského osídlení na území St edo eského kraje byly objeveny v
okolí Berouna (Beroun – dálnice) a jsou datovány do období nejstaršího paleolitu (2,5 mil. až
750 tis. let). Z území

eského krasu pocházejí rytiny kozoroha a kon , jediné projevy

mladopaleolitického výtvarného um ní v echách.
St edo eský kraj je z hlediska geomorfologického sou ástí
kraj rozd lit na dv

ásti, jež jsou odd leny p ibližn

eského masivu. Geograficky lze

linií Kladno – Praha – Kutná Hora.
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Severn

od této hranice je kraj p evážn

nížinatý, zatímco jižní

p edstavuje oblast pahorkatin a vrchovin s výrazn

ást st edních

ech

lenit jším reliéfem a také s v tší

rozlohou les . Nejvýše položené místo St edo eského kraje se nachází v Brdech (Tok – 865
m n. m.), nejnižší bod je u eky Labe na M lnicku (hladina Labe – 153 m n. m.).
P evážná ást vodních tok na území St edo eského kraje náleží do dvou základních povodí
– povodí horního a st edního toku Labe a povodí Vltavy. Pouze malá ást území na severu
kraje – severn od M lníka – a p i severozápadní hranici kraje pat í do povodí ek Oh e a
dolního Labe. Mezi významné vodní toky v kraji pat í eky Labe, Vltava, Berounka, Sázava,
Jizera a Cidlina. Na území St edo eského kraje se nachází ada významných vodních
nádrží, p evážn

s ú elem ochranným, vodárenským, hydroenergetickým a rekrea ním.

Mezi nejd ležit jší pat í nap . Slapy, Orlík, Vrané nebo Št chovice.
Na spraších a naplaveninách v rovinatém území

eské tabule se vyvinuly živinami bohaté

p dy. Nosnou zem d lskou oblastí kraje je Polabí, kde zem d lská výroba t ží z
vynikajících p írodních podmínek. P isp lo k tomu teplé podnebí – proto má nap .
zem d lství v severní a východní ásti p ízniv jší p írodní podmínky než v jiných oblastech
St edo eského kraje. V nížinaté

ásti území se vyskytují ve velkém rozsahu úrodné

ernozem i p dy humusokarbonátové a hn dozem , ve výše položených oblastech kraje
p evládají p dy podzolové. Ve St edo eské vrchovin

a

eskomoravské vrchovin

pak

p evažují hlinitopís ité p dy. Ve St edo eském kraji, zejména v okresech Kladno, P íbram a
Kutná Hora, bylo narušeno horninové prost edí, p edevším v d sledku intenzivní t žby ve
20. století.
Celkov je podnebí na v tšin území p íznivé, ale západní a áste n i severní ást má pro
zem d lství málo srážek. D vodem je deš ový stín Krušných hor. Nejteplejší podnebí je v
Polabí a dolním Povltaví. Dlouhodobé pr m rné ro ní teploty se na v tšin

území kraje

pohybují mezi 6 a 10 °C v závislosti na nadmo ské výšce a konfiguraci terénu – pr m rná
teplota v kraji v roce 2010 byla 8,4°C (pr m r
rozložení srážek se na území kraje výrazn

R je 7,2°C). Srážkové úhrny a charakter
m ní ve sm ru severozápad – jihovýchod.

Jihovýchodní ást kraje je výrazn vlh í než oblast Kralupska a Kladenska. Ro ní srážkové
úhrny se pohybují v rozmezí 450 mm až 700 mm – pr m rný srážkový úhrn za rok 2010 byl
590mm/m2 (pr m r

R 867mm/m2).

Celkem 28% rozlohy kraje pokrývají lesy – celkem 305 576 ha lesních pozemk (v roce 2010).
Nižší zalesn nost má pouze hl. m. Praha. Dlouhodobé osídlení a historicky intenzivní
hospodá ské využívání p dy se projevilo v odlesn ní pom rn velké ásti území na severu
kraje. Naopak v jižní ásti kraje je lesní bohatství pom rn zna né, a to zejména na Dob íšsku,
Rožmitálsku a v Posázaví.
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Na území kraje se nachází n kolik unikátních p írodních oblastí, z nichž p t bylo prohlášeno
za chrán nou krajinnou oblast (CHKO Blaník,

eský kras,

eský ráj, Koko ínsko a

K ivoklátsko). K ivoklátsko, krajina hlubokých les , je chrán no i jako biosférická rezervace
UNESCO a eský ráj byl v roce 2005 vyhlášen geoparkem UNESCO.

Správní hledisko
St edo eský kraj tvo í teritoriáln

dvanáct okres . Základní charakteristiky okres

St edo eského kraje uvádí Tabulka

. 1, vymezení okres v rámci území kraje znázor uje

obrázek (viz níže). Okresy lze nadále používat k územní identifikaci p íslušnosti jednotlivých
sídelních lokalit (obcí), nebo územím okres má svoji územní p sobnost vymezenu ada
specializovaných orgán státní správy (nap . katastrální ú ady, ú ady práce, okresní správa
sociálního zabezpe ení, pozemkový ú ad aj.) a toto

len ní je využíváno i

eským

statistickým ú adem. Specifikou kraje v regionálním systému je fakt, že ve svém st edu
uzavírá hl. m. Prahu, jež je samostatným krajem. St edo eský kraj nemá své krajské m sto a
správní centrum kraje není na území regionu. Kraj tvo í dohromady s hl. m. Prahou
p irozenou aglomeraci propojenou ekonomicky, historicky a kulturn . T sné prostorové
vazby jsou patrné v dojíž ce za zam stnáním a do škol, v organizaci ve ejné dopravy atd.
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Nejv tšími okresy St edo eského kraje co do rozlohy byly v roce 2011 (viz Statistická
ro enka St edo eského kraje 2012, vydal

SÚ) okresy P íbram a Benešov. Nejmenší

rozlohu m ly okresy Praha – západ a Beroun.
Nejvyšší hustotu zalidn ní vykazovaly v roce 2011 okresy Kladno a Praha – západ, nejmén
lidnaté byly okresy Benešov a Rakovník.
Sto a více obcí m ly v roce 2011 okresy Mladá Boleslav (120), P íbram (121), Benešov
(114), Praha – východ (110) a Kladno (100), nejmén obcí m l okres M lník (69).
St edo eský kraj je charakteristický výrazným zastoupením malých obcí do 2 000 obyvatel,
které v roce 2011 tvo ily více než 90 % všech obcí a žilo v nich více než 40 % obyvatel.
V souladu s reformou ve ejné správy byla k 31. 12. 2002 ukon ena innost okresních ú ad .
Dne 1.1. 2003 nabyl ú innosti zákon

. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pov eným

obecním ú adem a stanovení obcí s rozší enou p sobností. Na území St edo eského kraje
bylo vymezeno 26 obcí s rozší enou p sobností a 55 obcí s pov eným obecním ú adem,
které byly doposud stanoveny vyhláškou . 349/2000 Sb. Na obce s rozší enou p sobností
byla p ímo p enesena ást p sobnosti okresních ú ad , obce s pov eným obecním ú adem
dále vykonávají ást p enesené p sobnosti pro více obcí.
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2.2 Hlavní ukazatele dynamiky sociálního a ekonomického vývoje
kraje
2.2.1 Produk ní základna a ekonomický rozvoj
Po hospodá ské stránce lze St edo eský kraj charakterizovat jako pr myslov -zem d lský s
velkým vlivem hl. m. Prahy v jeho st edu. Z ekonomického hlediska jsou nejvýznamn jší ty i
tzv. jádrové oblasti. Je to oblast v širším soutoku Labe s Vltavou (chemické továrny –
Kau uk, a.s., v Kralupech nad Vltavou a Spolana Neratovice; elektrárna M lník v Horních
Po aplech). Druhou oblastí je Kladensko, jehož význam po roce 1989 do asn

poklesl

zastavením t žby uhlí a omezením hutní výroby. Postupn však dochází k pozitivní zm n
struktury zdejšího pr myslu p íchodu nových zahrani ních investor . Podnikem sv tové
úrovn je bezpochyby ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, která p edstavuje t etí jádrovou
oblast.

tvrté ekonomické centrum se vytvo ilo na Kolínsku – automobilka Toyota Peugeot

Citroën Automobile (TPCA) v pr myslové zón Kolín – Ov áry.
Ekonomický rozvoj St edo eského kraje i celé

R je ovliv ován n kolika aspekty. Obecn

dochází k negativnímu jevu stárnutí populace, p irozený p ír stek vykazuje dlouhodob
záporné hodnoty. P esto dochází ve St edo eském kraji, díky vysoké migraci do regionu,
k nár stu po tu obyvatel. Stejn

tak dochází k nár stu po tu ekonomicky aktivního

obyvatelstva. Stálý r st, nejen v oblasti mezd, ale i celkového rozvoje, vykazují nejv tší
podniky zpracovatelského pr myslu. V tšinu pr myslových podnik

kontrolují zahrani ní

firmy, které mají lepší finan ní zázemí i odbyt. Nejvýznamn jším odv tvím je výroba
motorových vozidel. Mezi klí ová odv tví pat í také výroba potravin. Pro rozvoj všech odv tví
je d ležitá konkurenceschopnost domácích firem, zejména s ohledem na dovoz levn jšího
zboží a už z okolních, nebo vzdálených zemí. V d sledku toho m že v n kterých firmách
docházet ke snižování po tu zam stnanc , p ípadn i k tomu, že ada výrobc trh opustí.
Výrobc m vzr stají náklady také kv li náro n jší legislativ EU a rostoucím cenám energií.
Podniky vlastn né nadnárodními koncerny se pravd podobn na trhu udrží i p es rostoucí
cenu práce. Menší podniky mohou najít uplatn ní v obsazení mezer na trhu p edevším
v oblastech s tradi ní produkcí.
V regionu je v porovnání s celou republikou vysoký po et ekonomicky aktivních obyvatel,
kte í do zam stnání dojíždí do jiné obce, než ve které bydlí. Vyšší dojíž ka je ovlivn na
jednak vysokým procentem „malých“ obcí v kraji, jednak možností dojížd t za lepším
pracovním uplatn ním i vyššími výd lky do hlavního m sta, p ípadn do Mladé Boleslavi.
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2.2.1.1 Struktura ekonomické základny
K SLDB 2011 m l St edo eský kraj 1 274 633 obyvatel, toho bylo ekonomicky aktivních
celkem 639 851 obyvatel. K tomuto datu bylo ve St edo eském kraji celkem 587 539
zam stnaných osob, z toho v zem d lství, lesnictví a rybá ství pracovalo 16 530 osob (2,8%
z celkového po tu zam stnaných), v pr myslu 136 071 (23,2%), stavebnictví 39 278 (6,7%),
velkoobchod , maloobchod , opravách a servisu motorových vozidel 65 774 osoby (11,2%),
doprav a skladování 41 908 (7,1%), v ubytování, stravování a pohostinství 17 908 (3,0%),
ve vzd lávání 30 348 osob (5,2%) a v ostatních oborech 239 722 osob (40,8%).
Obecná míra nezam stnanosti m la od roku 2005 do roku 2008 klesající tendenci. Vlivem
ekonomické krize se b hem 1 roku zvýšila nezam stnanost o 2,6% (v roce 2008 byla míra
nezam stnanosti 1,8%, v roce 2009 již 4,4%). Míra nezam stnanosti má stále stoupající
tendenci – v roce 2012 je pr m rná míra nezam stnanosti v kraji 7%, což odpovídá i
celorepublikovému pr m ru. V meziokresním srovnání je nejnižší nezam stnanost v okrese
Praha – východ (3,4%), nejvyšší v okrese P íbram (9,6%) a Kolín (9,6%) – viz Tabulka .6.
V porovnání se zem mi EU (27) je míra nezam stnanosti jak v eské republice, tak ve
St edo eském kraji nižší, než pr m r (viz Tabulka .7).
V hodnocení ekonomické výkonnosti dle HDP na jednoho obyvatele vykazoval St edo eský
kraj za rok 2011 celkem 322 811 K /obyvatel, což je po Praze (776 968 K /obyvatel) a
Jihomoravském kraji (335 983 K /obyvatel) t etí nejvyšší hodnota v

R. V porovnání s

R

dosahuje HDP na 1 obyvatele St edo eského kraje 89,9% pr m ru R – viz Tabulka . 8.
Z Tabulky . 8 v p íloze je dále z ejmé, že v porovnání s pr m rným HDP na 1 obyvatele EU
St edo eský kraj zaostává – v roce 2009 dosahuje necelých 72%, obdobn jako ostatní kraje
R vyjma Prahy.
Srovnání s EU 27 dle míry inflace, jakožto jednoho ze základních ekonomických
ukazatel , které udávají v jakém stavu se nachází ekonomická situace, je k dispozici
pouze v celorepublikové hodnot , nebo statistické údaje o mí e inflace pro jednotlivé
kraje nejsou k dispozici.
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Zdroj: Internetové stránky Evropské komise

2.2.1.2 Pr mysl
Na území St edo eského kraje se nachází n kolik oblastí s dlouholetou pr myslovou tradicí.
Orientace pr myslových odv tví se zm nila ve prosp ch zpracovatelských obor , na úkor
t žby nerostných surovin, jež byla d íve typická pro okresy Kladno a P íbram.
V po tu celkových ekonomických subjekt

ve St edo eském kraji (k 30.9. 2012 jich bylo

322 855) je pr mysl zastoupen 12,4%, tj. 40 098 ekonomickými subjekty. k 30.9.2011 bylo
registrováno v pr myslu 39 889 ekonomických subjekt – jedná se tedy meziro ní nár st o
více než 200. Spolu se stavebnictvím byl pr mysl druhým a t etím nej ast jším zam ením
v podnikatelské sfé e. Z hlediska p evažující ekonomické
nejvíce subjekt

innosti p sobilo v roce 2012

ve St edo eském kraji v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb

spojených s opravou a údržbou motorových vozidel.
Mezi nejrozvinut jší odv tví pat í strojírenství, zejména automobilový pr mysl, a to díky
koncernu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi a Toyota Peugeot Citroën Automobile
Czech, s.r.o. (TPCA) v okrese Kolín.
V porovnání s ostatními kraji je St edo eský kraj v po adí druhým krajem (za krajem
Moravskoslezským) s nejvyšším po tem zam stnaných v pr myslu:
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Zdroj:

SÚ

V pr myslu pracovalo ve St edo eském kraji v roce 2011 celkem 86 426 zam stnanc .
Ekonomických subjekt , inných v pr myslu, s 50ti a více zam stnanci bylo ke konci roku
2011 celkem 423. Pr m rná hrubá m sí ní mzda za rok 2011 v pr myslu inila 30 365 K .
Nejvyšší produkci vykazoval v roce 2005 (nov jší údaje nejsou publikovány) okres Mladá
Boleslav (226 157 mil. K ), což tvo í tém

polovinu produkce pr myslových podnik celého

kraje (482 189 mil. K ). Naopak nejnižší produkce byla v okrese Nymburk (8 632 mil. K ).

2.2.1.3 Stavebnictví
St edo eský kraj je krajem s nejvyšším po tem dokon ených byt
celkem 6 376 byt , což je tém

– v roce 2011 to bylo

dvojnásobek ve srovnání s dalšími dv ma kraji –

Jihomoravský kraj 3 608 a Praha 3 480 dokon ených byt . Nejvíce byt

bylo dokon eno

v roce 2011 v okresech Praha – východ 1 762 a Praha – západ 1 070, nejmén pak v okrese
Rakovník (95). Podrobn jší údaje, porovnání s kraji v eské republice i asový vývoj po tu
dokon ených byt jsou patrny z Tabulky . 10a.
V kraji bylo ke konci 3. tvrtletí 2012 registrováno celkem 43 588 ekonomických subjekt
s inností ve stavebnictví, nejvíce na Praze – východ 5 404, nejmén v okrese Rakovník 1
538.– viz Tabulka . 9.
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Celkem bylo v roce 2011 vydáno 20 377 stavebních povolení a ohlášení, orienta ní hodnota
staveb za tento rok byla celkem 50 731 mil. K . Nejvyšší po et stavebních povolení a
ohlášení byl vydán v okresech Praha – východ (3 313) a Praha Západ.(2 346). Okresy
Kladno a Mladá Boleslav dosáhly nejvyšších orienta ních hodnot stavem (Kladno 10 946 mil.
K , Mladá Boleslav 6 067 Mil. K ) - viz Tabulka . 10, 11.

2.2.1.4 Podpora a rozvoj podnikání
Ve St edo eském kraji je v porovnání s ostatními kraji v eské republice vysoký po et
ekonomicky aktivních obyvatel, kte í do zam stnání dojíždí do jiné obce, než ve které bydlí.
Vyšší dojíž ka je ovlivn na jednak vysokým procentem „malých“ obcí v kraji, jednak
možností dojížd t za lepším pracovním uplatn ním i vyššími výd lky do hlavního m sta,
p ípadn okresu Mladá Boleslav, který má jako jediný z okres St edo eského kraje kladné
saldo dojíž ky za prací.
Struktura ekonomických subjekt

ve St edo eském kraji k 30.9. 2012 (aktuální data dle

Statistického bulletinu St edo eského kraje,

SÚ, 2013) vypovídala o stavu podnikání v

jednotlivých okresech i celém kraji. Ze statistiky, uvedené v Tabulce

.9 a v grafu níže,

vyplývá, že nejvyšší podíl z ekonomických subjekt p ipadá na velkoobchod, maloobchod,
opravy a údržbu motorových vozidel (24%), dále pak následuje stavebnictví (14%) a pr mysl
(12%).

