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METODOLOGICKÉ P ŘÍSTUPY K HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH 
DISPARIT 

Methodological approaches to evaluation of regional disparities 

prof. Ing. Libuše SVATOŠOVÁ, CSc.  - prof. Ing. Ivana BOHÁČKOVÁ, CSc.  
Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita  v Praze 

 
Anotace 
Základním úkolem regionální politiky České republiky i Evropské unie je zajištění rovnoměrného 
rozvoje regionů. Jedná se o dlouhodobý proces, ve kterém by postupně mělo docházet ke snižování 
rozdílů mezi regiony v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Hodnocení změn v rozvoji 
regionů představuje poměrně komplikovanou úlohu, neboť je třeba sledovat velké množství ukazatelů 
a to jak objektivně zjištěných (obvykle kvantitativní povahy), tak i ukazatelů odrážejících subjektivní 
pohled obyvatelstva. Příspěvek diskutuje některé možnosti hodnocení postavení regionů a určení 
stupně regionálních disparit pomocí agregovaných ukazatelů.  
 
Klí čová slova 
regionální rozvoj, snižování disparit, kraje ČR, statistické metody 
 
Annoation 
The substantial tasks both of the European Union and Czech Republic in the domain of regional 
policiies is securing of an even development of regions. This is a long term proces sis underwood 
here, bringing about a gradual reduction of the differences between the regions in the economic, social 
and environmental sphere. The evaluation of changes in the development of the regions represents a 
relative complicated task, because this is the question of monitoring of large amount of indicators, 
both the objectively ascertained (usually of quantitative charakter), and the indicators reflecting the 
subjective view of population.  The paper deals with a possibilities of assessment of  the position of 
the regions  and determination of the degree of regional disparities by using aggregated indicators. 
 
Key words  
regional development, reduce of disparities, regions CR, statistical methods 
 
JEL classification: R11 
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HDP AKO JEDINÝ UKAZOVATE Ľ REGIONÁLNEJ POLITIKY EÚ? 
GDP as the Only Indicator of EU Regional Policy? 

doc. Ing. Radoslav KOŽIAK , PhD. - RNDr. Pavol KRÁĽ, PhD. - 
Ing. Filip F LAŠKA , PhD. - Pavol KRIŽO  

Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 

Anotácia 
Slovenská republika, rovnako ako aj iné členské štáty Európskej únie, má problémy s medziregionálnymi 
rozdielmi dlhý čas. Tieto sa prejavujú rôznou formou (v rovine ekonomickej, sociálnej, environmentálnej a 
iných). Rozličné makroekonomické regionálne ukazovatele sú používané na vyjadrenie a kvantifikáciu 
medziregionálnych rozdielov. 
Predložený článok sa zaoberá problematikou medziregionálnych rozdielov a ich meraním v Slovenskej 
a Českej republike na úrovni regiónov NUTS 3 (podľa jednotného systému územnej klasifikácie regiónov), 
tzn. krajov (podľa územno-správneho usporiadania Slovenskej a Českej republiky) z hľadiska hrubého 
domáceho produktu. V článku sú vymedzené teoretické východiská skúmanej problematiky, špecifikovaný 
metodologický postup vyjadrenia a merania medziregionálnych rozdielov, analýza stavu a vývoja hrubého 
domáceho produktu od roku 1995 do roku 2009, ako aj popisné štatistiky, ktoré potvrdia konvergenciu (tzn. 
redukciu) alebo divergenciu (prehlbovanie) medziregionálnych rozdielov na úrovni NUTS 3 regiónov 
v oboch krajinách. 
 
Kľúčové slová 
HDP, NUTS 3 regióny, Európska únia, regionálna politika, regionálne disparity, konvergencia/divergencia. 
 
Annotation 
Slovak Republic, likewise other member states of the European Union, has been experiencing problems with 
the inter-regional differences for long time. These are manifested in different forms (economic, social, 
environmental and others). Diverse macroeconomic regional indicators are used to express and quantificate 
the inter-regional differences. 
The present contribution deals with an issue of the inter-regional differences formulation and measurement in 
the Slovak and Czech Republic on a NUTS 3 regions examination level (from a uniform system of the 
territorial units classification viewpoint), it means the autonomous districts (from a territorial-administrative 
order of Slovak and Czech Republic viewpoint), from gross domestic product point of view. In the 
contribution there are theoretically defined basic concepts with which we operate, a specified methodological 
procedure for the inter-regional differences formulation and measurement, a gross domestic product condition 
analysis from 1996 to 2009, as well as descriptive statistics that will reveal a convergence (meaning a 
moderation/decrease) or a divergence (meaning a deepening) of the inter-regional disparities on the NUTS 3 
level in both countries.  
 
Key words  
GDP, NUTS 3 Regions, European Union, Regional Policy, Regional Disparities, 
Convergence/Divergence. 
 
JEL classification: R11, C00 
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REGIONÁLNÍ DISPARITY A KONVERGENCE V KONTEXTU POLIT IKY 
SOUDRŽNOSTI EU 

Regional disparities and convergence in the context of the EU Cohesion Policy 

Bc. Lenka HORKÁ  
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 

 
Anotace 
Tento příspěvek je zaměřen na hodnocení politiky soudržnosti EU v souvislosti s naplňováním cíle 
konvergence a se zmírňováním regionálních rozdílů (disparit). Regionální disparity jsou zde 
prezentovány ukazatelem regionálního HDP na obyvatele a jeho vývojem v období 1995–2009. 
V příspěvku jsou zmíněny některé závěry týkající se regionální konvergence a je zde nastíněno 
budoucí směřování kohezní politiky v programovém období 2014–2020. 
 
Klí čová slova 
politika soudržnosti, regionální konvergence, regionální disparity, regiony EU 
 
Annotation  
This article deals with the evaluation of Cohesion policy of the EU in terms of fulfilling the Objective 
Convergence and reducing regional disparities. Regional disparities are represented by the indicator of 
GDP per capita with respect to its development during the years 1995– 2009. This article consists of 
several conclusions about cohesion policy and suggests a future direction of mentioned cohesion 
policy during next programming period (2014–2020). 
 