Ekonomické subjekty podle p evažující innosti CZ-NACE ve St edo eském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2012
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Nejvyšší po et ekonomických subjekt

v zem d lství, lesnictví a rybá ství k 30.9.2012

vykazovaly okresy Benešov (1 721) P íbram (1 614) a Praha – východ (1 290), naopak
nejnižší podíl byl zaznamenán v okresech Beroun (810), Kolín (812) a Rakovník (917).
Okresy s nejv tším podílem ekonomických subjekt

inných v pr myslu byly Praha –

východ (4 921), Praha – západ (4 384) a P íbram (4118) a nejmén v okresech Rakovník
(1 515), Kutná Hora (2 436) a Beroun (2 752).
Ve stavebnictví m ly nejv tší podíl evidovaných ekonomických subjekt k 30.9.2012 okresy
Praha - východ (5 404), Kladno (4 736) a P íbram (4 654), nejmenší po et vykazoval okres
Rakovník (1 538), Kutná Hora (2 722) a Beroun (2 917).
V po tu ostatních sektor

byl evidován nejv tší podíl ekonomických subjekt

v okresech

Praha – východ (19 489), Praha - západ (18 946) a Kladno (15 083). Nejmén ostatních
ekonomických subjekt je v okrese Rakovník (5 035), Kutná Hora (6 296) a Kolín (8 391).
Informa ními a komunika ními innostmi se zabývala 2% ekonomických subjekt

(6 405)

z toho informa ními technologie zahrnují 3 866 ekonomických subjekt .
Pr m rná hrubá m sí ní mzda zam stnance ve St edo eském kraji k 30.9.2012 byla
23 493 K , což je jen o málo nižší než celorepublikový pr m r (23 585 K ).

2.2.1.5 Živnostenské podnikání
Na území St edo eského kraje je ke konci roku 2012 celkem 26 živnostenských ú ad
(odpovídá po tu obcí s rozší enou p sobností), které vykonávají, jako odbory m stských
ú ad

nebo magistrát , státní správu na úseku živnostenského podnikání a funkci tzv.

Centrálního registra ního místa (CRM). Prost ednictvím Centrálního registra ního místa je
umožn no podnikatel m u init podání i v

i dalším institucím (nap . finan ní ú ad, správa

sociálního zabezpe ení, ú ad práce a zdravotní pojiš ovna). Dále je p i Obecním
živnostenském ú adu
poradenskou

ernošice z ízeno Jednotné kontaktní místo, které poskytuje

innost pro podnikatele v otázkách podnikání v Evropské unii, p eshrani ní

poskytování služeb a registraci podnikatelských inností.
Ve St edo eském kraji bylo evidováno k 31.12. 2011 celkem 373 519 živnostenských
oprávn ní, z toho pro fyzické osoby 323 064, pro právnické osoby 50 455. Nejvíce
živnostenských oprávn ní je vydáno na provozování volných živností – 213 776, dále
emeslných 110 674, vázaných 32 057 a koncesovaných 17 012. - viz Tabulka

. 12.
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Podnikatel m cizinc m je k 3. tvrtletí 2012 evidováno 11 123 vydaných živnostenských
oprávn ní.
Porovnáním 271 100 podnikatel spolu s 373 519 jimi provozovaných živnostmi vychází 1,38
živnostenského oprávn ní na podnikatele, což je údaj srovnatelný s republikovým pr m rem.
Pr m rný po et vydaných živnostenských oprávn ní na 1000 obyvatel kraje je 212.

2.2.1.6 P ímé zahrani ní investice, investo i a investi ní zóny
P ímé zahrani ní investice se vyskytují v mnoha firmách ve St edo eském kraji. Významné
investice zahrani ních spole ností jsou uvedeny v následujícím p ehledu:
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Investo i obecn

považují za nejperspektivn jší automobilový pr mysl, strojírenství a

logistiku. P ehled významných investic za rok 2012 je uveden v Tabulce . 13.
Ve St edo eském kraji ( erpáno z dat uvád ných na stránkách agentury Czechinvest) bylo od roku
1993 do první poloviny roku 2012 realizováno za pomoci agentury Czechinvest celkem 264
projekt , které vytvo ily 38 143 pracovní místa. Celková výše investic p esáhla 139 mld. K .
V mezikrajském srovnání se jedná o nejvyšší podíl investic, s nejvyšším po tem nov vytvo ených
pracovních míst – viz Tabulka . 14.
V Tabulce

. 15

jsou uvedeny nejv tší podniky St edo eského kraje s 1000 a více

zam stnanci. T chto podnik , které m ly zapsané sídlo ve St edo eském kraji a vyvíjely
aktivitu (statistické podniky), bylo v RES evidováno celkem 22. Z toho 3 podniky m ly
uvedeno více než 5 000 zam stnanc . Ve dvou t chto p ípadech se však jednalo o et zce
supermarket , jejichž sídla jsou zapsány v okrese Praha - východ a tedy i celkový po et
zam stnanc . Nejv tším zam stnavatelem v kraji je ŠKODA AUTO a.s.
Region disponuje širokou nabídkou investi ních p íležitostí. Zóny skýtají možnost realizace
nových investic bu

do volných nebo z ásti obsazených území. Velký d raz je kladen na

využití brownfield . Kraj má zpracovaný katalog brownfields a greenfields, kde se potenciální
zájemce o investování dozví základní informace o dané investi ní p íležitosti. Velkými
projekty revitalizace brownfield ve St edo eském kraji jsou nap .: Poldi Kladno, bývalý d l
Tuchlovice a bývalé vojenské výcvikové prostory (BVVP) Milovice - Mladá a Ralsko.
Z lokality Ralsko zasahuje na území St edo eského kraje pouze ást Vrchb lá, zbývající ást
lokality je situována v Libereckém kraji.
St edo eský kraj v roce 2006 p evzal do vlastnictví od státu ásti majetku v bývalých vojenských
výcvikových prostorech Mladá a Ralsko (Vrchb lá). Jedná se o nemovitosti na Nymbursku a
Mladoboleslavsku - v p ípad BVVP Mladá poblíž m sta Milovice a v p ípad BVVP Ralsko
(Vrchb lá) poblíž m sta B lá pod Bezd zem. Správu nemovitostí v BVVP Mladá a BVVP Ralsko
(Vrchb lá) v majetku St edo eského kraje zajiš ovala v období 2006 - 2010 akciová spole nost
ST EDO ESKÁ ROZVOJOVÁ – MLADÁ, a. s., vlastn ná St edo eským krajem. Základním
cílem St edo eského kraje a spole nosti ST EDO ESKÁ ROZVOJOVÁ-MLADÁ, a.s. je
revitalizace a konverze BVVP Milovice-Mladá a jeho propojení s krátkodobými opat eními,
sm ujícími ke kultivaci území a jeho využití pro podnikání, bydlení a rekreaci obyvatel
St edo eského kraje i hl. m. Prahy. Podporu kraje budou mít zejména rozvoj pr myslové zóny,
technologického a logistického parku, bydlení, cestovního ruchu, volno asových aktivit a dalšího
ob anského vybavení, které se podílejí na rozvoji p ilehlého regionu.
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V deckotechnologické parky a inova ní centra
Výzkum, vývoj, inovace a technologický rozvoj jsou d ležitou sou ástí zvyšování
konkurenceschopnosti St edo eského kraje. Vytvá ení podmínek pro rozvoj inova ního
potenciálu a znalostn

orientované ekonomiky p edstavuje jednu ze st žejních priorit

St edo eského kraje. Mezi významné priority kraje pat í též vytvá ení podmínek pro
zvyšování kvality lidských zdroj

a podpora spolupráce mezi podnikatelskou sférou a

v deckovýzkumným sektorem. Ve St edo eském kraji jsou v provozu nebo ve stádiu
p ípravy následující v deckotechnologické parky a podnikatelské inkubátory:
-

Centrum aplikovaného výzkumu Dob íš (v p íprav ),

-

St edo eské inova ní centrum Zlatníky – Hodkovice (v p íprav )

-

Podnikatelský inkubátor Nové Strašecí (v p íprav – projekt v r. 2009 pozastaven)

-

Inova ní technologické centrum – VÚK Panenské B ežany (v provozu)

-

Podnikatelský inkubátor Nymburk, p.o. (v provozu)

-

V decko technický park ež (v provozu)

-

V decko – technický park Mst nice (v provozu)

-

VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor s.r.o. B ezno (v provozu)

-

VTP AT Milovice (v provozu)

-

St edo eské centrum rostlinných biotechnologií Kladno (v provozu)

Dále má do roku 2015 vzniknout v Husinci –
SUSEN (Udržitelná energetika). Projekt za tém

eži v decko-výzkumné centrum – projekt
2,5 miliardy korun je realizován v rámci

Opera ního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Druhým velkým projektem

p ipravovaných v deckých center ve St edo eském kraji je realizace Biotechnologického a
biomedicínského centra Akademie v d a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV).
P edpokládané investi ní náklady jsou 2,3 miliardy korun. Oba projekty byly schváleny
Evropskou komisí v listopadu 2011. T etím významným projektem na území St edo eského
kraje je projekt superlaseru ELI (Extreme Light Infrastructure), schválený Evropskou komisí
v dubnu 2011. Projekt, celkov za tém
krom

7 miliard korun, by m l za ít fungovat v roce 2016 a

Ma arska a Rumunska bude jedna z ástí projektu umíst na ve st edo eských

Dolních B ežanech.
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2.2.2 Infrastruktura (dopravní, energetická, vodohospodá ská, komunika ní,
bydlení)
Ve ejná infrastruktura se vztahuje jak ke specifickým funkcím – dálnice, ulice, silnice a mosty;
hromadná doprava, letišt

a letecká sí ; vodárny a vodní zdroje; istírny odpadních vod;

zpracování komunálního odpadu; výroba a p enos elektrické energie; telekomunikace a
zpracování nebezpe ného odpadu – tak i ke složeným polyfunk ním systém m.
Význam infrastruktury nespo ívá jen ve ve ejném za ízení, ale i v jeho správ , údržb

a

rozvoji, který souvisí se spole enskými požadavky a fyzickým sv tem, aby usnadnil dopravu
lidí a zboží, poskytl vodu k pití i technickému využití, bezpe n

naložil s komunálním

odpadem, poskytl energii, kde je t eba a p enesl informace v rámci a mezi komunitami.

2.2.2.1 Dopravní infrastruktura
Silni ní doprava
Silni ní doprava ve St edo eském kraji je siln ovlivn na polohou kraje, který tvo í prstenec
kolem hl. m sta Prahy. V kraji je relativn

kvalitní radiální sí komunikací, která zajiš uje

dobré spojení v tšiny sídel St edo eského kraje s hlavním m stem a ostatními krajskými
centry

R. V posledních letech stát vydával zna né prost edky na budování hlavních

silni ních tras. V sou asné dob

se vzhledem k ekonomickým pom r m p edpokládá

pomalejší nár st objemu prací na rozvoji zejména dálni ní sít .
Také se ale neda í zefektivnit údržbu, zvrátit zaostávání silni ní sít

za pot ebami a

standardem v zemích EU (N mecko, Nizozemsko, Rakousko) a získat dostate né finan ní
prost edky na odstran ní vnit ního dluhu a dobudování silni ní infrastruktury.
Pro nezbytnou obnovu a modernizaci silni ní sít

je t eba v maximální mí e využít

synergických ú ink :
-

možnost využití ekonomické výkonnosti kraje k vytvo ení finan ních zdroj

-

vícezdrojové financování (ze zdroj obcí, státu, kraje a EU) p i modernizaci silni ní
infrastruktury,

-

ú elné využívání finan ních prost edk

investovaných do obnovy silni ní sít

komunikací nižšího ádu prost ednictvím obcí - nap . místní komunikace uvnit obcí,
-

využití zájmu investor (pr myslové, komer ní, skladovací zóny, bytová výstavba) k
získání p ísp vku na obnovu silni ní sít
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Dálnice a silnice I. t ídy ve St edo eském kraji jsou vlastn ny státem a spravovány
editelstvím silnic a dálnic

R. St edo eský kraj m že aktivn

ovliv ovat jejich koncepci

svým p sobením a vydáváním stanovisek k chystaným zám r m investi ních akcí na t chto
komunikacích. Hlavní silni ní tahy ve St edo eském kraji – sí sestávající z mezinárodních
dálnic a rychlostních silnic:
-

D1 Praha – Brno (Slovensko, Rakousko, Ma arsko, Polsko)

-

D3 Praha –

eské Bud jovice, k ižovatka s II/155 a dále R3 (Rakousko) – není

dokon ena v plném rozsahu
-

D5 Praha – Plze (SRN)

-

D8 Praha – Ústí nad Labem (SRN) - – není dokon ena v plném rozsahu

-

D11 Praha – Pod brady – Hradec Králové – Jarom

a dále R11 (Polsko) – není

dokon ena v plném rozsahu
-

R4 Praha – P íbram – Nová Hospoda, dále I/4 (Strakonice, SRN) – není dokon ena
v plném rozsahu

-

R6 Praha – Nové Strašecí – Karlovy Vary (Cheb, SRN)

-

R7 Praha – Slaný – Louny, Chomutov, dále I/7 (SRN) – není dokon ena v plném
rozsahu

-

R10 Praha – Turnov

-

Silni ní okruh kolem Prahy.

Silni ní okruh kolem Prahy je stále ve výstavb

a termín jeho dokon ení, jak je patrno

z následují tabulky, je zatím neznámý.
0K/LK
2= ! <TE
D7
&
2= ! <TEE 7
&
D
L4 %
2= ! L4 %
D)
2= ! ) D /
2= ! /
DH %
2= ! H %
D
2= ! !
D 0$
2= ! # 0$
D[
2= ! 9 [
D8
4
2= ! 5 8
4D
%
2= ! +
% D L$ 4
2= ! < L$ 4
D
Zdroj: www.okruhprahy.cz

-EK

)Z8

J"

Z8

,

)

%
6
+5
++

< T
< T
< T
<5 T

<<
<<
<<<
++5

T ++
T ++

T
T
< T
< T

<<
<<
<<
<<

<5 T
< T
< T
T

< T ++!
<# T ++!

<<!
<<!
<<
+++

++#

<
<+ T <<9
T <<
< T <<

<
T <<9
<<!
<<!

<9 T ++9

++#
++5

<
< T <<5
<# T <<#
< T <<#

$

<
<+T < <
<+T < <
<+T < <
+5
<5T <<<
<T <<

Silnice I. t ídy - dopl ují základní sí dálnic a rychlostních silnic a umož ují propojení
významných center osídlení a to nejen na území kraje. U nich je obecn sledováno jejich
zkapacitn ní, odstran ní závadových úsek

a p eložení jejich tras mimo zastav né území
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R na období 2014–2020

ÚVOD

Význam a kontext strategie

Strategie regionálního rozvoje R 2014–2020 (dále také SRR) je základním koncep ním
dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního
rozvoje formuluje p ístup státu k podpo e regionálního rozvoje, poskytuje pot ebná východiska a
stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních program rozvoje. SRR je nástrojem
realizace regionální politiky a koordinace p sobení ostatních ve ejných politik na regionální
rozvoj. SRR propojuje odv tvová hlediska (témata a priority) s územními aspekty.
Z asového hlediska jde o st edn dobý dokument, jenž obsahuje dlouhodobý pohled na regionální
rozvoj R (dlouhodobá vize) i krátkodobé realiza ní kroky.
Regionální politika R a podpora regionálního rozvoje prochází kontinuálním vývojem odrážejícím jak
širší procesy v EU, tak posuny v pojetí národních ve ejných politik. Dokument SRR se vyvíjí po
obsahové i procesní stránce. SRR staví na p edchozí Strategii regionálního rozvoje R 2007 – 2013 –
vychází z obdobných princip na národní a evropské úrovni.
V SRR je kladen d raz na koordina ní roli regionální politiky, zohledn ní nových faktor
p sobících na regionální rozvoj (demografické zm ny, územní soudržnost, energetika, integrované
p ístupy, dostupnost služeb apod.), využití širšího spektra rozvojových nástroj a zapojení všech
relevantních aktér regionálního rozvoje.
V cný obsah SRR vychází z funkcí regionální politiky (r stová – podpora využití potenciálu
jednotlivých území, disparitní – ešení dlouhodobé regionální nerovnováhy, preventivní – p edcházení
rizik m budoucího vývoje) a je pod ízen pot ebám návrhové ásti. V SRR jsou posíleny
implementa ní mechanismy. Kategorizace klí ových aktér na jednotlivých prostorových úrovních,
specifikace vazeb mezi aktéry a stanovení jejich rolí p i napl ování SRR podpo í reálné efekty.
Systém monitoringu a pr b žného vyhodnocování pln ní umožní reagovat na zm ny situace.
Klí ovým východiskem pro koncipování SRR je pojetí regionální politiky a regionálního rozvoje.
Regionální politika p edstavuje soubor intervencí, které ovliv ují rozložení ekonomických aktivit
v území, k rozvoji infrastruktury a ke snížení nerovnováhy v sociálním rozvoji. D ležitá je vzájemná
vazba s dalšími podp rnými státními politikami, nap íklad se sociální politikou a s pr myslovou
politikou. Dochází také k zohled ování regionální dimenze v rámci sektorových politik. V rámci
regionální politiky EU jde o koordinaci národních regionálních politik, a o vlastní realizaci politiky
hospodá ské, sociální a územní soudržnosti formou finan ní podpory rozvojových aktivit jednotlivých
region .
Pro vyvážený rozvoj region je d ležité, aby byla zachována rovnováha mezi sociálním, ekonomickým
a environmentálním pilí em. Koncept, který se zabývá slad ním t chto t í pilí , je ozna ován jako
udržitelný rozvoj.
Strategie slouží jako d ležité východisko p i p íprav programového období 2014–2020, proto je
posílena reflexe relevantních vazeb s dokumenty Evropské unie. St žejní je Evropa 2020 Strategie
pro inteligentní a udržitelný r st podporující za len ní. Strategie Evropa 2020 se zam uje na t i
hlavní priority: Inteligentní r st: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích; R st
podporující za len ní: podporovat ekonomiku s vysokou zam stnaností, jež se bude vyzna ovat
sociální a územní soudržností, Udržitelný r st: podporovat konkurenceschopn jší a ekologi t jší
ekonomiku mén náro nou na zdroje. T i hlavní ásti hodnocení vývojových tendencí a disparit voln
korespondují s t mito oblastmi, by je pojímají jiným zp sobem. Situace v oblasti pln ní p ti hlavních
cíl strategie Evropa 2020 je zhodnocena na p íslušných místech analýz.
SRR je mnohem více zam ena oproti let m minulým na ešení specifik funk ních území, které
vyžadují provázané intervence zohled ující komplexnost problém , se kterými se daná území musí
potýkat. V souladu s Územní agendou Evropa 2020 se jedná i o promítnutí tzv. place-based
approach (p ístup založený na identifikaci a uspokojování místních pot eb). Specifika sídelní struktury
eské republiky však neumož ují využití jednoduchých vzorc ; krom socioekonomických faktor
hraje d ležitou roli i propojenost jednotlivých municipalit mezi sebou i vzdálenosti k v tší centr m,
geografické podmínky a další faktory.
Objem ve ejných investic do území zvlášt v období hospodá ské deprese nebo stagnace významn
klesá a ani st edn dobý rozpo tový výhled nep edpokládá zásadní zvrat. I z tohoto d vodu je nutné
neustále zkvalit ovat strategické plánování a stále ve v tší mí e hledat efektivn jší a ú inn jší
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zp soby ve ejného investování. V sou asné dob se jedná o posilování vzájemných synergií
prost ednictvím integrovaných p ístup a v blízké budoucnosti, s dalším ubýváním disponibilních
prost edk , to budou vhodné kombinace r zných finan ních nástroj .
Z výše uvedených d vod je postavena SRR R na nové typologii území R (viz kapitola 2.3), která
rozd luje podle socioekonomických ukazatel a polohového potenciálu území eské republiky
do t ech typ – rozvojová (dále len na do t ech podtyp ), stabilizovaná a periferní území. V t chto
typech pak navrhuje SRR R specifické, tematické zam ení podpor, jež mají více zohled ovat
územní pot eby a zárove plnit hlavní cíle regionální politiky v eské republice. Krom typologie
území R jsou ale prost ednictvím SRR R vymezeny podle zákona . 248/2000 Sb., o podpo e
regionálního rozvoje, i státem podporované regiony, které procházejí nap í jednotlivými typy
území.
Druhou významnou zm nou koncepce SRR R je opušt ní standardního tematického len ní dle
tradi ního sektorového pohledu. Analýza, návrhová ást i ást implementa ní je len na do prioritních
oblastí, které vychází jednak z konceptu udržitelného rozvoje a jednak z návazností na evropské
strategické dokumenty:
•

Prioritní oblast regionální konkurenceschopnost (vychází z ekonomického pilí e) je
zam ena na území s dostate ným potenciálem na realizaci stanovených cíl a zahrnuje
klí ová témata inovací, spolupráce podnikatelského sektoru s výzkumnými a vývojovými
pracovišti, zvýšení kvality vysokoškolského vzd lávání, flexibility pracovního trhu reagujícího
na místní pot eby a v neposlední ad téma dostate né a kvalitní infrastruktury dopravní i
technické, která je základní podmínkou pro rozvoj konkurenceschopnosti daného území.

•

Druhá prioritní oblast územní soudržnost (vychází ze sociálního pilí e) má p edevším
pomoci zmír ovat sociální disparity v území a mezi hlavní témata pat í infrastruktura
ve ejných služeb, podpora integrace sociáln
vylou ených a sociálním vylou ením
ohrožených skupin obyvatelstva, áste n pak kultura, cestovní ruch a bydlení a v periferních
územích také podpora lokální ekonomiky.

•

Prioritní oblast environmentální udržitelnost (vychází z environmentálního pilí e) už ze
svého názvu p edstavuje v širších souvislostech témata, která mají p isp t ke zlepšení
životního prost edí a života obyvatel v n m a soust e uje se p edevším na odstra ování
ekologických zát ží, omezování vlivu dopravy na krajinu, lepší hospoda ení s p írodními zdroji
a využívání moderních technologií ve vodním i odpadovém hospodá ství. Rovn ž nepomíjí ani
prevenci a p ípadnou likvidaci škod p i živelních pohromách.

•

tvrtou prioritní oblastí je ve ejná správa, jež musí vytvá et legislativní i administrativní
základnu a napl ovat podporu pro realizaci všech výše jmenovaných témat.

Prioritní oblasti jsou však na rozdíl od len ní pilí udržitelného rozvoje mnohem více vzájemn
provázané a mnohá témata se objevují i ve více prioritních oblastech, ale s jiným územním i
obsahovým zam ením nebo d razem (nap . trh práce, vzd lávání, infrastruktura a další).
Hlubší provázanost se Strategií EU 2020 a dalšími rozvojovými dokumenty na evropské úrovni vážící
se ke kohezní resp. regionální politice p edstavují nový pohled i na regionální politiku národní.

1.2

Rozvojový rámec

Zásadním znakem ve ejné správy v R, resp. územní samosprávy, je tzv. smíšený systém rozlišující
innost v samostatné a v p enesené p sobnosti. Složitost systému zvyšuje spole ná úprava
jednotlivých oblastí i dokonce prolínání a p ekrývání.
Realizace regionální politiky i interpretace probíhajících rozvojových proces se odvíjí od existujících
rozvojových struktur. Zásadní je struktura ve ejné správy a rozd lení kompetencí mezi státní správou,
krajskou samosprávou a obecní samosprávou.
Úloha státu v oblasti regionálního rozvoje spo ívá v koncep ní innosti a usm r ování rozvojových
aktivit v etn alokace prost edk státního rozpo tu na zvolená opat ení, vytvá ení právního,
ekonomického i správního prost edí podporujícího innost jednotlivých aktér regionálního rozvoje.
SRR je hlavním nástrojem státu p i podpo e regionálního rozvoje. Pot eby a specifika jednotlivých
region musí reflektovat však všechny rezorty. Úst edním orgánem v oblasti regionální politiky je
na základ zákona . 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán státní správy
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. 110/2007 Sb.), Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Pro správu území byl významný vznik kraj jako vyšších územn správních celk v roce 2001. Kraje
jako vyšší územn samosprávné jednotky realizují významnou ást rozvojových aktivit v území a tvo í
klí ovou stavební jednotku tvorby a realizace regionálního rozvoje v R. Kraje koordinují rozvoj svého
územního obvodu, spolupracují s úst edními správními ú ady státní správy a koordinují zájmy obcí ve
v cech regionálního rozvoje.
Obce jsou základní jednotkou regionálního rozvoje. Vytvá ejí podmínky pro život i pro podnikání. Jsou
nej ast jšími realizátory projekt na podporu regionálního rozvoje.
Obrázek . 1:

len ní R na kraje a správní obvody obcí s rozší enou p sobností

Po zániku okresních ú ad k 31. prosinci 2002 vznikly jako nová správní úrove obecní ú ady
s rozší enou p sobností (ORP), celkem 205, a pov ené obecní ú ady (POÚ), celkem 393. Zatímco
okresní ú ady hrály d ležitou roli v regionálním rozvoji daného území, tak ORP i POÚ mají svoji
p sobnost stanovenou velmi vágn (díl í úkoly s procesem podpory regionálního rozvoje, sou innost
s kraji a MMR). ORP provádí ve svém správním obvodu výkon státní správy v p enesené p sobnosti,
pro ízení rozvoje území ale nemá žádné kompetence.
D ležitou platformou pro uplat ování rozvoje „zdola – nahoru“ jsou r zné formy meziobecní
spolupráce. V roce 2010 existovalo v R 555 mikroregion (dobrovolných svazk obcí zabývajících se
komplexním rozvojem svého území). Do innosti mikroregion bylo zapojeno cca 86 % obcí R.
Mikroregiony pokrývají v tšinu území každého z kraj
R (mimo obvykle stojí velká m sta). P ístupy
kraj k podpo e mikroregion se liší. V n kterých krajích jsou vnímány jako d ležitá skupina aktér a
jsou partnery kraje, v jiných krajích jsou zcela opomíjeny. Vedle toho existuje i n kolik stovek
„ú elových“ svazk obcí – v nich obce nej ast ji spolupracují p i budování n jakého typu technické
infrastruktury. V praxi jsou velké rozdíly v innosti jednotlivých svazk obcí. ást z nich p sobí pouze
jako volná podp rná platforma. Další skupinu aktér p sobící v území tvo í místní ak ní skupiny
(MAS), které pracující na základ metody LEADER a jsou d ležitým aktérem rozvoje na místní úrovni.
V roce 2013 bylo v Programu rozvoje venkova R spušt no opat ení zam ené na získávání
zkušeností a p ípravu strategie místních partnerství. K roku 2013 p sobí v R p es 170 MAS.
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ÁST

Analytická ást SRR hodnotí situaci eské republiky v oblasti regionálního rozvoje, v etn jejího
evropského kontextu. Dokument vychází z moderních koncept regionálního rozvoje uplat ovaných v
regionální politice ve vysp lých zemích Evropské unie. V souvislostech analyzuje klí ové faktory
regionálního rozvoje, uspo ádaných podle jejich vztahu k základním pilí m (funkcím) regionální
politiky – regionální konkurenceschopnosti, pln ní vyrovnávací funkce a environmentální udržitelnosti.
Vzhledem k aktuální situaci se také specificky v nuje problematice ve ejné správy a její role p i
zabezpe ování politiky regionálního rozvoje.
Analytická ást je výchozím podkladem pro formulování zásad regionální politiky, stanovení
jejích priorit, opat ení a nástroj na období 2014-2020, a to v návaznosti na dlouhodobou vizi,
1
formulovanou již v p edchozím dokumentu a aktualizovanou v návaznosti na sou asné podmínky
regionálního rozvoje.
Analýza vychází z podklad získaných v rámci hodnocení dopad p edchozího a sou asného
programového období na rozvoj jednotlivých územních celk , pr b žného monitoringu
2
socioekonomických ukazatel a zhodnocení výsledk S ítání dom , lidu a byt v roce 2011 . Kde to
bylo ú elné, erpá z ostatních koncep ních dokument na národní úrovni, které byly k termínu
3
zpracování k dispozici . Zna ná ást rezortních koncepcí ale hodnotí situaci a plánuje innosti za R
jako celek, bez hlubší reflexe regionálních rozdíl .
Referen ní úrove hodnocení je dána možností územní identifikace datové základny a rozsahem
sledovaných dat v jednotlivých tematických oblastech. To nejen z hlediska možností hodnocení
aktuálního stavu, ale i metodické kompatibility hodnocení v asových adách.
Základní hodnocení zejména pro pot eby srovnání jsou provedena v úrovni kraj . Slouží jako podklad
pro srovnávání územním celk v rámci eské republiky (NUTS III) a také pro mezinárodní srovnání
(NUTS II, která jsou skladebn tvo eny z jednotek NUTS III).
Tam, kde to je možné, je vybraná ást dat hodnocena do úrovn ORP, nebo obcí. Územní detail
umož uje lépe analyzovat probíhající procesy hospodá ského a sociálního rozvoje, identifikovat
disparity a jejich vývoj z hlediska regionální konkurenceschopnosti, soudržnosti a environmentální
udržitelnosti.

2.1

eská republika v evropském kontextu

eská republika je vnitrozemským st edoevropským státem, vznikla rozd lením eskoslovenska
k 1. lednu 1993. Od 1. kv tna 2004 je lenem Evropské unie. Mezi 27 státy Evropské unie je s
2
rozlohou 78 865 km na 15. míst , po tem obyvatel 10 533 tis. (k 31. 12. 2010) na 12. míst a
2
hustotou zalidn ní 134 obyvatel na 1 km zaujímá 8. místo. eská republika pat í v rámci Evropské
unie mezi „st edn “ rozvinuté státy – v roce 2010 dosáhl pr m r HDP eské republiky 73,6 %
pr m ru EU.
Ekonomickou pozici eské republiky a její vn jší hospodá ské vazby lze charakterizovat jako vztahy
zem s relativn malým trhem a velkou otev eností ekonomiky, která je spojena s vysokou
subdodavatelsky podmín nou závislosti na úsp šnosti p edevším n meckého hospodá ství.
Poloha eské republiky ji p edur uje do role tranzitního státu pro pohyb služeb a zboží zejména v
západo - východním sm ru v oblasti centrální Evropy. Klí ovou roli v této funkci sehrává železni ní a
silni ní doprava, letecká doprava a dále innost p enosové sít energetických medií. Zcela okrajovou
roli hraje vodní doprava.

1

Strategie regionálního rozvoje eské republiky 2007 - 2013
Pro ú ely SRR R byla také v roce 2012 zpracována podrobná socioekonomická analýza region
3
Veškeré dostupné strategické dokumenty lze najít na adrese: www.databaze-strategii.cz.
2

R.
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V porovnání se sousedními státy negativn ovliv ují podmínky rozvoje tranzitní sít pom rn složité
orografické pom ry, zejména v pohrani ních oblastech a technické a kapacitní možnosti vybudované
infrastruktury a to jak v železni ní, tak i silni ní doprav . Zejména v silni ní doprav tyto p epravní
sm ry mají konkuren ní alternativu v sousedních zemích (Polsko, Rakousko) a s ohledem na cílové
regiony význam eské republiky jako tranzitní zem oslabují (tranzit ve sm ru Pobaltské státy EU,
Rusko, nebo balkánské zem EU, Turecko). V d sledku integrace zemí EU roste význam tranzitu
v severojižním sm ru - propojení
Polska s Rakouskem v oblasti
Moravy (zde je
ešením i
konkuren ní
alternativa
p es
západní Slovensko). Sou asný
stav eské dopravní sít z pohledu
kvality a funk nosti zdaleka
nedosahuje úrovn p vodních 15
lenských stát EU a je vnímán
jako jedna z hlavních p ekážek
dosahování
vyššího
tempa
hospodá ského r stu R.
P es
eskou republiku probíhá
d ležitý transfer energetických
médií – ropy a zemního plynu
z Ruska do N mecka, v etn
zajišt ní pot eb eské republiky.
innost tranzitní soustavy byla
z ásti
oslabena
v d sledku
nespolehlivosti transferu p es t etí
zem . U zemního plynu byla tato
situace z ásti vy ešena mj.
vybudováním p ímého propojení
mezi
Ruskem
a N meckem
s možností
p esm rování
p enosových tok
ve stávající
soustav , v etn napojení eské
republiky na tuto v tev.

Obrázek . 2: HDP na obyvatele v roce 2007 dle PPS
(EU27=100)

V rámci p enosu elektrické energie Pramen: Investování do budoucnosti Evropy. Pátá zpráva o
pak
elí
R
rostoucím hospodá ské, sociální a územní soudržnosti
požadavk m
na
využívání
p enosové soustavy ve sm ru N mecko – balkánské státy EU. Nároky na p enosovou soustavu
vzrostly v d sledku rozvoje alternativních zdroj elektrické energie v N mecku a deficitu zdroj
v balkánských zemích EU.
V letecké doprav má v eské republice klí ovou pozici letišt Václava Havla v Praze - Ruzyni.
Mezinárodní srovnání jej adí podle ro ní kapacity p epravy mezi letišt st ední velikosti.
Z mezinárodn politického hlediska je pozice eské republiky v Evrop významn ovlivn na
zapojením do inností nadnárodních spole enství a evropské územní spolupráce. Od roku 1991 je R
spole n se Slovenskem, Ma arskem a Polskem sou ástí tzv. Visegrádské skupiny (V4), na jejímž
základ probíhá dlouholetá intenzivní p eshrani ní spolupráce. Po p ijetí všech ty zemí do EU ješt
více vzrostly zahrani n -politické aktivity tohoto spolku a skupina se zam ila na prosazování
spolupráce a stability v širším regionu St ední Evropy. Spolupráce s Rakouskem a Slovinskem
probíhá v rámci takzvaného Regionálního partnerství, s dalšími zem mi st ední a východní Evropy
skupina spolupracuje v rámci takzvaného programu V4+. K mnohým aktivitám V4 jsou p izvány také
další zem , užší spolupráce byla navázána nap . se zem mi Beneluxu i Japonskem.
Zahrani ní spolupráce probíhá i v rámci jednotlivých region na bilaterální i multilaterální úrovni
(spolupráce v rámci regionu CENTROPE i existence “regionu Podunají“ a další platformy)

8

Strategie regionálního rozvoje
2.2

R na období 2014–2020

Zhodnocení vývojových tendencí faktor regionálního rozvoje

Cílem regionálního rozvoje je konkurenceschopný region, p itažlivý pro investory, obyvatele, který si
zárove dokáže uchovat vysokou kvalitu životního prost edí.
Východiskem pro stanovení základních sm r regionálního vývoje na programové období 2014 –
2020 a v dalším výhledu, je analýza klí ových faktor rozvoje území (p írodní pom ry, ekonomika,
obyvatelstvo, struktura osídlení, infrastruktura, ve ejná správa) a jejich syntéza z hlediska dosaženého
stupn ve t ech základních pilí ích – ekonomický rozvoj a regionální konkurenceschopnost,
územní soudržnost a environmentální udržitelnost. Úrove a synergie faktor v jednotlivých
pilí ích ur ují regionální konkurenceschopnost daného území, sou asn jejich vzájemný vztah
signalizuje vyváženost a možné problémy v dalším rozvoji. Zvolený postup je v souladu s p ístupy
uplat ovanými v hodnocení regionálního rozvoje v tradi ních zemích EU i p ístupy Evropské komise
k regionální a kohezní politice. Pro ú ely detailního posouzení bylo hodnocení provedeno v
úrovni region NUTS III, a s využitím vhodn zvolených metodických postup až v úrovni ORP.