Key words 
cohesion policy, regional convergence, regional disparities, regions of the EU 
 
JEL classification: R11, R12 
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EVALUATION OF REGIONAL DISPARITIES IN VISEGRAD FOUR  
COUNTRIES, GERMANY AND AUSTRIA USING THE CLUSTER 

ANALYSIS  

Ing. Eva POLEDNÍKOVÁ  - Ing. Petra LELKOVÁ   
Faculty of Economics, VŠB-Technical University Ostrava  

 
 
Annotation 
One of the possible methods which can be useful in the process of the measurement and evaluation of 
the regional disparities is cluster analysis. The cluster analysis represents the multivariate statistical 
method that enables to classify the objects into homogeneous groups (clusters) based on their 
characteristics. The aim of this paper is to classify NUTS 2 regions of the Visegrad Four countries (the 
Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia), Germany and Austria to the optimal number of the 
homogeneous clusters according to the similarity of the selected economic, social and territorial 
indicators. Subsequently, on the basis of the profiled clusters, the paper aims to evaluate and compare 
the development of regional disparities in the period 2000-2010. On the basis of the analysis results, 
the optimal four-cluster solution has been determined in the years 2000 and 2010. In the year 2000, 
the highest disparities were recorded between Cluster 1 (including the regions of capital cities and 
high developed German regions), Cluster 4 (including two Austrian regions) on the one hand and 
Cluster 3 (including less developed regions of Hungary, Poland, Slovakia, Czech Republic) on the 
other hand. In the year 2010, the cluster membership has changed. Although the less developed 
regions has recorded the positive development of the indicators, the disparities between clusters has 
remained especially in economic performance and territorial cohesion. 
 
Key words 
Cluster analysis, cluster, regional disparities, Visegrad Four countries 
 
JEL classification: C38, R11, Y10 
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KONVERGUJÍ REGIONY ZEMÍ V4?  
Do the V4 regions converge?  

Bc. Pavel ZDRAŽIL  - doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ , CSc. 
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice  

 
Anotace 
Příspěvek prezentuje výsledky analýzy regionů států Visegradské čtyřky (V4) na úrovni NUTS II a 
hodnotí míru jejich konvergence/divergence. Cílem příspěvku je na základě vytvořeného evaluačního 
klasifikačního modelu posoudit vývoj regionů zemí V4 v období 1999 až 2008 a ověřit, zda mezi 
regiony V4 docházelo v období 1999 - 2008 ke konvergenci a zda po vstupu států V4 do Evropské 
unie v roce 2004 byly konvergenční procesy intenzivnější. K tomu slouží vytvořený evaluační 
klasifikační model, který využívá pro klasifikaci regionů vybrané ukazatele - ekonomické výkonnosti, 
míry využití ekonomických zdrojů a růstového potenciálu -, faktorovou analýzu, hodnotící škály a 
shlukovou analýzu. 
Výsledky výzkumu ukazují na velmi problematické hodnocení jak z hlediska vzájemného 
ekonomického přibližování regionů států V4, tak z hlediska vývoje intenzity konvergenčního procesu 
po vstupu států V4 do EU. Výzkum se přiklání k závěru, že v regionální politice vítězí její růstová 
dimenze nad dimenzí vyrovnávací. 
 
Klí čová slova 
regiony V4, konvergence, evaluační klasifikační model 
 
Annotation 
This article presents the results of region analysis of the Visegrad Group states (V4) at NUTS II level 
and rates the extent of their convergence/divergence. Therefore, the target of this paper based on the 
created evaluation classification model, is judging the extent of convergence of the V4 states in the 
period 1999 to 2008 and verifying if V4 states regions’, in the same period and after joining the EU in 
the 2004, was the convergence processes more intense. It does the created evaluation classification 
model, which uses chosen indicators – economic performance, economic resources usage rate and 
growth potential -; the scales evaluated factor analysis and cluster analysis. The result of the research 
shows, that both economics convergence of the regions’ V4 states aspect and intensity of the 
convergence process development aspect after joining the EU, is very hard to evaluate. The analysis 
inclines to the option that in the event of regional policy wins growing dimension over balancing 
dimension. 
 
Key words 
regions of V4, convergence, evaluation classification model 
 
JEL classification: R11, R58 
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REGIONÁLNE DISPARITY A KONKURENCIESCHOPNOS Ť REGIÓNOV 
SLOVENSKA  

Regional disparities and competitivness of Slovak regions 

doc. RNDr. Eva RAJČÁKOVÁ , CSc. - RNDr. Angelika ŠVECOVÁ , PhD. 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 

 
Anotácia 
Cieľom príspevku je poukázať na diferencovanú úroveň konkurencieschopnosti regiónov (krajov a 
okresov) Slovenska v kontexte regionálnych disparít a regionálnej štruktúry. 
 
Kľúčové slová 
regionálne disparity, konkurencieschopnosť, regióny, Slovensko 
 
Annotation 
Aim of this paper is to present a differentiated level of regional competitiveness in Slovakia in context 
with regional disparities and regional structure. 
 
Key words 
regional disparities, competitiveness, region, Slovakia   
 
JEL classification: O2 
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ANALÝZA REGIONÁLNYCH DISPARÍT NA PRÍKLADE VYBRANÝCH  
UKAZOVATE ĽOV V OBDOBÍ ROKOV 2004 – 2010 NA ÚZEMÍ 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
The analysis of regional disparities using selected indicators in the period 2004 - 2010 in 

the Slovak Republic 

Mgr. Zuzana PADOVÁ  - Mgr. Beáta PIROVÁ  - Mgr. Jana POTOMOVÁ  
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 
 
Anotácia 
Regionálne disparity sa v priebehu posledných decénií stali často pertraktovaným pojmom. Rozdielne 
možnosti regiónov prispôsobiť sa požiadavkám ekonomickej a sociálnej transformácie a adaptovať sa 
na nové rozvojové podmienky sa stali jedným z hlavných dôvodov vzniku a prehlbovania 
regionálnych rozdielov. Príspevok za zaoberá výskumom regionálnych disparít na príklade vybraných 
ukazovateľov v období rokov 2004 - 2010 na úrovni NUTS 3 v podmienkach Slovenskej republiky. 
Na analýzu regionálnych disparít bol aplikovaný Giniho koeficient koncentrácie. 
 
Kľúčové slová 
regionálne disparity, Giniho koeficient, NUTS 3, Stratégia Európa 2020 
 
Annotation 
Regional disparities has become very frequently term in the past decade. Different development 
opportunities of  regions have become one of the main reasons of creation and increase of regional 
disparities. Regions have to adapted to socio-economic transformation and to new development 
conditions. The article dealing with regional disparities in the example of selected indicators during 
the period 2004 - 2010 at the NUTS 3 level of the Slovak Republic. Gini coefficient of concentration 
have been applied for  analysis of regional disparities. 
 