2.2.1

Faktory regionální konkurenceschopnosti

Ekonomická výkonnost kraj a její vývoj
Ekonomická výkonnost regionu je výsledkem p sobení ady faktor , navázaných na místní,
specifické podmínky, historii vývoje ekonomické základny daného regionu a jeho schopnost reagovat
na vn jší podn ty (inovace). Je charakterizována tvorbou HDP v p epo tu na jednoho obyvatele.
Uvedený indikátor je vztahem celkového objemu vytvo eného HDP k po tu všech trvale bydlících
obyvatel daného území. Jeho výhodou je, že po ítá s po tem obyvatel, který je relativn snadno
zjistitelný, a to i v mezinárodním kontextu. Za nedostatek lze naopak považovat to, že nepo ítá jen s
výkonem ekonomicky aktivních ob an , ale výpo et m že být výrazn ovlivn n bilancí dojíž ky a
vyjíž ky za prací do a mimo daný region.
Regionální HDP p edstavuje hodnotu statk a služeb, které byly v daném regionu vyprodukovány. Je
syntetickým ukazatelem, který vyjad uje ekonomickou výkonnost daného území.
Výkonnostn (v produkci HDP na 1 obyvatele) zaujímá první pozici v eské republice Praha.
Vykazuje zhruba 2.5-3x vyšší výkonnost než ostatní kraje eské republiky (216.5 bodu v roce 2010,
kde pr m r R je 100 bod ), když po mírném poklesu v roce 2009 její výkonnost dále mírn roste.
V p ípad stabilních podmínek, lze p edpokládat udržení tohoto trendu, stejn tak i dále se zvyšující
dominanci v i ostatním kraj m, s p esahem p es programové období 2020.
Postavení Prahy v ekonomice R je dáno její jedine nou pozicí v rámci sídelní struktury eské
republiky. Objektivn ji lze porovnávat pouze s centry obdobné velikosti v rámci EU (m stské regiony
obvykle srovnání v rámci NUTS III v EU 27 – 47. místo, v rámci NUTS II 6. místo), než s ostatními kraji
eské republiky. I když míra ekonomické výkonnosti Prahy je z ásti ovlivn na použitou metodikou
výpo tu regionálního HDP, výsledky odpovídají postavení srovnatelných m st v EU27. Výjime né
postavení Prahy, ve vazb na ekonomickou výkonnost, je ovlivn no zejména tím, že:
jedná se o centrální m stský region, se všemi jeho vlastnostmi (tj. vysoce urbanizovaný
prostor, s vysokou hustotou zalidn ní),
území regionu je vymezeno hranicemi m sta, nezahrnuje ani bezprost ední okolí, které je
jeho spádovou oblastí. P itom denní dojíž ka inní podíl cca 18 % všech ekonomicky
aktivních obyvatel Prahy – St edo eský kraj tak z ásti p ispívá k vysoké ekonomické
výkonnosti Prahy, sám vysokou vyjíž kou za prací do Prahy v d sledku metodiky výpo tu
HDP ztrácí,
jedná se o region s koncentrací hrubé p idané hodnoty, vytvo ené sektorem vlády;
koncentrací v tšiny bonitních odv tví služeb (pen žnictví, pojiš ovnictví, telekomunikace),
je zde soust ed n významný podíl mezinárodn akceptovaných v decko-výzkumných
institucí a vysokých škol,
jsou zde lokalizovány úst edí zahrani ních a nadnárodních firem s celostátní p sobností,
zahrnuje vysoký podíl cizinc žijících a pracujících v Praze (cca 148 tis., tj. 35 % cizinc
v R v roce 2009, na zam stnanosti se v témže roce podíleli v Praze 9 %)
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Z hlediska regionální politiky je podstatné, že pom r ekonomického výkonu na jednoho obyvatele, ve
srovnání nejvýkonn jšího regionu k pr m ru celostátního HDP na obyvatele, není v p ípad Prahy,
v porovnání s jinými zem mi EU, nijak mimo ádný a mírn p esahuje nadpr m r EU.
Ekonomická výkonnost ostatních kraj
eské republiky, m eno v HDP na 1 obyvatele se
pohybovala v roce 2010 v rozp tí 57,6–74,5 bod (kde EU=100, v p ípad Karlovarského, respektive
Jihomoravského kraje). Rozdíly výkonnosti ekonomiky mezi jednotlivými kraji nejsou zásadní a souvisí
p edevším s odv tvovou strukturou hospodá ství na území kraje a probíhajícími zm nami v této
struktu e.
Na rozdíl od dlouhodob rostoucí ekonomické výkonnosti Prahy, která je dána p edevším r stem
v oblasti pen žnictví a služeb a stavební výroby, vývoj u kraj není jednozna ný. To sv d í o pom rn
komplikovaném a ne zcela kontinuálním vývoji.
Skute ný kontinuální r st výkonnosti dosahoval jen Zlínský kraj (r st z relativn nízkého základu, jeho
propad v roce 2010 byl ale relativn velmi silný), dlouhodobý pokles pak Karlovarský, Plze ský a
Liberecký (dopady krize, komplikovaný vývoj v rámci strukturální zm n, v p ípad Karlovarského kraje
nedostate né substituce zanikajících výrob a postupný útlum t žebního pr myslu). Z hlediska podílu
jednotlivých kraj na tvorb HDP, se proporce mezi jednotlivými kraji p íliš nem ní. Je to dáno
p edevším tím, že od roku 2005 se neuskute nily takové zásadní investice, ani strukturální zm ny,
které by vzájemné relace mezi kraji významn zm nily.
Z údaj o tvorb HDP v dvacetileté ad a z hodnocení vývoje HDP v letech 2005-2010 a výše HDP
na 1 obyvatele vyplývá, že:
−

v Praze (cca 25 % HDP) a dalších t ech krajích (St edo eském 10.7 %, Jihomoravském 10,3
% a Moravskoslezském 9,8 %) je tvo eno více jak 55 % HDP R,

−

po relativn rychlých zm nách v pr b hu devadesátých let (siln posilovala pozice Prahy,
oslabovaly d íve ekonomicky silné regiony) je tato relace po roce 2000 dlouhodob
zachována. Lze p edpokládat, že bez strukturálních zm n a zvýšení dynamiky ekonomického
rozvoje v ostatních krajích budou výše uvedené regiony nadále posilovat, p edevším
v závislosti na ekonomickém vývoji v potenciáln rizikov jším Moravskoslezském kraji
(potenciál velkého rozvoje, vysoké riziko dopad krize),

−

z pohledu regionální politiky je ur itým pozitivem zpomalení procesu rozevírání n žek mezi
Prahou a ostatními kraji.

Tabulka . 1: Regionální HDP na 1 obyvatele (EU27 = 100, v %)
Území
eská republika
Praha
St edo eský kraj
Jiho eský kraj
Plze ský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vyso ina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Zdroj:

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

68,3
133,6
65,4
63,7
63,6
59,5
56,5
61,6
64,9
58,8
57,0
62,9
54,3
57,2
53,4

75,8
159,2
69,0
68,7
71,8
59,1
62,3
62,9
65,9
62,2
63,4
68,4
57,0
61,1
64,4

76,9
161,8
72,1
69,4
73,2
57,4
63,0
62,5
65,2
64,3
64,4
70,0
56,8
62,5
64,0

79,8
170,9
74,4
69,1
73,9
59,1
64,3
61,7
67,9
66,9
67,0
73,1
59,0
64,9
66,9

81,0
175,1
74,9
67,7
69,2
58,0
64,9
60,8
68,8
66,0
65,0
76,3
60,5
68,8
69,1

82,2
175,5
73,6
70,7
71,3
60,8
69,0
61,2
71,4
66,4
67,6
77,7
61,9
70,6
67,6

79,6
172,3
71,6
68,0
68,0
57,6
66,4
59,5
68,5
62,9
64,9
74,5
60,1
66,8
65,9

SÚ – Regionální ú ty

Z hlediska vnitrostátního i mezinárodní srovnání je d ležité porovnání region
R prost ednictvím
regionálního HDP na 1 obyvatele, p epo teno v parit kupní síly, kde EU27=100. Tento p epo et
umož uje porovnat jednotlivé regiony mezi sebou a to jak v rámci R, tak i s obdobnými regiony
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v rámci EU27. Sou asn tento ukazatel je d ležitým kritériem, z hlediska nároku na pomoc
poskytovanou prost ednictvím hlavního cíle politiky soudržnosti (pod 75 % pr m ru HDP/1 obyvatele
zemí EU27). V podmínkách eské republiky jsou to všechny regiony v úrovni region soudržnosti
(NUTS II) s výjimkou Prahy (nejsiln jší region NUTS II St ední echy, nejslabší Severovýchod). P i
porovnání na úrovni kraj
R (NUTS III) je z ejmé, že jednotky NUTS II nejsou vnit n homogenní. P i
porovnávaní výkonnosti jednotlivých kraj se k hranici 75 % blíží St edo eský a Jihomoravský kraj,
výkonnostn nejslabšími kraji jsou Olomoucký, Liberecký a Karlovarský kraj. P i zachování stávajícího
tempa výkonnosti je pravd podobné, že p íštím plánovacím období (ke konci plánovacího období
2020) p esáhne hranici 75 % Jihomoravský kraj, s ur itými výhradami St edo eský kraj (spíše
stagnace - zde je dynamika vývoje výkonnosti úzce svázána dominantn s výrobou automobil ,
v rámci kraje nelze p edpokládat v této oblasti ve výhledu po roce 2020 zásadní zm ny) a mírou
vzájemné kooperace s Prahou.
Lidské zdroje
O ekonomickém úsp chu regionu rozhoduje to, jakým zp sobem dokáže využívat velké spektrum
zdroj , které má k dispozici. Klí ovou roli v tomto sm ru hrají lidské zdroje, kdy jejich flexibilita,
znalosti a inovativnost rozhoduje o tom, jak daný region dokáže reagovat na vn jší i vnit ní
ekonomické impulsy. Pokud jsou místní obyvatelé tyto impulsy schopni využít pro valorizaci lokálních
(resp. regionálních) zdroj , má region velké šance pro úsp ch v globální konkurenci.
Na druhou stranu není nezbytné p izp sobit se tomuto modelu ve všech krajích
rozvoj jen na klí ová odv tví a v sou asné dob prosperující obory.

R a soust edit sv j

Lidské zdroje jsou v rámci republiky rozd leny nerovnom rn . Jejich rozmíst ní je vázáno do zna né
míry, zejména u mladších v kových skupin, na nabídku pracovních p íležitostí – s ohledem na
kvantitu i kvalitu.
Obrázek . 3: Podíl osob s VŠ vzd láním v populaci 15 až 64 let v SO ORP v roce 2011

Pramen:
2011

−

SÚ,

SLDB

Nejvyšší kvalita lidského kapitálu se soust e uje do m stských, p edevším metropolitních
oblastí, kde multiplika ní efekty a bohatá struktura pracovních p íležitostí poskytují vysoké
šance volby vhodného zam stnání a reálného uplatn ní na pracovním trhu. Rozmíst ní
lidských zdroj v území je výsledkem procesu dlouhodobého vývoje ekonomické základny a
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zásadním zp sobem ovlivn no kladnými, nebo zápornými rozvojovými impulsy v jednotlivých
ástech území. I p es tradi n nižší mobilitu pracovní síly v eské republice se v migra ních
proudech odráží i míra regionální konkurenceschopnosti.
−

P irozenými hnacími motory ekonomiky daného státu, tedy i eské republiky, jsou metropolitní
nebo siln urbanizované regiony, tedy regiony, v nichž se koncentruje dominantní podíl
lidských zdroj .
4

Jejich význam a pozice se však dynamicky v pr b hu n kolika let po roce 1989 m ní v d sledku
strukturálních zm n. V eské republice je to zejména rozdíl mezi pr b hem strukturálních zm n v
Moravskoslezském kraji a Karlovarském a Ústeckém kraji – tyto regiony jsou dlouhodob azeny mezi
hospodá sky slabé a strukturáln postižené regiony. Nevhodná transformace ekonomiky a další
strukturální zm ny se v dlouhodobém horizontu nep ízniv projevily na vzd lanostní struktu e
v Karlovarském a Ústeckém kraji mj. i v odlivu „mozk “ (velmi nízký podíl vysokoškolsky vzd laného
obyvatelstva). I když tento odliv je z ejm ješt podpo en relativní blízkostí atraktivního regionu
st edních ech a Prahy (p ípadn možností uplatn ní na trhu EU), dopady odlivu dále prohlubují
související degrada ní procesy i v dalších oblastech socioekonomické struktury, které se projevují
úbytkem po tu obyvatel, klesající cenou nemovitostí, sníženou schopností t chto region využít místní
zdroje pro tvorbu nových pracovních míst i v neposlední ad v podmínkách pro rozvoj ob anské
spole nosti. V porovnání se severo eskou oblastí je proces transformace strukturáln postižené
oblasti Moravskoslezského kraje úsp šn jší, kde se i s ohledem na koncentraci obyvatel,
institucionální zázemí v oblasti výzkumu a vysokého školství poda ilo udržet p íznivou vzd lanostní
strukturu.
Zastavení negativních proces v obou regionech je jednozna n
pracovních p íležitostí, jak ve struktu e, tak i v celkovém objemu.

podmín no zlepšením nabídky

Jako problematický se jeví také nesoulad mezi kvantitativní, ale i kvalitativní nabídkou a
poptávkou pracovní síly zejména na mikroregionálních trzích práce. K odstran ní tohoto nedostatku
je nutné využití širšího spektra nástroj od posílení aktivních politik zam stnanosti, optimalizace
oborové struktury na st edních a vysokých školách, podpory dalšího vzd lávání, po zvýšení investi ní
atraktivity problémových region a aktivizace místního obyvatelstva.

Odv tvová struktura
V odv tvové struktu e se promítá potenciál regionální konkurenceschopnosti, ale sou asn její
struktura signalizuje možnou nestabilitu vývoje regionu, jeho labilitu a závislost na relativn malém
okruhu impuls . Z tohoto hlediska po íná významná ást region
R být vysoce specializovaných a
závislých na kooperaci s dynamicky se rozvíjejícím automobilovým pr myslem. Naopak relativní
zaostávání je spojeno s výrobní základnou postavenou na tradi ní t žb surovin, neinovovaném
t žkém pr myslu (Severozápad, Morava a Slezsko). Významným strukturálním problémem eské
republiky z hlediska dalšího vývoje je v porovnání s ostatními hospodá sky vysp lými státy EU vysoký
podíl zpracovatelského pr myslu ve struktu e národního hospodá ství.
D ležitým odv tvím, které m že pomoci iniciovat hospodá ský rozvoj p edevším ve stabilizovaných a
periferních oblastech je cestovní ruch. Toto odv tví pro sv j rozvoj využívá jak p írodní potenciál,
kulturní památky, tak p írodní zdroje v území. ada oblastí cestovního ruchu leží ve stabilizovaných,
v n kterých p ípadech i periferních oblastech vymezených základní typologií eské republiky.
Z pohledu regionální politiky toto odv tví, vedle dalších efekt , je práv v t chto oblastech d ležitým
generátorem pracovních p íležitostí.

P ímé zahrani ní investice
Integrace eské republiky do vysoce prom nlivé globální ekonomiky klade vysoké nároky na
schopnost podnik inovovat, p izp sobovat se aktuálním trend m a využívat nových znalostí a
informací. Velký p íliv investor v devadesátých letech a na po átku tohoto století vedl nejen ke vzniku
nových pracovních míst, ale také k ší ení nové firemní kultury postavené na d razu na znalosti
zam stnanc . P ímé zahrani ní investice sm ovaly p edevším do Prahy (949 tis. K na obyvatele),
o mnoho mén do St edo eského kraje. Nejmén atraktivním regionem pro zahrani ní investice byl
4

viz. Analýza – regionální konkurenceschopnost str. 15
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mezi roky 2000–2009 Olomoucký kraj (52 tis. K na obyvatele). P íchod zahrani ních investor má
pozitivní vliv na ekonomiku, z hlediska struktury nových pracovních míst je jeho vliv velmi
diferencovaný. P ímé investice v Praze znamenaly prudký r st pozice Prahy s požadavky na vysoce
kvalifikovanou pracovní sílu, naopak v ad dalších oblastí zahrani ní investo i využívají relativn
levnou, nekvalifikovanou pracovní sílu. Navíc mnoho z t chto podnik lokalizovalo v eské republice
jen svou produk ní ást bez další lokalizace rozhodovacích pravomocí, což signalizuje možnost
snadného p esunu výrob do zemí s nižšími náklady na pracovní sílu podle momentální rentability
alokované výroby.
Doprava
Geografická poloha a s ní spojená dopravní dostupnost a obslužnost dotvá ejí p edpoklady pro rozvoj
ekonomických aktivit a dosažení regionální konkurenceschopnosti. Význam geografické polohy i
dopravní dostupnosti dlouhodob klesá v souvislosti s relativním poklesem ceny dopravy a do
pop edí se dostávají spíše kvalitativní aspekty konkurenceschopnosti. P esto doprava má v rámci
eské republiky pro nastartování ady region velmi významnou roli:
Za hlavní a ur ující druh dopravy, s nímž lze spojovat pojem regionální konkurenceschopnost
lze ozna it zejména silni ní dopravu. Základní silni ní sí eské republiky je pom rn hustá
(zejména komunikace I. až III. t ídy), z ásti v provozn neuspokojivém stavu. To vedle pozitiv
v podob dostate né dopravní prostupnosti území p ináší i významná negativa v podob
vysokých náklad na její provoz (údržba, rekonstrukce). Kvantitativní rozsah silni ní sít se
proti období 2007-13 významn ji nezm nil (cca 55 tis. km). Pro silni ní sí je charakteristické
koncentrické uspo ádání, s významnou vazbou hlavních komunikací na Prahu, dále s
propojením ech a Moravy p es Brno na Ostravu v západovýchodním a severojižní sm ru a
adekvátním napojením eské republiky na okolní státy. Nejvyšší intenzita silni ní dopravy
v R je na páte ních komunikacích a hlavních komunikacích na území velkých m st. Intenzita
dopravy kontinuáln rostla od roku 1989, její r st byl áste n zpomalen až zastaven
ekonomickou krizí, jež se prom uje v ekonomickou recesi. Pokles lze sledovat zejména u
nákladní dopravy (pokles m že být z ásti ovlivn n zm nou metodiky). V letech 2007-13 došlo
k významným zm nám v kategorizaci jednotlivých silni ních komunikací zejména vyššího
ádu (dálnice a rychlostní silnice), které mají významný vliv na konkurenceschopnost region .
V tomto období byly vybudovány díl í úseky klí ových páte ních komunikací. Došlo ke
kapacitnímu propojení dálni ních komunikací D1 a D5 v jižní oblasti Prahy, stále se nepoda ilo
dokon it významné spojení Prahy severozápadním sm rem (Ústí nad Labem, Dráž any),
jehož dokon ení je nezbytné. Bylo tém dokon eno spojení Prahy s Ostravou s výjimkou
úseku tvo ícího obchvat P erova. Z hlediska ucelenosti nad azené sít silni ní infrastruktury je
nutné co nejrychleji dobudovat Pražský okruh, zajistit alternativní propojení ech a Moravy
pomocí rychlostní silnice R35 (spojení západovýchodního sm ru), pokra ovat ve výstavb
dálnici D3 (rozestav ny jsou pouze díl í úseky)a rychlostní silnice R3. Pro obsluhu
severovýchodní ásti ech se jeví jako opodstatn né pokra ovat ve výstavb D11/R11. Jako
pot ebné se ukazuje též zlepšení parametr spojení v plánovaných trasách R43 (severojižní
sm r), R52 ve sm ru do Rakouska a ve sm ru Karlovy Vary – Cheb – Marktredwitz ve
Spolkové republice N mecko (dálnice A93) – trasa plánované R6.
Stupe vysp losti v oblasti letecké dopravy daného státu velmi významn rozhoduje o jeho
mezinárodní konkurenceschopnosti. Do té významn promlouvá pouze jediné letišt
v republice Letišt Václava Havla - Praha – Ruzyn , které je s cca 11–12 mil. ro n
odbavenými cestujícími srovnatelné s konkuren ními letišti ve st edoevropském prostoru.
Další mezinárodní letišt v R (Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice) stále nemají takový
význam, i p estože se jim v posledních letech poda ilo p ilákat n kolik nízkonákladových
dopravc .
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eské republice

Díky masivnímu rozvoji automobilismu a silni ní a nákladní dopravy se postupn m ní a klesá
význam železni ní dopravy, a to zejména v oblasti regionální konkurenceschopnosti (nap .
pro p epravu zboží). Pro tu jsou významné zejména tranzitní železni ní koridory
mezinárodního významu a dálkové trat , a to jak z hlediska p epravy náklad , tak zejména
osob. V eské republice jsou ty i (I. – IV.) tranzitní koridory, ale ani jeden není veden po
vysokorychlostní trati (VRT), jak je tomu obvyklé nap . v západní Evrop . I p es tuto
skute nost lze však za prioritní úkol považovat pot ebu dokon ení chyb jících úsek
tranzitních železni ních koridor a další zlepšování jejich parametr a kapacity v p ípad , že
se výstavba nových rychlých železni ních spojení ukáže jako nedosažitelná ve st edn dobém
horizontu.
Regionální železni ní trat jsou významnou sou ástí dopravní obsluhy území a
integrovaných dopravních systém v zázemí velkých m st a d ležitým faktorem dopravní
obsluhy v periferních regionech eské republiky. Na t chto tratích jsou ale nutné významné
zásahy do zlepšení jejich technického stavu a zabezpe ovacích za ízení. Vzhledem k vysoké
hustot železni ní sít , klesajícímu využití p edevším regionálních tratí, vysokým fixním
náklad m na jejich údržbu, je nutné po ítat s pokra ujícím rušením provozu, pop ípad
s likvidací n kterých málo využívaných úsek .
−

Vodní doprava se i p es sv j významný ekologický provoz podílí na celkové výkonnosti
dopravy v R velmi zanedbateln , což je áste n dáno omezenou splavností a áste n její
nekonkurenceschopností v i ostatním typ m dopravy. Jistý potenciál v sob skrývá pouze
labská vodní cesta a také n které úseky dalších vodních tok pro rozvoj cestovního ruchu.