Key words 
regional disparities, the Gini coefficient, NUTS 3, Europe 2020 strategy 
 
JEL classification: O15, O16 
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POROVNÁNÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT V REGIONECH ČESKÉ 
REPUBLIKY 

Comparison of the Regional Disparities of the Czech Republic Regions 

Ing. Libuše MĚRTLOVÁ , Ph.D. 
Vysoká škola polytechnická Jihlava 

 
 
Anotace 
Regionální politika náleží k důležitým aktivitám, které se snaží  řídit a vyrovnávat negativní dopady 
regionálních disparit a hledat endogenní zdroje regionálního rozvoje. Hlavním cílem příspěvku je 
popsat a porovnat rozvojový potenciál regionů České republiky, jejich vývoj a dynamiku vývoje ve 
vybraných letech a přiblížit  postavení  regionu Vysočiny mezi ostatními regiony. Analýza používá 
vybrané klíčové ekonomické indikátory jako regionální HDP, hrubou přidanou hodnotu, tvorbu 
hrubého fixního kapitálu, míru nezaměstnanosti, míru ekonomické aktivity obyvatelstva a čistý 
disponibilní důchod domácností. 
 
Klí čová slova 
regionální politika, regionální disparity, ukazatele ekonomického rozvoje, regiony České republiky 
 
Annotation 
Regional policy belongs to the important activities leading up to the equalization of the negative 
expressions of the regional disparities and looking for the endogenous sources for the regions 
development. The main aim of this article is to describe and compare the developing potential of the 
Czech Republic regions, its progress and dynamics during the selected years and to find the position 
of the Vysocina region among the other regions. The analysis uses some of the key economic 
indicators such as regional GDP, gros value added, gross fixed capital creation, unemployment rate, 
economic activity of the inhabitants, and nat disposable income of households. 
 
Keywords 
Regional Policy, Regional Disparities, Economic Development Indicators, Czech Republic Regions 
 
JEL classification: J, R 23 
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SNIŽOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH NEROVNOSTÍ PROST ŘEDNICTVÍM 

DECENTRALIZACE 
Reducing regional disparities through decentralization 

doc. Ing. Šárka LABOUTKOVÁ , Ph.D. - PhDr. Ing. Pavla BEDNÁŘOVÁ , Ph.D. 
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci 

 
 
Anotace 
Předkládaný článek se zabývá vztahem mezi decentralizací  a regionálními disparitami.  Existuje 
několik teoretických důvodů, proč by decentralizace měla mít pozitivní vliv na ekonomickou 
výkonnost zemí a regionů, a tím pádem i na snižování regionálních disparit. Dosavadní empirické 
výzkumy prokázaly pozitivní dopady vyšší decentralizace na úroveň ekonomického výstupu 
ekonomiky. Lze tedy předpokládat, že v zemích s vysokým stupněm fiskální a politické decentralizace 
budou regionální disparity menší než v zemích s nižším stupněm fiskální a politické decentralizace. 
Pro měření decentralizace byl  použit index decentralizace, který je jedinečný v  tom, že v sobě 
zahrnuje jak kvantitativní, tak kvalitativní složku decentralizace a také, že byl sestaven na základě dat 
získaných přímo z regionů. Pro měření regionálních disparit je použit ukazatel disperze regionálního 
HDP na obyvatele. Autoři článku vzájemnou vazbu prokázali. 
 
Klí čová slova 
Decentralizace, region, regionální disparity, teritoriální nerovnoměrnost, redistribuce  
 
Annotation 
This paper deals with the relationship between decentralization and regional disparities. There are 
several theoretical reasons why decentralization has a positive impact on economic performance of 
countries and regions  so  reducing regional disparities. Existing empirical research has shown positive 
effects of decentralization on the higher level of economic output of the economy. It can be assumed 
that the regional disparities in countries with a high degree of fiscal and political decentralization are 
smaller than in countries with a lower degree of fiscal and political decentralization. A 
decentralization index was used to measure decentralization.  This index is unique in two ways: firstly 
it includes both quantitative and qualitative components of decentralization and secondly it is 
compiled based on data obtained directly from the regions. An indicator dispersion of regional GDP 
per capita was used to measure  regional disparities. The authors demonstrated correlation. 
 
Keywords 
Decentralization, region, regional disparities, territorial inequality, redistribution 
 
JEL classification: H79, H71, R12, R50 
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THE DEVELOPMENT LEVEL OF RURAL MUNICIPALITIES IN LO WER 
SILESIAN VOIVODESHIP IN VIEW OF THEIR INCOME STRUCT URE 

Jarosław OLEJNICZAK , Ph.D. 
Faculty of Economic Sciences, Wroclaw University of Economics 

 

Annotation 
The aim of the present paper is to determine the relation between the income structure of rural 
municipalities and the levels of their social and economic development specified by means of the 
Hellwig’s taxonomic method of development pattern. Descriptive variables, which are most 
commonly found in the relevant literature, were applied in order to illustrate the development level of 
the municipalities. The data referring to particular variables come from the Local Data Bank of the 
Central Statistical Office, whereas the financial data – from budget reports of the individual 
municipalities in Lower Silesian Voivodeship. 78 rural municipalities were subject to analysis and, 
based on the estimated indices,  distinguished into the municipalities of high, medium and low 
development levels. The municipalities of high and low relative development levels in the years 2006 
and 2010 were further analysed. Based on the collected data, it can be stated that the amount of own 
income per capita, which is different in both groups, can be a factor determining the development 
level. The study did not demonstrate any significant differences in the general income per capita 
between the examined municipalities of both types, especially in 2010. However, there are variations 
as far as the general subvention level is concerned, which constitutes a substantial portion of income 
in the municipalities of a low development level. At the same time, the municipalities of a high 
development level are characterised by marginalising the agricultural tax income in favour of other 
sources. It should be noted that differences in the development level between rural municipalities are 
gradually becoming less prominent, which manifests itself in the increase in the number of the 
municipalities of high development indices with  the simultaneous decrease in the number of the 
municipalities of low development indices. This process originates from the improvement in the rural 
municipality-owned infrastructure resulting from various undertakings, partly financed from external 
subsidies. This might indicate the necessity to further support the municipalities of the lowest 
development indices in the field of infrastructure projects contributing to the increase in their 
development level. 
 
Key words 
local government finance, rural development, Lover Silesia voivodeship 
 
JEL classification: H71, O18 
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REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST, PROSPERITA A DYNAMI KA 
ROZVOJE - JEJICH SMYSLUPLNOST V KONTEXTU  POLITIKY 

HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU 
Regional competitiveness, prosperity and development dynamics –their advisability in 

context of EU economic and social cohesion policy 

prof. Ing. Ivana BOHÁČKOVÁ , CSc. - prof. Ing. Libuše SVATOŠOVÁ , CSc. 
Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 

 
 
Anotace 
Stať je věnována problematice základních pojmů, které jsou spojeny s politikou hospodářské a 
sociální soudržnosti – konkurenceschopnosti, prosperitě a dynamice rozvoje na úrovni regionů. 
Autorky si stanovily dva cíle, a to jednak upozornit na obsahovou nevyhraněnost a nejasnost těchto 
pojmů při používání na regionální úrovni a dále kvantifikovat tyto charakteristiky na úrovni regionů 
NUTS II. K dosažení cílů byly využity elementární analytické metody. V závěrech jsou uvedeny 
základní problémy spojené s používáním výše uvedených kategorií v regionální dimenzi. 
 
Klí čová slova 
Region, konkurenceschopnost, prosperita, dynamický rozvoj, Evropská unie, strukturální politika, 
strukturální fondy. 
 
Annotation 
The paper deals with problems of basic terms connected with policy of economic and social cohesion 
– competitiveness, prosperity and development dynamics at the regional level. The authors set two 
aims, partly to call attention to content neutrality and obscurity of these terms in use at the regional 
level, and also to quantify these characteristics at the level of regions NUTS II. To achieve these 
objectives elementary analytical methods were used. 
Conclusions state basic problems connected with the use of above mentioned categories in the 
regional dimension. 
 
Key words 
Region, competitiveness, prosperity, dynamic development, European Union, structural policy, 
structural funds. 
 
JEL classification: R 11 
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VYUŽÍVÁNÍ MANAŽERSKÝCH A MARKETINGOVÝCH P ŘÍSTUPŮ 
V REGIONÁLNÍM ROZVOJI  

Utilization of Management and Marketing Approaches in Regional Development  

prof. PhDr. Karel L ACINA , DrSc. 
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

 
Anotace 
Klíčovým cílem regionální politiky je zajištění efektivního a účinného rozvoje regionů. Za jeden ze 
základních předpokladů úspěšné regionální politiky lze označit stanovení strategických cílů a efektivní 
komunikaci mezi hlavními aktéry regionálního rozvoje. Podstatu regionálního managementu tvoří 
realizace šesti komponentů ovlivňujících úspěšnost dlouhodobých aktivit podnikatelského typu. 
Obdobně hlavně od devadesátých let minulého století se v regionálním rozvoji využívají vybrané 
marketingové přístupy. 
 
Klí čová slova 
regionální politika, strategické cíle, efektivní komunikace, podnikatelské aktivity 
 
Annotation 
The key aim of the regional policy is the effective and efficient development of regions. One of the 
principal prerequisities of successful regional policy are strategic goals as well as effective 
communication of all main actors of the region development implementation. The essence of the 
regional management is the realization of six main components influencing the success of long - term 
entrepreneurial activities.Similarly predominantly since the 1990s selected marketing approaches are 
utilized in the regional development. 
 
Key Words 
regional policy, strategic goals,effective communication, entrepreneurial activities 
   
JEL classification: M30 
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FIFTY-FIVE YEARS OF FINANCING STRUCTRAL AND REGIONA L 
POLICY IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC DEVELOPMEN OF  THE 

EUROPEAN UNION  
55 let financování strukturální a regionální politiky v kontextu ekonomického vývoje 

Evropské unie  

Ing. Petr JIŘÍČEK - Mgr. Zdeňka DOSTÁLOVÁ  
Vysoká škola polytechnická Jihlava 

 
 
Annotation 
The paper deals with the development of financing structural and regional policy of the European 
Union in relation with the issue of the European integration development in the economic and 
monetary area and with general economic trends in the world. In the paper, an analysis of the share of 
expenditures on structural and regional policy is carried out in relation to the EU budget according to 
individual financial tools in defined stages of its development in relation to programming periods and 
financial perspective of the EU.  
 
Key words 
Structural and regional policy, the European Union, the European Economic Community, structural 
funds, economic development, Cohesion Fund, financial perspective, budget expenditures, 
programming period 
 
Anotace 
Příspěvek se zabývá vývojem financování strukturální a regionální politiky Evropské unie 
v souvislosti s problematikou vývoje evropské integrace v oblasti hospodářské a měnové a obecnými 
ekonomickými trendy ve světě. V příspěvku bude rovněž provedena analýza podílu výdajů na 
strukturální a regionální politiku ve vztahu k rozpočtu EU podle jednotlivých finančních nástrojů 
v definovaných etapách jejího vývoje ve vztahu k programovacím obdobím a finanční perspektivě 
EU. 
 
Klí čová slova 
Strukturální a regionální politika, Evropská unie, Evropské hospodářské společenství, strukturální 
fondy, ekonomický vývoj, kohezní fond, finanční perspektiva, rozpočtové výdaje, programovací 
období 
 
JEL classification:  G28 
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KOMPARACE KOHEZNÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY, MA ĎARSKA, 
POLSKA A SLOVENSKA 

Comparison of cohesion policy of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia 

Ing. Ivana JANEČKOVÁ  
Sewa Consult s.r.o. 

 
 
Anotace 
Cílem tohoto článku je komparace podoby kohezní politiky zemí tzv. Visegrádské čtyřky (V4), tj. 
České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska v programovém období 2007-2013. Tyto země 
získaly možnost čerpat finance z fondů EU dnem, kdy přistoupily do Evropské unie. V programovém 
období 2007 – 2013 sleduje regionální politika EU tři cíle, k jejichž dosažení je prostřednictvím 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyčleněno 347 miliard eur. Každá z těchto zemí musela 
definovat svou národní strategii, ve které se odráží rozvojové problémy a cíle každé země. Jaké jsou 
strategické cíle a kam směřuje podstatná část prostředků těchto zemí je obsahem tohoto článku. 
 
Klí čová slova 
kohezní politika, regionální politika, strategický cíl, operační program, programové období 
 
Annotation 
The main goal of this article is to compare forms of cohesive policy of so called The Visegrad Four 
(V4), which are the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia in the program period since 2007 
until 2013. Those countries obtained possibility to draw financial resources from the EU funds since 
the day they entered The European Union. The regional policy follows three goals in the period 
between 2007 – 2013, for whose achievement there are 347 billion Euros in the the budget. Each from 
those countries must have defined its national strategy reflecting developing problems and goals. The 
content of the article includes strategic objectives and also the question, where goes the main portion 
of financial resources. 
 
Key words 
cohesive policy, regional policy, strategic objective, operational programme, program period 
 
JEL classification: F15 
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PROBLÉMY UDRŽITELNOSTI NOV Ě VZNIKLÝCH V ĚDECKÝCH 
INSTITUCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH MOŽNÉ ŘEŠENÍ 

Problems of sustainability of newly established Research Institutions in the Czech 
Republic and their possible solutions 

Ing. Barbora FEIXOVÁ  
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 

 
Anotace 
Tento příspěvek se zabývá nalezením možných řešení u problémů, které vznikají při povinné 
udržitelnosti projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 
Objektem zájmu realizovaných analýz je jak možnost uplatnění rámcového programu Horizon 2020, 
který od roku 2014 bude navazovat na 7. rámcový program, tak i možnosti, které skýtá Operační 
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ze kterého je možné čerpat finanční prostředky 
v současném programovacím období.  
 