−

Významnou roli p i rozvoji r znorodých typ region a jejich konkurenceschopnosti v oblasti
lidských zdroj v sou asnosti sehrávají integrované dopravní systémy (IDS). IDS zažily
významný vzestup zejména v této poslední dekád . V sou asnosti se poda ilo tento systém
vybudovat již ve v tšin kraj , i když s r zn rozvinutým stupn m integrace.

−

Významným dopl kem a zárove alternativou v i individuální automobilové doprav ve
m stech a jejich zázemí je doprava cyklistická. Stává se i velmi d ležitým prvkem oblasti
cestovního ruchu. I p es významný rozvoj turistických cyklostezek, cyklostezek ur ených pro
dopravu do zam stnání a do škol, je ale jejich sí stále nedostate ná. Jejich budování asto
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naráží na nevy ešené vlastnické vztahy k pozemk m, složité trasování i komplikovaný terén
zvyšující náklady na jejich výstavbu apod.
Specifickou sou ástí regionální konkurenceschopnosti je odv tví cestovního ruchu. Cestovní ruch je
prostorov velmi diferencovaným jevem. Uplat uje se pouze ve vybraných regionech a lokalitách s
p íznivými podmínkami pro jeho rozvoj. I proto zde fungují pon kud jiné zákonitosti, než v ostatních
odv tvích národního hospodá ství (faktory, které ovliv ují jeho lokalizaci a rozvoj jsou odlišné).
Výsledkem je schopnost cestovního ruchu p ispívat k omezování vzniku socioekonomických disparit v
území (regiony v periferních územích, horské oblasti apod.). Z pohledu regionálního rozvoje jsou
d ležitým specifikem cestovního ruchu siln jší vnitro-regionální vazby aktér , jež vedou k relativn
nižším únik m finan ních prost edk z regionu. D vodem je komplexita a provázanost produktu
cestovního ruchu. Pro adu region cestovní ruch p edstavuje dlouhodob jediný potenciál jejich
rozvoje infrastruktury, podnikání a zam stnanosti. P itažlivost destinací cestovního ruchu pro
návšt vníky je primárn dána atraktivitou p írodního a socio-kulturního prost edí. P írodní a kulturní
hodnoty jsou základem nabídky v tšiny destinací v R. Pé e o tyto hodnoty je tedy v zájmu
cestovního ruchu jako takového. Uplat ování princip udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu
je více než d ležité. Cestovní ruch tedy umož uje rozvíjet a zhodnocovat p írodní a kulturn -historický
potenciál daných míst, který by bez cestovního ruchu z stal v p evážné mí e nevyužit.
V eské republice je odv tví cestovního ruchu zatím vnímáno jako mén d ležité v porovnání s jinými
odv tvími, p estože p ímé výkony cestovního ruchu dosahují necelých 3 % HDP (p es 104 mld. K
ro n ), ale podstatný je zprost edkovaný vliv cestovního ruchu na výkonnost dalších odv tví. Podle
odhad WTTC lze p ímé a nep ímé efekty cestovního ruchu celkov vy íslit na 307,3 mld. K (8 %).
Cestovní ruch zam stnává více než 235 tis. osob, což je o n co mén než ve zdravotnictví, ale více
než nap . v zem d lství. Práv schopnost generovat zam stnanost je velmi zajímavou a cennou
vlastností cestovního ruchu.
Návšt vnost jednotlivých region
eské republiky je velmi výrazn ovlivn na návšt vností Prahy,
která jednozna n dominuje a až s významným odstupem jsou navšt vována další území. Vedle
návšt vnosti rozhoduje o ekonomických dopadech cestovního ruchu také skladba ubytovacích kapacit
v území, nebo doba pobytu návšt vník . Nejdelší as tráví turisté v Karlovarském kraji a naopak
nejkratší dobu stráví v kraji Jihomoravském. Efektivnímu a dynami t jšímu r stu cestovního ruchu
v R stojí v cest zejména nedostatky v kvalit základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu, primárního potenciálu cestovního ruchu (p írodní a kulturní) a kvalit pracovní síly (nedostatek
kvalifikace – nap . obdobné i jazykové). Rozhodujícím problémem tohoto odv tví je v R absence
jednotné funk ní organiza ní, což vede k nízké mí e uplat ování princip destina ního managementu,
tedy partnerství mezi ve ejným a podnikatelským sektorem. V sou asné dob je p ekážkou výkonu
innosti destina ních management a provázanosti realizovaných aktivit složitá organiza ní struktura,
nejasné za azení destinací do jednotlivých úrovní a nedostate ná specifikace úkol / kompetencí
destina ních spole ností na jednotlivých úrovních, nejsou nastaveny mechanizmy komunikace a
spolupráce mezi jednotlivými DMO v rámci úrovn ani mezi úrovn mi – nedochází tak ke koordinaci
aktivit – snižuje se tak jejich efektivita a efektivita vynaložených zdroj . Tato skute nost vede
k nedostate né tvorb komplexních produkt cestovního ruchu, nízké ú innosti marketingu destinací a
nízké kvality poskytovaných služeb, jež je doprovázené neefektivním využíváním finan ních
prost edk .
Inovace a technologie
Efektivní fungování systému výzkumu a inovací, je klí ovým pilí em rozvoje ekonomické
prosperity, konkurenceschopnosti státu a jeho region . Podstatná je p itom trvalá a intenzivní
interakce obou systém .
Efektivní a kvalitní výzkum je primárním zdrojem nových znalostí. Rozši uje dosažitelné
technologické možnosti využitelné pro inovace, p itom základní podmínkou pro ekonomické
zhodnocení dosažených v decko-výzkumných poznatk je rozvinutá spolupráce firem s výzkumnými
institucemi a propojení této spolupráce do oblasti vzd lávání a profesní p ípravy. Kvalitní výzkum je
podmín n moderní (tzn. globáln konkurenceschopnou) výzkumnou infrastrukturou, kvalitními lidskými
zdroji, internacionalizací výzkumu (jak z hlediska složení tým jednotlivých institucí, tak z hlediska
mezinárodní spolupráce se špi kovými partnery), koncentrací kapacit a zdroj na obory pe liv
vybrané v souladu s konceptem inteligentní specializace. Pro eský výzkum jako celek je
charakteristický pom rn široký tematický rozsah, p itom jen relativn malá ást výzkumu vytvá í
skute n špi kové, excelentní výsledky. Výkonnost výzkumu m ená publika ní inností se sice
v pr b hu let postupn zlepšuje. Jedná se však spíše o kvantitativní než kvalitativní nár st.
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V porovnání s EU27 je v R podstatn nižší po et výzkumných pracovník , který je patrný ve všech
sektorech. Chybí mladší výzkumní pracovníci v rozmezí 30 až 34 let, a to prakticky ve všech oborech.
P etrvává nízká mobilita výzkumných pracovník , a to nejen mezi ve ejným a podnikovým sektorem,
ale i mezi VaV institucemi. Ve srovnání s inova n vysp lými zem mi EU-15 dosahuje R z
hlediska zam stnanosti ve VaV velmi nízkých hodnot (nap . pouze 42 % zam stnanosti ve Finsku).
Po et zam stnanc VaV meziro n sice nar stá, ale ani absolutní po et a jejich zastoupení na
zam stnané populaci nedosahuje pr m ru EU-27. V R bylo v roce 2010 zam stnáno více než 43 tis.
fyzických osob ve VaV .
Rozvoj inova ních aktivit firem a efektivní transfer znalostí a technologií (závislý na rozvinuté
spolupráci mezi podniky a výzkumnými institucemi), v etn p enosu inovací ze zahrani í musí být
nedílnou sou ástí tohoto systému. Rozvoj v tomto kontextu lze chápat jak ve smyslu kvantitativním
(více firem), tak kvalitativním (dosažení vyšší úrovn inovací) - optimální ešení - u co nejv tšího po tu
podnik dosáhnout co nejvyšší míry inovací. Funk ní inova ní systém vyžaduje silnou inova ní
poptávku (v kvantit i kvalit ), aby mohl být pln využit komer ní potenciál výzkumné sféry. Tento
potenciál je ale do zna né míry ovlivn n mírou subdodavatelské spolupráce, mírou pod ízení nebo
samostatností každého jednotlivého podniku. Z tohoto hlediska je pom rn zna nou nevýhodou R
vysoká míra pod ízenosti firem a jejich závislosti na zahrani ním partnerovi. Z hlediska posilování
konkurenceschopnosti je proto d ležitá podpora inova ní schopnosti domácích firem, snižování podíl
subdodavatelsky orientované pr myslové výroby, (zejména) jednomu p íjemci, a rozvoj inova n
orientovaných firem. Sou asný stav spolupráce vysokých škol a dalších ve ejných výzkumných
institucí s ekonomickou sférou lze charakterizovat jako oboustrann rezervovaný. V porovnání
zemí EU27 je sice R na úrovni Itálie, nejlepší z Visegrádské ty ky, ale stále relativn daleko za
nejvysp lejšími zem mi EU15 (Blažek 2012). Zapojení eských výzkumných tým a podnik do
evropských program spolupráce ve výzkumu a vývoji je relativn nízké. eské subjekty jsou
málo aktivní p i p íprav návrh projekt . To se mimo jiné odráží v nízkém po tu eských koordinátor
mezinárodních projekt podporovaných z evropských program . Jednotlivé výzkumné organizace
zpravidla nemají vlastní strategii pro rozvoj této spolupráce.
Další jsou pak faktory, které omezují výslednou užitnou hodnotu v deckých výstup , tedy i reálnou
možnost jejich aplikace v ekonomické sfé e, jež mají obecnou platnost a které vyžadují systémová
ešení v oblasti podpory v dy, výzkumu a ší ení inovací - nap . nízký po et sv tov uznávaných
v deckých osobností, neexistence špi kových partner ze soukromého sektoru, vysoký stupe
subdodavatelské výroby v R s omezenými požadavky na využití v deckých poznatk , nedostate né
p ístrojové vybavení, celoživotní kariéra v decko-pedagogických pracovník v rámci jedné VŠ, nízká
úrove managementu znalostí, apod. ást t chto faktor je do zna né míry také d vodem
nedostate ného zapojování eských výzkumných institucí, nebo jejich tým do mezinárodních
výzkumných projekt a omezený inova ní potenciál ekonomické sféry. Za základní systémová
opat ení pro zlepšení stavu lze považovat zlepšení systému vzájemného propojení a spolupráce
mezi výzkumnými pracovišti a podniky s cílem zvýšit uplatn ní výsledk výzkumu a vývoje v
aplikované sfé e. Je nutné dosáhnout zlepšení v oblasti ízení a hodnocení systému podpory
výzkumu a vývoje z ve ejných zdroj a zvýšení efektivity ve ejných zdroj . P i rozhodování o
sm ování výzkumu je nutné více klást d raz na dosahování na jedné stran excelentních v deckých
výsledk evropské, p íp. sv tové úrovn , na stran druhé d raz na jejich konkrétní významné p ínosy
pro innost firem i vybraných oblastí ve ejné sféry.
Tabulka . 2: Disparity faktor a výstup VVI mezi kraji
Faktor

Kraj
Hl. m. Praha
Liberecký
St edo eský
Pardubický
Zlínský
Královéhradecký
Moravskoslezský
Jihomoravský
Plze ský

eské republiky
Výstup

1

2

3

4

0,89
0,43
0,73
0,45
0,29
0,37
0,34
0,87
0,48

0,84
0,58
0,57
0,67
0,45
0,43
0,38
0,86
0,48

1,00
0,37
0,44
0,34
0,42
0,45
0,34
088
0,37

0,71
0,62
0,78
0,74
0,54
0,43
0,42
0,67
0,40

0,86
0,5
0,63
0,55
0,425
0,42
0,37
0,82
0,4325
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Olomoucký
Ústecký
Vyso ina
Jiho eský
Karlovarský
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Výstup

Faktor
0,46
0,14
0,10
0,53
0,00

Zdroj: vlastní zpracování; zdroj dat

0,38
0,15
0,22
0,47
0,00

0,43
0,09
0,14
0,37
0,01

0,27
0,23
0,33
0,26
0,00

0,385
0,1525
0,1975
0,4075
0,0025

SÚ, Ústav pro informace ve vzd lávání, Technologické centrum (Blažek J.)

Hodnocení regionální diferenciace funk nosti systém VVI provedené na základ faktor , které
rozhodující m rou ovliv ují rozvoj region v oblasti v dy, výzkumu a inovací (Blažek 2012 (výdaje
v oblasti VVI (faktor 1), existenci infrastruktury VVI (faktor 2), koncentraci lidských zdroj ve VVI (faktor
3), existenci inovujícího a spolupracujícího podnikatelského sektoru (faktor 4) ukázalo na významnou
diferenciaci mezi jednotlivými kraji. Hodnocení ukazuje na územní nerovnom rnost obou systém a
zna nou rozdílnost v postavení kraj
eské republiky (viz tabulka . 2), kde nejlepších výsledk
dosahují Praha a Jihomoravský kraj, naopak nejhorší hodnoty dosahují Ústecký kraj, Kraj Vyso ina a
Karlovarský kraj. Tyto výsledky do zna né míry korelují i s dalšími hodnoceními v oblasti ekonomické
výkonnosti kraj a jejich konkurenceschopnosti.
Hlavní m sto Praha, funk n úzce spojené se St edo eským krajem, má významné postavení ve
VVI eské republiky. V Praze se v roce 2010 nacházely cca dv t etiny ve ejných výzkumných
institucí eské republiky a dv p tiny pracovník v oblasti VVI. Sou asn do Prahy sm ovaly v roce
2010 dv p tiny výdaj v oblasti VVI. Koncentrace faktor VVI se následn promítá do vedoucího
postavení Prahy z hlediska inova ních výstup , p i emž toto postavení je dále posíleno významným
postavením St edo eského kraje a to zejména v automobilovém pr myslu. V evropském srovnání
však Praha v této oblasti zaostává a práv v posilování spolupráce výzkumné a aplika ní sféry,
v etn finan ních otázek, lze spat ovat hlavní p íležitosti dalšího zlepšování inova ního potenciálu
nejen Prahy, ale i St edo eského kraje a to nejen projekty realizovanými z administrativních d vod
t sn za hranicemi Prahy.
Jihomoravský kraj, dominantn reprezentovaný p edevším Brnem, vykazuje v eské republice po
pražské aglomeraci druhý nejvyšší potenciál v oblasti VVI. K dosažení tohoto postavení významn
p isp la masivní podpora po roce 2006 v rámci opera ních program . Region disponuje velmi dob e
rozvinutými kapacitami VVI vzhledem k infrastruktu e, lidským zdroj m a podnikatelskému sektoru.
Relativn horší hodnoty však Jihomoravský kraj dosahuje v rámci inova ních výstup . Intervence by
se proto m ly zam it na širší využití výsledk pro transfer do praxe v etn jejich širší
komercionalizace.
Ostrava a její aglomerace v Moravskoslezském kraji je t etím velkým metropolitním regionem eské
republiky v oblasti VVI. Od p edchozích dvou region se odlišuje nižším stupn m koncentrace
hlavních faktor VVI. Kraj jako celek vykazuje relativn nízký po et kvalifikovaných VVI pracovník ,
nízký podíl VVI výdaj zejména ve ve ejném sektoru a nižší aktivitu v oblasti inovací.
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Obrázek . 5: Podíl pracovník VaV na zam stnanosti v roce 2011

Pramen:

SÚ, SLDB 2011

Naopak p íležitosti posilování VVI prost edí v Moravskoslezském kraji v duchu inteligentní
specializace jsou spojeny jednak s tradi ními odv tvími Moravskoslezského kraje a jednak s novými
dynamicky se rozvíjejícími odv tvími. K první skupin odv tví pat í zejména strojírenství, ke druhé
skupin pak IT technologie, environmentální technologie a moderní energetika a perspektivn pak
nové materiály a nanotechnologie, biomedicínský výzkum ad. V odv tvích IT technologií,
environmentálních technologií, moderní energetiky a materiál jsou na území Moravskoslezského
kraje realizovány infrastrukturní projekty regionálních VaV center v rámci OP VaVpI a evropsky
významný projekt v oboru IT technologií Centrum excelence IT4Innovations.
Pro Jiho eský, Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Plze ský a Zlínský kraj
jsou charakteristické více mén pr m rné hodnoty všech faktor VVI. S jistými rozdíly, které se
týkají zejména nižších hodnot ukazatel podnikatelského sektoru, se setkáváme v Jiho eském a
Olomouckém kraji. Relativn dob e rozvinutá infrastruktura VVI spolu s existujícím inovujícím
podnikatelským sektorem tu ale vytvá í vhodné p edpoklady pro implementaci konceptu inteligentní
specializace. Nejhorší ukazatele z hlediska hodnocení faktor VVI vykazují Ústecký kraj, Kraj
Vyso ina a zejména Karlovarský kraj. Napl ování konceptu inteligentní specializace je v tomto
p ípad spojeno s komplexní podporou faktor VVI pro generování inova ních výstup .
Hodnocení VVI prost edí prost ednictvím dostupných statistických dat sice není zcela výstižné
(zejména pro chyb jící data umož ující kvalitativní posouzení jevu) áste n lze regionální diference
vyjád it pomocí indikátor po tu pracovník ve výzkumu a vývoji, resp. výdaj na tento sektor
ekonomiky. Analýza rozmíst ní lidských zdroj VVI v úrovni ORP potvrzuje vysokou míru
koncentrace VVI do velkých m st, nebo jejich bezprost edních zázemí. V kontextu s p evažujícím
tematickým zam ením výzkumu v t chto centrech je možné konstatovat dlouhodob se formující
oblasti specializace VVI (s úzkou provázaností na dlouhodobé tradice výzkumu a pr myslové výroby,
z ásti provázaný s firemním výzkumem).
Tyto skute nosti v krajské úrovni vícemén potvrzují i další indikátory sledující procesy inovací, jako
jsou po ty poskytovaných i nabytých licencí na patenty a užitné vzory. U pasivních licencí dominuje
Jihomoravský kraj (117 licencí v pr m ru za období 2007-2010), za ním pak Praha a St edo eský
kraj.
U aktivních
pak Praha (112 licencí v pr m ru za období 2007-2010) a za ní St edo eský
Pramen:
SÚ,licencí
SLDB
2011
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kraj, kraj Vyso ina a Jihomoravský kraj. Naopak nejmén inovativní v tomto ohledu se jeví Karlovarský
kraj.
Po íta ová gramotnost, aktivní práce s informa ními technologiemi v r zných úrovních znalostí
a pot eb, je nedílnou sou ástí p ipravenosti populace k uplatn ní na trhu práce a d ležitým
nástrojem konkurenceschopnosti rozvoje daného regionu. Stejn tak jako dostupnost a kvalita
napojení na informa ní technologie (vysokorychlostní internet). Data SÚ (SLDB 2011) ukazují
na zna né regionální diference, p itom tato data nemohou obsahovat informace o skute ném
(ne proklamovaném) fungování t chto technologií, ani kvalit práce populace s IT technologiemi.
Nep ímo z dat SÚ lze usuzovat, že po íta ov gramotná populace je koncentrována p edevším do
m stských center (p i emž jejich velikost není až tak rozhodující – nejvyššího podílu IT pracovník
dosáhla Chrudim, za ní Louny a P íbram, až za nimi potom Praha) a jejich zázemí, a je spíše svázána
s vzd lanostní strukturou obyvatelstva, aktuální ekonomickou strukturou daného regionu.
Nejv tší podíl domácností s p ipojením k internetu je v Praze a jejím zázemí v rámci St edo eského
kraje, v krajských m stech, s výjimkou Karlovarského a Ústeckého kraje. Faktická úrove pln ní
technických parametr p ipojení je dána použitými technologiemi a místn se velmi liší.
Skute n dosažené hodnoty p ipojení na vysokorychlostní internet jsou do zna né míry podmín ny
ekonomicky podmín nou a technologicky danou ochotou firem poskytujících služby internetu zajistit
vysokorychlostní p ipojení i v oblastech mimo m stská centra. Z uvedených d vod je proto snížena
konkurenceschopnost oblastí mimo hlavní centra osídlení eské republiky, kdy domácnosti nebo
podniky mají omezený p ístup k vysokorychlostnímu internetu (viz dále periferní oblasti R, významná
ást stabilizovaných oblastí).
Obrázek . 6: Podíl po tu domácností s PC a internetem na celkovém po tu domácností v roce
2011

Pramen:
2011

Pramen:

SÚ,

SLDB

SÚ, SLDB 2011
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Ve ejná správa
Nedílnou sou ástí konkurenceschopnosti je kvalita institucionálního prost edí, kvalita výkonu ve ejné
správy projevující se v tomto vztahu v kvalit podnikatelského prost edí. V r zných hodnoceních se
deklaruje nutnost zlepšit vymahatelnost práva, snížit byrokratické zatížení podnik , zjednodušit
da ový systém a zabránit jeho astým zm nám, omezit korupci a asté zm ny právního prost edí.
Tyto kvality nemají regionální rozm r. Jsou obecn platné a v tomto sm ru je pot eba zm nit
legislativní prost edí, kvalitativn prom nit fungování systému ve ejné správy a to jak ve vztahu
5
k ob an m, tak k politické úrovni p i ízení státu a ve ejnoprávních institucí .
Z hlediska podpory konkurenceschopnosti se jedná o specifickou ást innosti ve ejné správy,
zam ené na podporu rozvoje dostate n husté sít poradenských služeb, možnosti pro sí ování a
tvorbu klastr (v etn v deckotechnických park ) jako sou ástí podpory podnikatelských subjekt
zejména v hospodá sky problémových oblastech a spolupráce ve ejného a podnikatelského sektoru
HODNOCENÍ DISPARIT V REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
Hodnocení svodn , v návaznosti na vliv jednotlivých faktor regionálního rozvoje v oblasti
konkurenceschopnosti, identifikuje podobné typy region , analyzuje hlavní p í iny jejich rozdílnosti a
toto poznání je následn uplatn no p i koncipování opat ení a nástroj regionální politiky v návrhové a
implementa ní ásti.
Hodnocení vychází z metodiky Evropské komise, která ji použila p i zpracování 5. zprávy o
hospodá ské, sociální a územní soudržnosti. Bylo provedeno na úrovni kraj a z d vod vyjád ení
v tší plasticity regionální diferenciace bylo dopln no i o hodnocení konkurenceschopnosti v úrovni
ORP. Z hlediska metodického a míry objektivity, p es snahu dodržet vzájemnou datovou kompatibilitu
pokud jde o základní atributy konkurenceschopnosti, je hodnocení kraje provedené ve struktu e ORP
zatíženo pravd podobn v tší chybou, než hodnocení použité pro srovnání konkurenceschopnosti
mezi kraji. P esto pom rn dob e dokresluje diferenciaci kraj na úrovni ORP a lze jej využít jako
podklad pro rozhodování p i p íprav strategických dokument pro ú ely strategického ízení rozvoje
území.
6

Metodika výpo tu indexu regionální konkurenceschopnosti

Index regionální konkurenceschopnosti je složen ze t í díl ích sub-index (basic, efficiency,
innovation), které se dále rozpadají do 8 pilí konkurenceschopnosti. Základní sub-index (basic)
zahrnuje pilí e 3 a 4, sub-index efektivnosti (efficiency) pilí e 6, 7 a 8, sub-index inovací (innovation)
pilí e 9, 10 a 11.
Pro výpo et indexu regionální konkurenceschopnosti je na krajské úrovni využito 32 ukazatel (viz
níže), na úrovni ORP je v 7 p ípadech použito metodické zjednodušení (zd razn no kurzívou). Užité
ukazatele v len ní dle pilí jsou následující:

3. Infrastruktura
–
–
–
–

hustota sít dálnic a rychlostních komunikací,
pr m rná asová dojezdová náro nost do krajského m sta,
dostupnost mezinárodních letiš ,
hustota železni ní sít .

4. Zdraví
–
–
–

kojenecká úmrtnost,
st ední délka života muž ,
st ední délka života žen.

5

viz. kapitola 2.2.5 ve ejná správa
Vzhledem ke komplexnímu a pom rn složitému hodnocení regionální konkurenceschopnosti jsou metodické
postupy k této typologii zpracovány v samostatné p íloze 2 Metodický p ístup k typologii regionální
konkurenceschopnosti.
6
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Územní agenda Evropské unie 2020
I.
Územní soudr•nost je spoleþný cíl
Za harmoniþtČj!í a vyvá•enČj!í situaci v EvropČ
1)

My, ministĜi zodpovČdní za územní plánování a regionální rozvoj, jsme ve spolupráci s Evropskou
komisí a se souhlasem Výboru regionĤ pĜezkoumali Územní agendu zahájenou v roce 2007 a dohodli jsme se na nové Územní agendČ Evropské unie 2020.

2)

Tato agenda zohledĖuje nedávný vývoj popsaný v aktualizovaném dokumentu Stav a perspektivy
území Evropské unie týkajícím se páté zprávy o hospodáĜské, sociální a územní soudr•nosti a strategie Evropa 2020.

3)

Prohla"ujeme, •e tato agenda je na"ím politickým rámcem zamČĜeným na þinnost, jeho• úþelem
je podporovat územní soudr•nost v EvropČ jako nový cíl Evropské unie, který zavedla Lisabonská
smlouva (þlánek 3 Smlouvy o Evropské unii). Stanovuje cíle v souladu s þasovým horizontem nejdĤle•itČj"ích politických dokumentĤ do roku 2020.

4)

Cílem této agendy je poskytnout strategické smČry pro územní rozvoj, podpoĜit zohlednČní územní
dimenze v rĤzných politikách na v"ech úrovních správy a zajistit provádČní strategie Evropa 2020
v souladu se zásadami územní soudr•nosti.

5)

VČĜíme, •e cílĤ EU stanovených ve strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udr•itelný rozvoj podporující zaþlenČní mĤ•e být dosa•eno pouze tehdy, bude-li zohlednČn územní rozmČr strategie, jeliko• mo•nosti rozvoje se v jednotlivých regionech li"í.

6)

Vítáme návrh Evropské komise uvedený v páté zprávČ o hospodáĜské, sociální a územní soudr•nosti týkající se lep"ího zaþlenČní územní soudr•nosti do politiky soudr•nosti. Politika soudr•nosti
je klíþový rámec, jeho• prostĜednictvím mĤ•e EU Ĝe"it výzvy územního rozvoje a jen• napomáhá
plnČ vyu•ívat územní potenciál na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni. Agenda nepĜedjímá budoucí dohody, jako je dohoda o pĜí"tím Þnanþním výhledu a legislativní balíþek pro
strukturální fondy, ale zdĤrazĖuje význam zohledĖování územního rozmČru.

7)

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (þlánky 174 a 175) by mČly v"echny politiky
a þinnosti Unie pĜispívat k hospodáĜské, sociální a územní soudr•nosti. AktéĜi zodpovČdní za vytváĜení a provádČní odvČtvových politik by mČli brát v úvahu zásady a cíle Územní agendy. Soudr•nost EU a politik jednotlivých státĤ je pro územní soudr•nost velice dĤle•itá. VČt"ina politik
má významné územní dopady, jeliko• rĤzným zpĤsobem ovlivĖují rozvojové pĜíle•itosti území.
Koordinace rĤzných odvČtvových politik za úþelem optimalizace územního dopadu a co nejvČt"í
soudr•nosti mĤ•e výraznČ zvý"it jejich úspČ"nost a pomoci zabránit negativním vlivĤm vzájemnČ
rozporných politik na v"ech územních úrovních. Optimální vyvá•enost udr•itelnosti, konkurenceschopnosti a sociální soudr•nosti lze dosáhnout prostĜednictvím integrovaného územního rozvoje.

8)

VČĜíme, •e územní soudr•nost je souborem zásad pro harmonický, vyvá•ený, efektivní a udr•itelný územní rozvoj. Umo•Ėuje rovné pĜíle•itosti pro obþany a podniky, aĢ jsou situováni kdekoli,
a rovnČ• plné vyu•ití jejich územního potenciálu. Územní soudr•nost posiluje zásadu solidarity
za úþelem podpory konvergence mezi jednotlivými ekonomikami více prosperujících územních
celkĤ a tČch, jejich• rozvoj zaostává.
3

9)

Územní soudr•nost doplĖuje mechanismy solidarity o kvalitativní pĜístup a objasĖuje, •e nejvhodnČj!í je pĜizpĤsobit pĜíle•itosti rozvoje speciÞckým rysĤm urþité oblasti. Regiony mohou potĜebovat vnČj!í podporu, aby se vydaly vlastním smČrem k udr•itelnému rozvoji, a to se zvlá!tní pozorností vČnovanou zaostávajícím regionĤm. Vzájemná závislost mezi regiony nabývá na významu,
co• vy•aduje pokraþování podpory síĢování, spolupráce a integrace mezi rĤznými regiony EU
na v!ech pĜíslu!ných úrovních.

10) Vyzýváme státy, regiony, mČsta (vþetnČ malých a stĜednČ velkých mČst), dal!í územní celky a odvČtvové politiky na v!ech pĜíslu!ných územních úrovních, aby pĜispČly ke spoleþným evropským
územním prioritám. ProstĜednictvím u•!í spolupráce bychom mČli usnadnit jejich schopnost úþinnČji reagovat na klíþové výzvy, jim• Evropa þelí. Jsme pĜesvČdþeni, •e tato spolupráce je klíþem
k podpoĜe inteligentního a udr•itelného rĤstu podporujícího zaþlenČní a územní soudr•nost v EU.
11) Jsme toho názoru, •e místnČ zamČĜený pĜístup k vytváĜení politik pĜispívá k územní soudr•nosti.
Je zalo•en na zásadách horizontální koordinace, vytváĜení politik na základČ faktĤ a integrovaném
rozvoji funkþních oblastí a uplatĖuje zásadu subsidiarity prostĜednictvím pĜístupu víceúrovĖové
správy. Jeho cílem je plnČ vyu•ít územního potenciálu díky strategiím rozvoje zalo•ených na znalostech místních a regionálních potĜeb a vycházet ze speciÞckých pĜedností a faktorĤ, které pĜispívají ke konkurenceschopnosti územních celkĤ. Tyto celky mohou vyu•ít svého územního kapitálu
k vytvoĜení optimálních Ĝe!ení pro dlouhodobý rozvoj a tímto zpĤsobem pĜispČt ke splnČní cílĤ
strategie Evropa 2020.
12) Jsme pĜesvČdþeni, •e rozmanitost územních celkĤ pĜedstavuje potenciál pro rozvoj a osobitá identita místních a regionálních komunit mají v této souvislosti klíþový význam. Územní celky se spoleþným potenciálem þi výzvami mohou spolupracovat pĜi hledání spoleþných Ĝe!ení a vyu•ít svĤj
územní potenciál sdílením zku!eností. Územní celky s komplementárním potenciálem, které spolu
þasto sousedí, mohou spojit své síly a spoleþnČ prozkoumat své srovnatelné výhody, co• umo•ní
dal!í potenciál rozvoje.
13) Jsme toho názoru, •e udr•itelné a úþinné vyu•ívání evropského území a zdrojĤ podporující zaþlenČní je klíþovým prvkem soudr•nosti. Lep!í vyu•ívání území mĤ•e pozitivnČ pĜispČt k rozvoji hospodáĜství, spravedlivému pĜístupu k slu•bám obecného zájmu, infrastruktuĜe a veĜejným statkĤm
a k uvá•livému Ĝízení pĜírodních a kulturních výhod.

II.
Výzvy a potenciál pro územní rozvoj
Hnací síly a jejich územní aspekty
14) Na základČ hlavních závČrĤ aktualizovaného dokumentu Stav a perspektivy území Evropské unie
poukazujeme na nejdĤle•itČj!í územní výzvy. Jsme pĜesvČdþeni, •e k tomu, aby se tento potenciál
mohl zmČnit v udr•itelný a vyvá•ený územní rozvoj, je nezbytný koordinovaný pĜístup.
VČt!í vliv globalizace " strukturální zmČny po globální hospodáĜské krizi
15) Místní a regionální komunity pociĢují urychlení globalizace a vČt!í zranitelnost vĤþi vnČj!ím otĜesĤm. V nČkterých pĜípadech byla ohro•ena dokonce i prosperita, udr•itelnost a stabilita mČst a regionĤ. Dopady byly je!tČ viditelnČj!í bČhem nedávné Þnanþní a hospodáĜské krize. Jeliko• se
dlouhodobé dopady krize na pĜíle•itosti rozvoje li!í v závislosti na jednotlivých územích, li!í se
i naþasování o•ivení a !kála mo•ných politických reakcí v rĤzných regionech. Krize v!ak posky4

tuje pĜíle•itost k pĜechodu k udr•itelnČj"ím hospodáĜským strukturám úþinnČ vyu•ívající zdroje,
pokud budou pĜijata vhodná opatĜení.
16) Globalizace mĤ•e zpĤsobit záva•né dĤsledky pro území na unijní, regionální, celostátní a místní
úrovni. Metropolitní a dal"í mČstské oblasti, mezinárodní a globální dopravní uzly jsou místy pro
rozvoj celého evropského území, pokud dal"í regiony tČ•í z jejich dynamiky a jsou propojeny prostĜednictvím sítí. Místní pĜednosti a územní charakteristiky mají stále vČt"í význam pro regiony pĜi
zvládání vnČj"ích otĜesĤ a následné obnovČ.
Výzvy integrace EU a rostoucí vzájemná provázanost regionĤ
17) Prohloubení a roz"íĜení integrace EU þelí takovým vnitĜním faktorĤm, jako je rozdČlení regionĤ
na základČ administrativních hranic a rozdílĤ ve Þskální kázni a závazcích mezi þlenskými státy.
ZmČny v jedné þásti Evropy mohou mít dĤsledky na jinou þást kontinentu z dĤvodu narĤstající
vzájemné provázanosti regionĤ. Stále existuje problém rozdČlení mezi centrem a okrajem, a to
i v národním mČĜítku. Soudr•nost na vnČj"ích hranicích má zásadní význam, jeliko• rozdíly a odli"nosti v právním, sociálním a politickém systému mají znaþné dopady zvlá"tČ v oblasti migrace a obchodu. NarĤstající vzájemná provázanost regionĤ vyvolává poptávku po lep"ím propojení
na celosvČtové, evropské a národní úrovni. PĜeká•ky pro integraci na místní a regionální úrovni
mohou rovnČ• zpĤsobit nedostateþné vyu•ívání lidských, kulturních, hospodáĜských a ekologických zdrojĤ pĜíhraniþních regionĤ a prohloubit jejich okrajovou pozici a sociální vylouþení.
DemograÞcké a sociální výzvy li!ící se podle územních celkĤ a vylouþení zranitelných skupin
18) Evropa þelí rostoucím demograÞckým výzvám, které jsou v ka•dém územním celku odli"né. Stárnutí a vylidĖování pĜinesou zmČny v mnoha regionech, vþetnČ venkovských a okrajových regionĤ,
a zpĤsobí záva•né dopady na sociální a územní soudr•nost, poskytování veĜejných slu•eb, trh práce a bydlení. V dal"ích regionech poþet obyvatel vzrĤstá a tyto regiony þelí jiným tlakĤm. Rozsáhlá migrace v rámci Evropy po roz"íĜení EU a pĜistČhovalectví pĜedev"ím z ménČ rozvinutých zemí
mimo EU pĜedstavují speciÞcké výzvy a pĜíle•itosti zvlá"tČ v mČstských oblastech.
19) Vylouþení ze socioekonomického ĜetČzce má nepochybnČ silný územní charakter. Riziko vylouþení je vy""í v oblastech s ni•"í pĜístupností, hor"ími ekonomickými výsledky, nedostatkem sociálních pĜíle•itostí þi s dal"ími zvlá"tními územními pomČry. Zranitelné skupiny a etnické men"iny se
þasto soustĜećují v urþitých mČstských a venkovských oblastech, co• zpĤsobuje, •e se neintegrují.
Pokud jsou tyto oblasti souþástí vČt"ích správních celkĤ, mĤ•e problém zĤstat skryt v oÞciálních
statistikách.
ZmČna klimatu a environmentální rizika " geograÞcky odli!né dopady
20) Dopady zmČny klimatu se v celé EvropČ znaþnČ li"í v závislosti na geograÞckých oblastech, které mají rĤzné dĤsledky a rĤznou míru zranitelnosti. Rostoucí riziko stoupající hladiny moĜe, sucho, roz"iĜování pou"tí, záplavy a dal"í pĜírodní nebezpeþí vy•adují odli"né reakce v závislosti
na daném územním celku. Regiony mají rĤzné mo•nosti, jak zaþlenit pĜizpĤsobení a zmírnČní
do svých strategií, sní•it emise skleníkových plynĤ a pĜizpĤsobit své socioekonomické systémy
nízkouhlíkovému hospodáĜství. ZmČna klimatu mĤ•e rovnČ• vést ke vzniku nových mo•ností,
napĜ. v oblasti zemČdČlství, zelené ekonomiky a výroby energie z obnovitelných zdrojĤ. Výzvy
zmČny klimatu zamČĜují pozornost na územní koordinaci politik, zvlá"tČ politik v oblasti klimatu,
energetiky, vodohospodáĜství, zemČdČlství, bydlení, cestovního ruchu a dopravy.
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21) Environmentální kvalita vzduchu, pĤdy a vody se v celé EvropČ li!í a zneþi!tČní ovzdu!í a hluk
mohou zpĤsobit záva•né zdravotní problémy. V nČkterých pĜípadech koreluje se sociální nerovností. Rozdíly v pĜístupu k þistému ovzdu!í, vodČ a pĤdČ se objevují nejen mezi jednotlivými zemČmi a regiony, ale také mezi mČstskými a venkovskými oblastmi a rovnČ• v rámci mČst.
Energetické výzvy zaujímají pĜední místo a ohro!ují konkurenceschopnost regionĤ
22) NČkteré evropské regiony þelí výzvám v oblasti zabezpeþení dodávek energie, jeliko• v !iroké
míĜe závisejí na dovozu fosilních paliv nebo jsou specializovány v þinnostech s velkou spotĜebou
energie. Velký objem dovozu ze tĜetích zemí, které jsou zranitelné vĤþi hospodáĜské þi politické nestabilitČ, prohlubuje problémy zabezpeþení dodávek. Vzhledem k rostoucím cenám energie
a emisím je tĜeba usilovat o energeticky udr•itelná Ĝe!ení, jimi• jsou napĜ. vyu•ívání potenciálních
obnovitelných zdrojĤ energie a pĜechod k zelenČj!ím, nízkouhlíkovým hospodáĜským þinnostem.
Nedostateþná energetická infrastruktura a závislost vytvoĜená stávajícími sítČmi vy•adují rozrĤznČní energetické produkce a dodávek a rozvoj energetického trhu a integraci. NČkterá území, jako
jsou ostrovy a vzdálené a Ĝídce obydlené oblasti, mohou být více vystavena riziku nedostatku energie a rostoucím cenám, pĜiþem• rozrĤstání mČst pĜispívá k vysoké a neudr•itelné spotĜebČ energie.
Ztráta biologické rozmanitosti, ohro!ené pĜírodní, krajinné a kulturní dČdictví
23) PĜírodní a kulturní dČdictví jsou souþástí kapitálu a identity územních celkĤ. Ekologické hodnoty,
kvalita •ivotního prostĜedí a kulturní vlastnictví mají zásadní význam pro blaho obþanĤ a hospodáĜské mo•nosti a poskytují jedineþné pĜíle•itosti pro rozvoj. NeúmČrné vyu•ívání tČchto zdrojĤ
za úþelem uspokojení rostoucí poptávky mohou spolu s prĤmyslovými riziky zpĤsobit záva•né !kody a ohrozit územní rozvoj. Urbanizace, zintenzivnČní zemČdČlství a rybolovu, doprava a dal!í druhy
rozvíjení infrastruktur mohou vést k záva•ným environmentálním problémĤm, zvlá!tČ kdy• nejsou
územnČ koordinovány. Rostoucí a nekoordinované vyu•ívání moĜského prostoru a moĜských zdrojĤ
mĤ•e mít následky pro udr•itelný územní rozvoj. ZmČny ve vyu•ívání pevniny a moĜe, urbanizace
a masový cestovní ruch ohro•ují kulturní pĜednosti a krajinu a mohou vést k fragmentaci pĜírodních
stanovi!Ģ a ekologických koridorĤ. V historickém a kulturním prostĜedí i v oblastech pro novou výstavbu mĤ•e zohlednČní charakteru daného místa zlep!it koherenci a kvalitu budovaného prostĜedí.

III.
Územní priority rozvoje Evropské unie
24) VČĜíme, •e výzvy územního rozvoje vy•adují spoleþnou pozornost a tam, kde je to vhodné, spoleþné úsilí o jejich Ĝe!ení a vyu•ívání územního potenciálu. Z toho dĤvodu stanovujeme !est územních priorit EU, které mohou pĜispČt k úspČ!né implementaci strategie Evropa 2020.
1.

Podpora polycentrického a vyvá!eného územního rozvoje

25) ZdĤrazĖujeme, •e polycentrický a vyvá•ený územní rozvoj EU je klíþovým prvkem dosa•ení
územní soudr•nosti. Pokud nejrozvinutČj!í mČsta a regiony Evropy spolupracují jako souþást polycentrické struktury, vytváĜejí pĜidanou hodnotu a pĤsobí jako centra pĜispívající k rozvoji svých
!ir!ích regionĤ. Významnou roli v této souvislosti rovnČ• plní politiky mČstského rozvoje. Politika
polycentrického územního rozvoje by mČla podporovat územní konkurenceschopnost území EU
té• mimo centrální pČtiúhelník. Vyzýváme mČsta, aby inovaþním zpĤsobem vytváĜela sítČ, které
jim mohou umo•nit zlep!it výsledky v evropské a celosvČtové hospodáĜské soutČ•i a nasmČrovat
ekonomickou prosperitu k udr•itelnému rozvoji.
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26) Na•ím cílem je zároveĖ polycentrický rozvoj na makroregionální, pĜeshraniþní a také národní a regionální úrovni v pĜípadech, které jsou relevantní. Pokud je to mo"né, je dĤle"ité se vyhnout polarizaci mezi hlavními mČsty, metropolitními oblastmi a stĜednČ velkými mČsty ve vnitrostátním
mČĜítku. Malá a stĜednČ velké mČsta mohou plnit na regionální úrovni dĤle"itou úlohu. Politické
úsilí by mČlo pĜispČt ke sní"ení silné územní polarizace hospodáĜských výsledkĤ, k vyvarování se
velkých regionálních rozdílĤ na evropském území Ĝe•ením pĜeká"ek rĤstu v souladu se strategií
Evropa 2020.
2.

Podpora integrovaného rozvoje ve mČstech a venkovských a speciÞckých oblastech

27) Prohla•ujeme, "e cíle a zájmy stanovené ministry zodpovČdnými za mČstský rozvoj v Lipské chartČ o udr"itelných evropských mČstech a v prohlá•ení z Marseille a Toleda o rozvoji mČst, by mČly
být zohlednČny pĜi vytváĜení územních politik na v•ech úrovních. Podporujeme ve•keré úsilí, které napomáhá z mČst uþinit hnací sílu inteligentního a udr"itelného rozvoje podporujícího zaþlenČní a atraktivní místo pro "ivot, práci, cestovní ruch a investice. Proto doporuþujeme, aby byl
v oblasti mČstského rozvoje a politik na obnovu uplatĖován integrovaný a víceúrovĖový pĜístup.
Spolupráce a vytváĜení sítí mČst by mohlo z dlouhodobého hlediska pĜispČt v rĤzné míĜe k inteligentnímu rozvoji mČstských regionĤ. MČsta by tam, kde je to vhodné, mČla þerpat inspiraci
za hranicemi svého administrativního celku a soustĜedit se na funkþní regiony vþetnČ svých pĜímČstských sousedĤ.
28) Rozvoj •iroké •kály rozmanitých venkovských oblastí by mČl zohlednit jejich jedineþné charakteristiky. Ve venkovských, okrajových a Ĝídce obydlených územích mĤ"e být zapotĜebí zlep•it jejich
pĜístupnost, podpoĜit podnikání a vybudovat silné místní kapacity. NČkteré venkovské oblasti mají
tendenci být zranitelné, a zároveĖ disponují bohatými kulturními a pĜírodními hodnotami. Podporujeme zachování a udr"itelné vyu"ívání tohoto územního kapitálu, ekologických funkcí a slu"eb,
které poskytuje. Zvlá•tní pozornost by zĜejmČ mČla být vČnována málo vyvinutým okrajovým
venkovským oblastem a Ĝídce obydleným oblastem, kde jsou znevýhodnČné sociální skupiny þasto posti"eny vylouþením. Územní celky, které þelí znaþnému vylidĖování, by mČly mít dlouhodobá Ĝe•ení k zachování své hospodáĜské aktivity, a to prostĜednictvím vytváĜení pracovních míst,
atraktivních "ivotních podmínek a veĜejných slu"eb pro obyvatele a podniky. Ve venkovských oblastech, kde zemČdČlství a lesnictví stále pĜedstavují dĤle"ité zpĤsoby vyu"ívání pĤdy, je zásadní
modernizace primárního sektoru prostĜednictvím investic za úþinného vyu"ívání zdrojĤ do nových
a alternativních sektorĤ a zachování vysoce kvalitní orné pĤdy a ekologických funkcí.
29) Uznáváme rĤzné vazby, které mohou existovat mezi mČstskými a venkovskými oblastmi v celé
EvropČ, od pĜímČstských a" po okrajové venkovské oblasti. MČla by být uznána vzájemná provázanost mezi mČstem a venkovem prostĜednictvím integrované správy a plánování zalo"eného
na •irokém partnerství. Vítáme místní strategie rozvíjené na místní úrovni uzpĤsobené místním
podmínkám. Ve venkovských oblastech hrají dĤle"itou úlohu malá a stĜednČ velká mČsta. Proto je
dĤle"ité zlep•it pĜístupnost mČstských center pĜilehlých venkovských oblastí, aby byla zaji•tČna
nezbytná dostupnost pracovních pĜíle"itostí a slu"eb obecného zájmu. Metropolitní oblasti by si
rovnČ" mČly být vČdomy toho, "e jsou zodpovČdné za rozvoj svého •ir•ího okolí.
30) PĜipomínáme, "e speciÞcké geograÞcké charakteristiky mají velký vliv na rozvoj pĜíle"itostí
v mnoha regionech a þlenských státech. To je rovnČ" uznáno ve SmlouvČ o fungování Evropské unie (þlánek 174). PobĜe"ní oblasti, ostrovy vþetnČ ostrovních státĤ, horské oblasti, ní"iny,
Ĝíþní údolí, jezerní pánve a dal•í druhy území mají speciÞcké (þasto pĜeshraniþní) rysy nebo trpí
záva"nými a trvalými pĜírodními þi demograÞckými znevýhodnČními, jako je nízká hustota obyvatelstva, co" ovlivĖuje jejich potenciál rozvoje. NejvzdálenČj•í regiony (þlánek 349) mají speci7

Þcká a trvalá omezení, která jsou dána pĜedev!ím vzdáleností od pevniny a speciÞckým mezinárodním kontextem. Tento speciÞcký potenciál lze vyu•ít a problémy Ĝe!it integrovaným zpĤsobem
ve spolupráci subjektĤ z rĤzných státĤ þi regionĤ.
3.

Územní integrace v pĜeshraniþních a nadnárodních funkþních regionech

31) Jsme toho názoru, "e integrace územních celkĤ prostĜednictvím územní spolupráce mĤ"e být dĤle"itým faktorem pĜi podpoĜe celosvČtové konkurenceschopnosti. Tímto zpĤsobem lze lépe vyu"ít
potenciál, jako je hodnotné pĜírodní, krajinné a kulturní dČdictví, sítČ mČst a trhy práce, které jsou
oddČleny hranicemi. V této souvislosti by mČla být vČnována pozornost oblastem podél vnČj!ích
hranic EU. Územní integrace a spolupráce mohou výraznČ stimulovat rozvoj, sní•ení hospodáĜského, sociálního a ekologického roztĜí!tČní, budování vzájemné dĤvČry a sociálního kapitálu. PĜeshraniþní a nadnárodní funkþní regiony mohou vy•adovat vhodnou koordinaci politik mezi rĤznými zemČmi.
32) Podporujeme nadnárodní a pĜeshraniþní integraci regionĤ pĜesahující projekty spolupráce a soustĜećující se na rozvoj a výsledky, které mají skuteþný pĜeshraniþní þi nadnárodní význam. Evropská územní spolupráce by mČla být lépe zaþlenČna do národních, regionálních a místních strategií
rozvoje.
4.

Zaji!tČní globální konkurenceschopnosti regionĤ na základČ silné místní ekonomiky

33) PĜipomínáme, •e hospodáĜská konkurenceschopnost mĤ•e být podpoĜena rozvojem globálnČ integrovaných hospodáĜských odvČtví a silné místní ekonomiky. Klíþovou úlohu mĤ•e sehrát vyu•ití
sociálního kapitálu, územních výhod a rozvíjení strategií zamČĜených na inovace a strategie inteligentní specializace v místním pĜístupu. Globální a místní úrovnČ se navzájem posilují a jsou propojeny, a proto by mČly být rozvíjeny soubČ•nČ. Zásadní význam má posílení výzkumu, lidského
kapitálu, inovaþní kapacity a pĜenosu nových nápadĤ na trh.
34) Navíc je pĜi posilování místních reakcí a sní•ení zranitelnosti vĤþi vnČj!ím silám dĤle•itá integrace
místních rysĤ, charakteristik a tradic do celosvČtového hospodáĜství. Zlep!ení místní ekonomiky
prostĜednictvím rozvíjení místních produktĤ a trhĤ, podnikatelského prostĜedí, poskytování místnČ
orientované odborné pĜípravy, þásteþné sobČstaþnosti a budování provázaných a silných místních
komunit mĤ•e být efektivním nástrojem. Je dĤle•ité zachovat a zlep!it inovaþní kapacitu v!ech regionĤ. DiverziÞkace místní ekonomiky mĤ•e sní•it zranitelnost.
5.

Zlep!ení územního propojení pro jednotlivce, komunity a podniky

35) Jsme pĜesvČdþeni, •e pro územní soudr•nost je zásadní spravedlivý a dostupný pĜístup ke slu•bám
obecného zájmu, k informacím, znalostem a mobilitČ. Poskytování slu•eb a odstraĖování infrastrukturních pĜeká•ek mĤ•e zlep!it konkurenceschopnost a udr•itelný a vyvá•ený územní rozvoj
Evropské unie. Mimo jiné je dĤle•ité zajistit pĜístup k silniþní, •elezniþní, vodní a letecké dopravČ
a k dal!ím infrastrukturním zaĜízením, jako jsou !irokopásmové a transevropské energetické sítČ.
Zasazujeme se o decentralizovanou, úþinnou a bezpeþnou výrobu pĜíznivou •ivotnímu prostĜedí
a vyu•ívání obnovitelné a nízkouhlíkové energie.
36) Podporujeme úþinná intermodální dopravní Ĝe!ení, zvlá!tČ v rámci mČstských regionĤ, pozemní
a námoĜní dopravní propojení a úþinné vazby mezi leteckou a •elezniþní dopravou. VzrĤstající význam globálních spojĤ vy•aduje vyvá•enou mezikontinentální dopravu vþetnČ !ir!ího vyu•ití pozemních spojĤ s Asií. Základním prvkem integrované sítČ by mČl být dal!í rozvoj transevropských
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sítí (TEN-T) propojujících nejdĤle•itČj"í evropská centra jako hlavní mČsta, metropolitní regiony
a uzly TEN, zlep"ující té• propojení mezi primárními a sekundárními systémy. Zvlá"tČ na regionální a místní úrovni je dĤle•itý rozvoj silnic druhé tĜídy. Zasazujeme se o pĜístupnost mČstských
center z okrajových oblastí, kde mĤ•e z dĤvodu kombinace sociálních a hospodáĜských nevýhod
docházet k vylouþení zranitelných skupin. Tam, kde je to vhodné, by se mČly rozvíjet dopravní
spoje pĜes územní pĜeká•ky, jako spoje s ostrovy a zámoĜskými oblastmi.
6.