Klí čová slova 
udržitelnost, vědecké instituce, Česká republika, strukturální fondy, operační programy 
 
Annotation 
This paper is concerned with finding of possible solutions, which are generated by compulsory 
sustainability of projects implemented under the Operational Programme Research and Development 
for Innovations. The new Framework Programme for Research and Innovation, Horizon 2020, which 
will follow Seventh Framework Programme by 2014, is the subject of our interest. The Operational 
Programme Education for Competitiveness that allow drawing of financial aid in this programme 
period, is the subject of our interest as well.  
 
Key words 
Sustainability, Research Institutions, Czech Republic, Structural Funds, Operational Programmes  
 
JEL classification: I23 
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PODPORA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE VE STŘEDOEVROPSKÉM 
PROSTORU 

Support of Cross-Border Cooperation in Central Europe 

Ing. Tereza VALÁŠKOVÁ  
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 

 
 
Anotace 
Přeshraniční spolupráce je zaměřena na odstraňování národních bariér mezi členskými zeměmi EU a 
podporu harmonického rozvoje všech evropských příhraničních regionů. Z tohoto důvodu je 
přeshraniční spolupráce podporována z evropských finančních zdrojů. Cílem tohoto příspěvku je 
analyzovat finanční alokace z evropských fondů, identifikovat priority zájmu v jednotlivých 
příhraničních regionech středoevropského makroregionu a provést komparaci přeshraniční spolupráce 
dle priorit v příhraničních regionech starých členských zemí na jedné straně a priorit přeshraniční 
spolupráce v rámci nových členských zemí na straně druhé. K identifikaci shluků operačních 
programů s podobným tematickým zaměřením podpory je využito metody vícerozměrné analýzy 
shluků. 
 
Klí čová slova 
přeshraniční spolupráce, alokace, operační program, priority podpory. 
 
Anotation 
The Cross-border Cooperation (CBC) aims to remove the national barriers among member states of 
the EU and to support balanced development of all European Cross-border regions. This is the reason 
that the Cross-border Cooperation is supported by means of European financial instruments. The 
objective of this article is to analyse financial allocations from the European funds, to identify the 
priorities of an interest in Cross-border regions in Central European regions and to compare Cross-
border Cooperation according to its priorities in border regions of old member states on one hand and 
in new member states on the other hand. The method of Cluster analysis is used to identify the similar 
operational programmes. 
 
Key words 
Cross-border Cooperation, alocation, operational program, priorities. 
 
JEL Classification: R58 
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ATRAKTIVITA ZÁZEMIA BRATISLAVY: PROCES SUBURBANIZÁC IE 
Attractiveness of Bratislava’s hinterland: suburbanization process 

Mgr. Vladimír T ÓTH - Mgr. Gabriel Z UBRICZKÝ , PhD. 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 
 
Anotácia 
Na Slovensku sa v ostatnom čase vyprofilovalo niekoľko regiónov, ktoré sa stali miestom rozsiahlych 
rezidenčných investícií. Lídrom v oblasti investícií do bývania sa stalo mesto Bratislava  a jeho 
zázemie. Príspevok zhodnocuje procesy, ktoré prebiehajú  v tomto zázemí prebiehajú a snaží sa 
zhodnotiť zázemie z pohľadu atraktivity pre perspektívnu suburanizáciu. Je zrejmé, že procesy 
v zázemí sú tak zložité , že nie je možné ich jednoznačne stotožniť s teoretickými predpokladmi, 
pretože sú ovplyvnené subjektívnymi faktormi potenciálnych účastníkov. 
 
Kľúčové slová  
Bratislava, zázemie, suburbanizácia, funkčný mestský región 
 
Annotation 
There are  several regions in Slovakia with wide residential investsments. Bratislava and its hinterland 
became the leadership in new housing activities. This paper evaluates the current processes in entire 
hinterland and also tries to evaluate the whole hinterland regarding to attractiveness for perspective 
suburbanization. Processes in hinterland are obvious to be so complex, that it is impossible to identify 
them with theoretical assumptions, because they are affected by subjective circumstances of potential 
actors. 
 
Key words 
Bratislava, hinterland, suburbanization, daily urban system 
 
JEL classification: R20, R23 
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ANALÝZA ZM ĚN POČTU OBYVATEL V BRN ĚNSKÉ METROPOLITNÍ 
OBLASTI 

Analysis of changes in population in the metropolitan area of Brno 

Ing. Petr ŠAŠINKA  - Mgr. Jan ZVARA  
Ekonomicko-správní fakulta - Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita  

 
 
Anotace 
V dnešním globalizovaném a značně urbanizovaném světě jsou hlavními centry ekonomického, ale i 
společenského a kulturního rozvoje metropolitní regiony. Tyto oblasti jsou tvořeny jádrovým městem 
(příp. více městy) a obcemi nacházejícími se v jeho zázemí. Obě části celku jsou přitom funkčně 
propojeny a vzájemně na sobě závisejí. Současná situace ukazuje, že další rozvoj těchto oblastí není 
možné plánovat jen v mezích administrativních hranic jednotlivých obcí, ale je třeba jej koordinovat 
na úrovni celého funkčního regionu. Cílem předkládaného příspěvku je na základě jedno z možných 
vymezení funkčního regionu Brněnské aglomerace (města Brna a jeho zázemí) a za pomoci analýzy 
vývoje počtu obyvatel obohacené o nejaktuálnější dostupná data ospravedlnit nutnost nahlížení na 
tento metropolitní areál v širším kontextu zahrnujícím strategický integrovaný přístup založený na 
spolupráci všech zainteresovaných subjektů. 
 
Klí čová slova 
metropolitní areál, funkční vazby, brněnská aglomerace, počet obyvatel 
 
Annotation 
In recent globalized and urbanized world the metropolitan regions are the most important actors in the 
economic, social and cultural development of high developed countries. These areas typically consist 
of one or more strong centers and other municipalities in its hinterland, being connected throw the 
system of mutual functional linkages. Therefore it is no more possible to think about planning their 
development only in the administrative boundaries of settlements. To be successful it is necessary to 
coordinate it at the level of the whole functional area. The goal of the paper is according to one of 
possible defining the functional area of Brno agglomeration (Brno and its hinterland) and by analyzing 
population changes enriched with the most up-to-date data to justify the need of perceiving this 
metropolitan area in the wide context including the strategic integrated approach based on the 
cooperation of all involved subjects. 
 
Key words 
metropolitan area, functional linkages, Brno agglomeration, population 
 
JEL classification: R58 
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SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS OSTRAVY  
SOCIOECONOMIC ATLAS OF OSTRAVA 

Ing. Lubor H RUŠKA-TVRDÝ , Ph.D. 
Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

Ing. Pavel KUKULIA Č 
Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

doc. Dr. Ing. Jiří HORÁK  
Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Ing. Igor I VAN , Ph.D. 
Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Ing. Ivana FOLDYNOVÁ  
Stavební fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 
 

 
Anotace 
Socioekonomický atlas Ostravy je součástí projektu „Industriální město v postindustriální 
společnosti“. Atlas popisuje vývoj Ostravy (včetně jejího zázemí), která prochází procesem 
desindustrializace. Cílem této studie není identifikovat nástroje regulace současných procesů v území, 
ale popsat jejich reálný stav a vlivy na strukturu osídlení. V šesti vzájemně provázaných kapitolách 
mapuje socioekonomické a demografické procesy v území. Kapitoly jsou tvořeny především 
mapovými listy a vývojovými grafy s krátkým analytickým textem podávajícím základní informace o 
rozložení a vývoji sledovaného jevu.  
 
Klí čová slova 
Sociologie města, desindustrializace, migrace, suburbanizace, kriminalita, sociální rizika, aglomerace, 
ekonomická transformace 
 
Annotation 
Socio-economic Atlas of Ostrava is a part of the project "Industrial City in Postindustrial Society". 
The Atlas describes the development of Ostrava (including its background), which is actually going 
under the process of a desindustrialization. The goal of this study is not indetify the instruments for 
regulation of present processes in a region but to describe their real conditions and their influence on 
the structure of settlement. In six interrelated chapters it maps the socioeconomic and demographic 
processes within the city´s territory. The chapters contain mainly maps sheets with short analytical 
text providing basic information about the presence and development of the monitored aspects.  
 
Key words 
Urban sociology, desindustrialization, migration, suburbanization, crime, social risks, aglomeration, 
economic transformation  
 
JEL classification: J10  
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REDISTRIBÚCIA OBYVATE ĽSTVA VO FUNKČNÝCH REGIÓNOCH 

NAJĽLUDNATEJŠÍCH SLOVENSKÝCH MIEST V OBDOBÍ ROKOV 1970 
AŽ 2010 

Population redistribution in the functional region of the most populous Slovak cities in 
the period of 1970-2010  

Mgr. Róbert H UDEC - Mgr. Vladimír T ÓTH  
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 
 
Anotácia 
Cieľom predkladaného príspevku je štúdium závislosti hodnôt Hooverovho indexu, ako nástroja 
indikácie priestorovej koncentrácie obyvateľstva vo vybraných funkčných mestských regiónoch 
Slovenska k všeobecným trendom urbánneho vývoja, ktoré možno indukovať z príbuzných teórií 
podobného zamerania. Práca opisuje vývoj hodnôt Hooverovho indexu v určenom priestorovom 
a časovom rámci, ktorý je zvolený spôsobom, aby korešpondoval s obdobím urbanizácie poháňaným 
socialistickou industrializáciou a následnými trasformačnými a post-transformačnými zmenami 
v urbánnom vývoji. Ukázalo sa, že hodnoty hooverovho indexu sú v súlade so skutočným urbánnym 
vývojom: zmena politicko-ekonomických podmienok na prelome 90. rokoch spôsobila aj zmeny 
v priestorovom rozložení obyvateľstva v rámci funkčných mestských regiónov, pričom v súčasnosti 
v nich prevládajú decentralizačné tendencie.  
 
Kľúčové slová 
Hooverov index, koncentrácia obyvateľstva, redistribúcia obyvateľstva, funkčný mestský región 
 
Annotation 
The aim of this paper is to study the dependence between values of Hoover index, as a tool to indicate 
spatial concentration of population in chosen functional urban regions and general trends of urban 
development, which could be induced from theories of similar focus. This paper describes values 
progress of Hoover index in selected spatial and time frame, which is chosen in order to reproduces 
the stage of urbanization driven by socialist industrialization and following changes in transformation 
and post-transformation period in urban development. Apparently, the values of Hoover index are in 
compliance with real urban development: political and economical changes on the turn of 90’ have 
caused the changes in spatial distribution of population in functional urban regions, whereas 
decentralization trends are nowadays prevailing. 
 
Keywords 
Hoover index, concentration of population, redistribution of population, functional urban region 
 
JEL classification: C21, R23 
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REDISTRIBÚCIA OBYATE ĽSTVA STREDNE VEĽKÝCH SLOVENSKÝCH 
MIEST V OBDOBÍ 1991-2011 (NA PRÍKLADE ŽILINY) 

Population redistribution of medium-sized cities in Slovakia in the period of 1991-2011 
(as a case of Žilina)  

Mgr. Katarína ČUPEĽOVÁ  
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 
 
Anotácia 
Suburbanizačné procesy sa v prostredí Slovenska netýkajú len jeho najväčších miest, isté ich prejavy 
možno nájsť aj pri menších mestách ako prirodzený dôsledok preferencií vyššej kvality života 
obyvateľstva. Cieľom príspevku je zachytiť zmeny v rozmiestnení obyvateľstva stredne veľkých 
slovenských miest (na príklade Žiliny) v období 1991 – 2011 v hraniciach mesta i v ich zázemí. Pri 
mestách pracujeme so základnými sídelnými jednotkami a mestskými časťami, za zázemie 
považujeme obce funkčných mestských regiónov spomínaných miest. V prvej dekáde pri 
doznievajúcej bytovej výstavbe rastú v meste najmä časti so sídliskami, prípadne atraktívne okrajové 
časti s vidieckym charakterom zástavby a dostatočným priestorom pre novú výstavbu predovšetkým 
rodinných domov. V druhej dekáde začínajú výrazne rásť aj obce v tesnej blízkosti mesta, či pozdĺž 
hlavných dopravných ťahov. 
 
Kľúčové slová 
redistribúcia obyvateľstva, stredne veľké mestá, funkčný mestský región, Žilina 
 
Annotation 
Suburbanization processes in Slovakia don't take place only in larger cities, but they are present even 
in smaller cities as a natural result of a higher quality-of-life preferences. The aim of this paper is to 
analyze changes in population distribution in medium-sized cities in Slovak territory (as a case of 
Žilina) in the period 1991 – 2011 within the cities' boundaries and their background. The analyzed 
units are the basic residential units and city boroughs. We have considered the background of cities as 
a set of  municipalities located in their functional urban regions, as a region based on daily 
commuting. During the first decade, when the socialist housing construction was terminating, the 
boroughs with the housing blocks and the suburban boroughs of cities with an attractive rural 
character were growing. During the second decade there is a significant growth of those settlements 
located close to both cities and those located especially along major transportation lines. 
 