Správa a propojení ekologických, krajinných a kulturních hodnot regionĤ

37) ZdĤrazĖujeme, •e správnČ fungující ekologické systémy a ochrana a podpora kulturního a pĜírodního dČdictví jsou dĤle•itými podmínkami dlouhodobého udr•itelného rozvoje. Jsme zodpovČdní
za jejich fungování, ochranu a podporu. Zvlá"tní význam má spoleþné Ĝízení rizik, které zohledĖuje rĤzná geograÞcká speciÞka. Podporujeme integraci ekologických systémĤ a oblastí chránČných
z dĤvodu jejich pĜírodních hodnot do ekologických infrastrukturních sítí na v"ech úrovních.
38) Vysoká hodnota evropské mČstské a venkovské krajiny by mČla být z kvalitativního hlediska chránČna a rozvíjena. Oblasti bohaté na pĜírodní a kulturní krajiny mohou vy•adovat zvlá"tní pozornost, aby byly co nejlépe vyu•ity jejich pĜednosti. Ochranu mĤ•e doplnit vytváĜení pracovních
míst pĜíznivých pro •ivotní prostĜedí a posílení rekreaþních funkcí. Klíþový význam má místní,
regionální a nadregionální správa kulturního a pĜírodního dČdictví. Podporujeme ochranu, renovaci a vyu•ívání dČdictví v rámci místního pĜístupu. Význam má také zlep"ování regionální a místní
identity prostĜednictvím posílení povČdomí a odpovČdnosti místních a regionálních komunit vĤþi
jejich •ivotnímu prostĜedí, krajinČ, kultuĜe a dal"ím jedineþným hodnotám.

IV.
ProvádČní územní soudr!nosti EU v praxi
Mechanismy správy a provádČní
39) Jsme toho názoru, •e Lisabonská smlouva má dĤle•ité dopady na budoucnost politiky územního
rozvoje v EvropČ. ýlenské státy a instituce EU mají sdílené pravomoci v pĜispívání k územní soudr•nosti, a proto mají spoleþnou úlohu pĜi implementaci Územní agendy 2020.
40) Jsme si vČdomi toho, •e posílení územní soudr•nosti vy•aduje úþinnou koordinaci rĤzných politik,
subjektĤ a mechanismĤ plánování, a také vytváĜení a sdílení územních znalostí. Nástroje a pravomoci provádČní jsou v rukou institucí EU, þlenských státĤ, regionálních a místních orgánĤ a soukromých subjektĤ. Za úþelem správy rĤzných funkþních územních celkĤ a zaji"tČní vyvá•eného
a koordinovaného pĜispČní místních, regionálních, celostátních a evropských subjektĤ v souladu
se zásadou subsidiarity, jsou tĜeba struktury víceúrovĖové správy. Pro zaji"tČní provázanosti a synergie je potĜeba vertikální a horizontální koordinace mezi orgány na rĤzných úrovních s rozhodujícími pravomocemi a odvČtvovými politikami.

Územní koordinace politik
41) Jsme pĜesvČdþeni, •e uznání územního rozmČru a koordinace evropských a národních odvČtvových politik je dĤle•itou zásadou podpory územní soudr•nosti. VČt"ina politik na ka•dé územní
úrovni mĤ•e být znaþnČ zefektivnČna a mĤ•e dosáhnout synergií s jinými politikami, pokud zohlední územní rozmČr a územní dopady.
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42) ZohlednČní územních dopadĤ pĜi vytváĜení politik mĤ•e napomoci omezení vzniku pĜeká•ek a neúmyslných vedlej"ích dopadĤ na dal"í oblasti politik a na územní celky. Politiky by mČly zohledĖovat územní rozdíly, opatĜení by mČla být pĜizpĤsobena speciÞckému typu území a pĜi plánování
by se mČly vyu•ívat územní pĜístupy. To zlep"í vyu•ívání územního kapitálu.
43) Úþinnou souhru odvČtvových politik mĤ•e podpoĜit jejich koordinace na jednotlivých územních
úrovních. Územní koordinace by mČla být podpoĜena nástroji, jako je posouzení územních dopadĤ, koordinování plánovacích mechanismĤ a územnČ orientované monitorování. ZdĤrazĖujeme,
•e politiky EU mohou v rĤzné míĜe a rĤzným zpĤsobem pĜispČt k provádČní územních priorit EU,
jak ukázaly pĜíklady v aktualizovaném dokumentu Územní situace a perspektivy EU.

Mechanismy provádČní územní soudr!nosti
44) Vyzýváme ke strategiþtČj"ímu pĜístupu k podpoĜe územní soudr•nosti. VytváĜení a provádČní integrovaného místního a regionálního rozvoje je dĤle•itou problematikou. Územní rozmČr by mohl
být lépe zohlednČn a rĤzné výchozí pozice a národní, regionální a místní speciÞka by mČly být zohlednČny pĜi provádČní a monitorování strategie Evropa 2020.
45) VČĜíme, •e politika soudr•nosti a také politika rozvoje venkova jsou díky své integrující charakteristice a urþité prĤĜezové povaze klíþovými nástroji na podporu vyvá•eného územního rozvoje
Evropské unie.
46) Podporujeme prohloubení územního rozmČru politiky soudr•nosti tam, kde je to vhodné: posílení mechanismĤ, které mohou zajistit územní koordinaci jejích opatĜení; zlep"ení územního rozmČru v"ech
krokĤ strategického plánování, posuzování a monitorovacích þinností; zaji"Ģování prostoru pro integrované místní programy a projekty a zaþlenČní rĤzných Þnanþních prostĜedkĤ do regionálních strategií.
47) Podporujeme uzpĤsobení strategií a programĤ, aby odpovídajícím zpĤsobem odrá•ely speciÞka
rĤzných územních celkĤ. Budoucí strategické politické dokumenty a programy by mČly zahrnovat
územní faktory zohledĖující priority Územní agendy 2020. Podporujeme rozvíjení experimentálních pĜístupĤ k integrovanému místnímu rozvoji v rĤzných územních podmínkách. Tam, kde je to
vhodné, by místní a regionální subjekty mČly být zapojeny do procesu plánování.
1.

Posílení územní soudr!nosti na úrovni EU

48) #ádáme instituce EU, aby pĜi úþasti na vytváĜení a provádČní politik EU zohledĖovaly zásady
Územní agendy 2020 a sdílely je se zainteresovanými stranami a sítČmi.
49) ZdĤrazĖujeme, •e by mČlo dojít ke zlep"ení monitorovacího a hodnotícího systému územního rozvoje a výsledkĤ úsilí vyvíjených v rámci územní soudr•nosti na úrovni EU, pĜiþem• by se mČlo
zajistit, aby pro státy nevzrostla administrativní zátČ•. Stávající metody a po•adavky EU pro posuzování, monitorování a hodnocení, vþetnČ tČch, je• platí pro strukturální fondy a Fond soudr•nosti
a provádČní strategie Evropa 2020, by mČly zahrnovat pĜíslu"né územní faktory.
50) MČla by být nadále rozvíjena integrovaná posouzení dopadu pro v"echny významné politiky a programy EU, a to na základČ pĜíspČvkĤ zainteresovaných subjektĤ. Aby byl posílen územní rozmČr
posouzení dopadu provádČného Evropskou komisí pĜed ka•dou legislativní iniciativou, vyzýváme
Evropskou komisi, aby v tČchto posouzeních dopadu zohledĖovala územní zále•itosti, a •ádáme
Výbor regionĤ, aby poskytl pĜíspČvky od místních a regionálních orgánĤ.
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51) ZdĤrazĖujeme, •e za úþelem poskytování informací pro proces vytváĜení politik na úrovni EU je
nutná výrazná metodologická podpora a komplexní základna znalostí o územních celcích. Hodnotné
pĜíspČvky mĤ•e v tomto ohledu poskytnout Ĝada orgánĤ. Navrhujeme, aby program ESPON zohledĖoval priority a výzvy Územní agendy 2020 v rámci své výzkumné þinnosti. IntenzivnČj"í zamČĜení
na územní soudr•nost a pĜání pĜispČt ke strategii Evropa 2020 budou vy•adovat dal"í znalosti a metodologickou podporu poskytovanou zainteresovaným subjektĤm. Souþasný status, úloha a výsledky
programu ESPON by mČly být pĜizpĤsobeny budoucímu období ve shodČ s Evropskou komisí, aby
lépe slou•il pĜípravČ evropských politik souvisejících s územním rozvojem a soudr•ností.
2.

PĜispČní k územní soudr!nosti na pĜeshraniþní, nadnárodní a meziregionální úrovni

52) Uznáváme, •e aktivity v rámci pĜeshraniþní, nadnárodní a meziregionální úrovni musí plnit zásadní úlohu v provádČní územních priorit Územní agendy 2020. Evropská územní spolupráce prokázala znaþnou mobilizaci potenciálu zapojených mČst a regionĤ. Stále v"ak existuje prostor pro
zlep"ení, zvlá"tČ pro to, aby se zajistilo, •e þinnosti pĜispČjí ke skuteþné územní integraci prostĜednictvím podpory udr•itelného roz"íĜení trhĤ pro pracovníky, spotĜebitele a malé a stĜední podniky
a úþinnČj"ího pĜístupu k soukromým a veĜejným slu•bám. V této souvislosti klademe dĤraz na význam pru•ného územního plánování, které by umo•nilo, aby spolupráce s rĤzným územním rozsahem byla dostateþnČ ßexibilní a mohla se zabývat regionálními speciÞky.
53) Doporuþujeme, aby iniciativy územní spolupráce byly orientovány na dlouhodobé cíle územní
soudr•nosti stavČjící na zku"enosti s þástí B iniciativy Spoleþenství INTERREG a souþasnými
nadnárodními programy. PĜínosné mohou v tomto ohledu být rovnČ• integrované makroregionální
strategie, které se nyní novČ zavádČjí v oblasti Baltského moĜe a Podunají. Proto doporuþujeme,
aby byl tento pĜístup dále podporován na základČ hodnocení výsledkĤ dosa•ených evropskými
makroregionálními strategiemi, které se nyní provádČjí.
54) ZdĤrazĖujeme speciÞckou pĜidanou hodnotu evropských nástrojĤ stimulujících výmČnu osvČdþených postupĤ, inovaþní projekty a pĜedávání znalostí mezi zúþastnČními organizacemi, jako je
vytváĜení sítí a meziregionálních programĤ (INTERREG IVC, INTERACT, URBACT), a podporujeme je.
55) Pro územní soudr•nost v EvropČ jsou zásadní þinnosti související s moĜem. HospodáĜské aktivity
jako výroba energie a doprava se v evropském moĜském prostĜedí rychle rozrĤstají. Je tĜeba vyĜe"it konßikty mezi u•ivateli a vyvá•it rĤzné zájmy prostĜednictvím spolupráce v oblasti územního
plánování námoĜních prostor. Rámcová smČrnice o strategii pro moĜské prostĜedí a evropská integrovaná námoĜní politika vy•adují koordinovanou þinnost þlenských státĤ v oblasti územního plánování námoĜních prostor.
Toto plánování by mČlo být zaþlenČno do stávajících systémĤ plánování s cílem umo•nit vyvá•ený a udr•itelný rozvoj provázaného suchozemského a moĜského prostĜedí.
56) Tam, kde je to vhodné, by se na základČ nedávných zku"eností mČlo plnČ vyu•ít nových pĜíle•itostí
poskytovaných právním nástrojem Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). MČla by
být rovnČ• prozkoumána dobrovolná koordinace plánovacích þinností podél hranic v rámci ESÚS,
pokud by to pĜedstavovalo pĜidanou hodnotu.
57) Vítáme v"echny iniciativy veĜejných orgánĤ na rĤzných úrovních, které pĜispívají k rozvíjení dlouhodobých pĜeshraniþních územních strategií, a •ádáme Evropskou komisi, aby v pĜípadČ potĜeby
poskytla svou podporu.
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3.

Posílení pĜispČní þlenských státĤ k územní soudr!nosti

58) PĜipomínáme, •e v kontextu jednotlivých státĤ je hlavním úkolem vnitrostátních, regionálních
a místních orgánĤ stanovit individuálnČ uzpĤsobené koncepce, cíle a nástroje na podporu územního rozvoje zalo•eného na zásadČ subsidiarity a na místním pĜístupu v souladu s pĜístupem a þinností na úrovni EU. Orgány þlenských státĤ musí stanovit své vlastní strategie a pĜíslu"ná opatĜení, která hodlají uplatnit, co• bude záviset na jejich vlastních geograÞckých speciÞkách, politické
kultuĜe a právním a správním systému.
59) Vyzýváme þlenské státy, aby zaþlenily zásady územní soudr•nosti do svých vlastních vnitrostátních odvČtvových politik, politik integrovaného rozvoje a mechanismĤ územního plánování. Orgány odpovČdné za politiku územního rozvoje na národní, regionální a místní úrovni by mČly pĜispívat prostĜednictvím svých vlastních akþních plánĤ k vhodnému posílení územní soudr•nosti.
60) ZohlednČní územních dopadĤ a územní koordinace politik má velký význam na národní a regionální úrovni. Tato koordinace by mČla být podpoĜena územnČ orientovaným hodnocením a metodami monitorování a mČla by dále posilovat pĜispČní územní analýzy k posouzením dopadu. Tyto
územní aspekty by mohly být zaþlenČny do pravidelných národních a evropských zpráv a hodnocení souvisejících s politikou soudr•nosti a strategií Evropa 2020, pĜiþem• by se pĜede"lo zbyteþné
byrokracii.
61) Vyzýváme regiony a mČsta, aby vyvíjely a pĜijímaly vhodné integrované strategie a územní plány
s cílem zvý"it úþinnost v"ech opatĜení v daném územním celku. KromČ mechanismĤ koordinace
a plánování jsou v tomto ohledu dĤle•ité zvy"ování povČdomí a poskytování územních informací a metodologické podpory. Vítáme vypracování evropského referenþního rámce pro udr•itelná
mČsta jako otevĜeného a pru•ného nástroje, který pomáhá mČstĤm dosáhnout udr•itelnČj"ího rozvoje podporujícího zaþlenČní.
62) Vyzýváme þlenské státy, aby poskytovaly více údajĤ o regionech a mČstech dĤle•itých pro územní
rozvoj a soudr•nost, které mohou být pĜedány Evropské komisi a zaĜazeny do evropských databází
s metodologicky spolehlivými a srovnatelnými informacemi. Vyzýváme Evropskou komisi, aby
posílila vypracování evropských údajĤ o regionech a mČstech, které jsou dĤle•ité pro územní rozvoj a soudr•nost. To by zlep"ilo þinnost národních a evropských institucí.
Pokyny pro budoucí þinnost
63) Jsme toho názoru, •e ní•e uvedené þinnosti jsou dĤle•ité, a •ádáme, aby byly v blízké budoucnosti
realizovány s cílem zaþlenit územní priority Územní agendy 2020 do politických diskusí a pĜijímání rozhodnutí na úrovni EU a þlenských státĤ.
64) #ádáme pĜí"tí pĜedsednictví a instituce EU, aby podpoĜily provádČní Územní agendy 2020 pomocí odpovídajících nástrojĤ a þinností. Za tímto úþelem by mČla být poĜádána pravidelná setkání se
zástupci tČchto institucí.
65) #ádáme budoucí pĜedsednictví EU, aby pokraþovala v koordinaci sítČ národních kontaktních míst
k územní soudr•nosti, je• hraje dĤle•itou úlohu v posílení spolupráce mezi þlenskými státy v oblasti územní soudr•nosti. MČla by rovnČ• zintenzivnit spolupráci s evropskými institucemi a s dal"ími zainteresovanými stranami vþetnČ mezivládních organizací.
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66) Jsme pĜesvČdþeni, •e pro úþinné provádČní Územní agendy 2020 potĜebujeme rámec pro konkrétní
þinnost a oþekávané hmatatelné výsledky. "ádáme budoucí pĜedsednictví, aby v úzké spolupráci
s Evropskou komisí stanovila metody a þinnosti nezbytné pro realizaci Územní agendy 2020 a vycházela pĜitom z posouzení uskuteþnČného #védským pĜedsednictvím.
67) Zavazujeme se k tomu, "e budeme •íĜit a prosazovat Územní agendu 2020 v na•ich státech u pĜíslu#ných zainteresovaných stran. "ádáme polské pĜedsednictví a Evropskou komisi, aby podporovaly #íĜení tohoto dokumentu na evropské úrovni. Budoucí pĜedsednictví by mČla pĜipravit a koordinovat komunikaþní strategii pro úspČ#né provádČní této agendy.
68) Podporujeme sdílení osvČdþených postupĤ a vyvíjení spoleþných metodologií na podporu územní
soudr!nosti. Vítáme výroþní konference vČnované Územní agendČ, které zahájilo belgické pĜedsednictví, a !ádáme budoucí pĜedsednictví, aby tyto konference poĜádala pravidelnČ.
69) "ádáme Evropskou komisi, aby pĜedlo!ila pĜehled dostupných a chybČjících územních ukazatelĤ
a formulovala doporuþení ke zlep#ení, zvlá#tČ v souvislosti s problematikou územní soudr!nosti.
70) Souhlasíme se zlep#ením monitorování územních tendencí a !ádáme Evropskou komisi a program
ESPON, þlenské státy a dal#í instituce jako Evropskou agenturu pro !ivotní prostĜedí zabývající se
environmentálními aspekty, aby pĜispČly k tomuto cíli.
71) "ádáme loty#ské (2015) a lucemburské (2015) pĜedsednictví, aby provedla hodnocení a posoudila, zda by mČla být Územní agenda pĜezkoumána vzhledem k tomu, jak funguje v praxi. "ádáme
nizozemské (2016) a slovenské (2016) pĜedsednictví, aby podle potĜeby provedla pĜezkum.
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