Key words 
redistribution of population, medium-size cities, functional urban region, Žilina 
 
JEL classification: J11, R21 
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VYBRANÉ  TRANSFORMA ČNÉ  PROCESY  A  ICH  PREJAV 
V PRIESTOROVEJ  ŠTRUKTÚRE  MESTA TREN ČÍN V OBDOBÍ  1989-2009 

Chosen transformation processes and their display in the spatial structure of the 
Trenčín in  period 1989-2009 

RNDr. Katarína D ANIELOVÁ , PhD. 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 
 
Anotace  
Príspevok je zameraný na vybrané transformačné procesy v priestorovej štruktúre mesta Trenčín 
v období 1989 – 2009 – humanizáciu a rozvoj prvkov dopravnej infraštruktúry. Uvedené procesy 
nemožno jednoznačne priradiť k hospodárskym alebo sociálno-demografickým zmenám, výrazne 
však pretvárajú priestorovú štruktúru mesta. Nie sú typické iba pre postsocialistické mestá, no 
odlišnosti vývoja miest v socialistických krajinách v porovnaní s vyspelými kapitalistickými mestami 
do roku 1989 spôsobili,  že v postsocialistických mestách  sú tieto procesy výraznejšie. 
 
Kľúčové slová 
transformačné procesy, Trenčín, priestorová štruktúra mesta, humanizácia, dopravná infraštruktúra 
 
Annotation  
This paper is focused on chosen transformation processes in spatial structure of Trenčín in the period 
1989 – 2009 – humanization and development of elements of transport infrastructure. These processes 
can not be unequivocally attributed to economic or socio-demographic change, however, significantly 
transform the spatial structure of the city. They are not typical for post-socialist cities, but differences 
in urban development in socialist countries compared with developed capitalist cities in period to 
1989, caused in post-socialist cities, these processes are more pronounced. 
 
Key words 
transformation processes, Trenčín, spatial structure of city, humanization, transport infrastructure 
 
JEL classification: R12 
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REGIONÁLNÍ ROZVOJ A ČESKÝ NÁROD V TEXASU 19. ST.  

Regional Development and the Czech Nation in 19th c. Texas 

prof. Eva ECKERT , Ph.D. 
Anglo American University 

 
Anotace 
Studie se zabývá participací německých a českých migrantů na ekonomickém a kulturním rozvoji 
státu Texas a budování českého národa. Zkoumá ideologii komunity propojené sdíleným jazykem a 
endo-centrickými ekonomickými a kulturními sítěmi jednotlivců, a to v kontextu amerických směrnic 
o přistěhovalectví, společenských postojů a odporu proti cizincům. Studie srovnává asimilační 
chování německých přistěhovalců s pozdní a pomalou akulturací českých přistěhovalců a jejich 
usilováním o vybudování svébytné komunity v texaské domovině. V závěru se autorka zamýšlí nad 
otázkou, jaký zisk měli Češi z péče o jazyk, národ a českou pospolitost, když zároveň odmítali 
americké životní jistoty, podíl na demokracii a integraci do většinové společnosti, která si zakládala na 
ekonomické prosperitě jednotlivců a od přistěhovalců očekávala, že se asimilují a přizpůsobí mocné 
většině. 
 
Klí čová slova 
národ; migrace; přistěhovalectví; identita; jazyková politika; asimilace; komunita 
 
Annotation 
The paper considers the contribution of German and Czech immigrants to the development of the state 
of Texas and their participation in state and nation building. It examines the ideology of a community 
that is unified by a shared language, and endocentric economic and cultural networks of its members 
in the context of U.S. immigration policies and social attitudes. The study contrasts assimilationist 
behaviors of German immigrants with Czech immigrants’ latent acculturation and efforts of building a 
self-sustaining community in their Texas homeland. It concludes by examining the gains and losses of 
the Czech immigrant community focused on nation building, and community and language 
maintenance in the American majority society praising economic prosperity of the individual, and 
migrants’ assimilation and integration. 
 
Key words 
nation; immigration; identity; language policy; assimilation; community 
 
JEL classification: R00 
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METODIKA SPRACOVANIA INDIVIDUÁLNYCH PRIESTOROVÝCH D ÁT 
V MANAŽMENTE URBÁNNEHO PROSTREDIA 

Methodology of individual spatial data processing in the management of urban 
environment  

Mgr. Michala M ADAJOVÁ , PhD. - Mgr. Martin ŠVEDA  
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied 

 
 
Anotácia 
Za približne posledných desať rokov pozorovať v zahraničnej literatúre zaoberajúcej sa časovo-
priestorovým výskumom činností človeka zvýšený záujem o využitie nových metód, ktoré by 
umožnili presnejšie zachytiť nielen využitie času pri vykonávaní určitých aktivít, ale predovšetkým 
efektívnejšie analyzovať priestorové správanie sa obyvateľstva. Vhodným nástrojom sa v tomto smere 
javí technológia GPS, ktorá priniesla revolúciu do zberu priestorových dát. Tento spôsob získavania 
informácii prináša viacero výhod, no zároveň je ovplyvnený aj viacerými, zväčša technickými 
problémami, ktoré je potrebné prekonať. Predkladaný príspevok má charakter predpilotnej testovacej 
štúdie. Poukazuje na možnosti, ktoré využitie GPS zariadení ponúka, zároveň však upozorňuje aj na 
možné problémy spojené s takýmto spôsobom získavania dát. Cieľom príspevku je na základe 
niekoľkých skúšobných záznamov opísať metodický postup na zber a spracovanie individuálnych 
priestorových dát a poukázať na možné spôsoby využitia technológie GPS nielen v rozmanitých 
oblastiach geografického výskumu, ale aj na poli iných vedných disciplín či v plánovacej praxi. Pri 
testovaní sa použila kombinácia klasickej metódy časovo-priestorových denníkov a tzv. pasívneho 
GPS prístroja, ktorý mali respondenti pri sebe 24 hodín. Predkladaný pracovný postup poskytuje 
dostatočne detailné dáta vhodné na rozmanité časovo-priestorové analýzy. 
 
Kľúčové slová 
aktivity človeka, časovo-priestorové dráhy, geografia času, GPS, informačné a komunikačné 
technológie 
 
Annotation 
Over the last ten years there has been an increased interest in the international discussion concerning 
the use of new methods in time-space research of human activities. These methods allow us to do 
more accurate recording not only in terms of the time usage, but also in the way of effective analysis 
of human spatial behavior. An appropriate tool in this respect is GPS technology, which 
revolutionized the recording of spatial data. This way of obtaining spatial data brings many 
advantages, but also disadvantages as it is influenced by several - mostly technical – problems, which 
needs to be overcome. The article represents pre-pilot test study which focuses on possibilities of 
using the GPS devices in further time-space research. The aim of this paper is to rigorously describe 
the methodology for collection and processing of individual spatial data and to point out the possible 
uses of GPS technology not only in different areas of time-space research, but also in fields of other 
disciplines and planning practice. The used workflow contains combination of time-space diaries and 
GPS receivers which records the 24 hour period. The usage of these two tools provided a sufficiently 
detailed data appropriate for a variety of time-space analysis. 
 
Keywords 
human activities, time-space paths, time geography, GPS, information and communication 
technologies 
 
JEL klasifikácia:  R220  
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PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SPOLE ČENSKÝCH DOPADŮ PROJEKTŮ 
VÝSTAVBY EXPRESNÍCH SILNIC 

A contribution to the evaluation of the social impact of projects of express roads 
construction 

doc. RNDr. Milan V ITURKA , CSc. - Ing. Vilém PAŘIL  - Mgr. Petr TONEV 
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 

 
 
Anotace 
Příspěvek se zabývá multikriteriálním hodnocením potenciálních společenských dopadů projektů 
výstavby silnic a dálnic. Hlavním cílem příspěvku je představení nové metody hodnocení účelnosti 
realizace těchto veřejných projektů a její aplikace na příkladu vybraných dálnic a rychlostních silnic 
plánovaných v České republice jako užitečnou alternativu dosavadních „pragmatických“ přístupů 
k řešení této otázky.  
 
Klí čová slova 
expresní silnice, plánování, účelnost výstavby. 
 
Annotation 
The contribution deals with the multi-criteria evaluation of the potential social impact of projects for 
construction of roads and motorways. The main aim of the contribution is the introduction of new 
methods for assessing the purposefulness of realisation of this public projects and its application on 
the example of selected motorways and express roads planned in the Czech Republic as a useful 
alternative to the existing "pragmatic" approaches to the solution of this question. 
 
Key words 
express roads, planning, purposefulness of construction. 
 
JEL classification: R42 
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METODOLOGICKÉ P ŘÍSTUPY EKONOMICKÉ OPTIMALIZACE 
SILNI ČNÍ SÍTĚ 

The Methodology avenues of approach for economic optimalization of road network 

RNDr. Ing. Martin ČERNÝ, MBA      
Krajský úřad Kraje Vysočina 

doc. Ing. Jaroslav JÁNSKÝ , CSc. 
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně 

 
 
Anotace 
Cílem článku je poukázat na možné metodologické přístupy ekonomické optimalizace silniční sítě. 
Článek uvádí jak vlastní výpočty pro stanovení vnitřního dluhu na silniční síti, tak rešerši nejnovějších 
poznatků vědy a výzkumu v metodologiích v problematice silniční sítě. Pro ekonomickou optimalizaci 
silniční sitě je vhodné použít metodologie týkající se vícekriteriálního hodnocení variant. Článek 
vymezuje datovou základnu pro stanovení vnitřního dluhu na silniční síti Kraje Vysočina a také pro 
stanovení kritérií, která vstupují do modelu optimalizace silniční sítě. Hlavní přínos v teoretické 
rovině spočívá v novém pohledu na ekonomickou optimalizaci silniční sitě a v praktické rovině v  
aplikovatelnosti  ve stanovení rozsahu silniční sitě a její optimalizace.   
 
Klí čová slova 
metodologické přístupy, vnitřní dluh, vícekriteriální hodnocení variant, optimalizace silniční sítě.  
 
Annotation 
The main goal of the article is to point out possible methodology avenues of approach for economic 
optimalization of road network.  The article deals with author´s formulas for calculation of the internal 
debt on road network and also points out the newest literature search in the field of knowledge of 
science and research in the matters of road network.  For economic optimalization of road network is 
useful to apply methodologies concerning on multi-criteria variant assessment to optimalization. The 
article also shows data for setting up of internal debt of road network in the Vysocina Region and for 
setting up of criteria which entrance to the model of road network optimalization. The main impact in 
the theory is the new view at economic optimalization of road network and in practice in application 
related to setting up of range of road network and their optimalization.   
 
Key words 
methodology avenues of approach, internal debt, multi-criteria variant assessment, optimalization of 
road network 
 
JEL classification: R1 
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FENOMÉN NÁKUPNÍCH CENTER V ČESKÉ REPUBLICE 
The phenomenon of shopping centres in the Czech Republic 

RNDr. Josef KUNC, Ph.D. - Mgr. Petr TONEV - Ing. Zuzana GREPLOVÁ  
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 

doc. RNDr. Zdeněk SZCZYRBA , Ph.D. 
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

 
 
Anotace 
Nákupní centra jsou velice úspěšným fenoménem současné doby. O jejich expanzi lze v České 
republice hovořit od konce 90. let a zdá se, že hlavní vlna výstavby se zarazila spolu s počínající 
ekonomickou krizí v roce 2008. Některá centra mají problémy s odlivem zákazníků a první již také 
skončila. Trh je do značné míry nasycený a konkurence je velká. Rozhodujícími faktory úspěchu se 
stávají atraktivní lokalita, vhodný mix nájemců a stále populárnější možnosti zábavy a trávení volného 
času. Investice budou v dohledné době více směřovat do modernizací a rekonstrukcí starších 
prodejních jednotek, ale i do nových konceptů, např. typu retail park. 
 
Klí čová slova 
nákupní centra, vývoj, perspektivy, Česká republika 
 
Annotation 
A very successful phenomenon of the current era is shopping centres. The main wave of their 
expansion dates back to the end of the 1990s, but it came to a stop with the start of the economic crisis 
in 2008. Some centres have problems with the outfl ow of customers and a few have now closed 
down. The market is saturated in many places and competition is intense. Today’s decisive factors for 
success are attractive location, suitable mix of lessees, and more popular opportunities for 
entertainment and leisure. Investments will be directed at modernization and reconstruction of older 
commercial premises or new concepts such as retail parks. 
 
Keywords 
shopping centres, progression, prospects, the Czech Republic 
 
JEL classification: A14, C49, D23, R12, Z1  
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REGIONÁLNA (SÍDELNÁ) DIFERENCIÁCIA CIEN NA TRHU 
NEHNUTEĽNOSTÍ 

Regional (residential) prices differentiation in the real estate market 

doc. Ing. Jozef TVRDOŇ, PhD  
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

 
 
Anotace 
Príspevok je zameraný na regionálnu diferenciáciu cien  nehnuteľností na Slovensku. Je rozdelený na 
tri časti. V prvej časti, v rámci metodického prístupu sa zaoberá významom trhu nehnuteľností, 
faktormi, ktoré vplývajú na cenu nehnuteľností, oceňovaním a saegmentáciou na trhu nehnuteľností. 
Nakoľko sa príspevok bude osobitne zaoberať trhom nehnuteľností na bývanie uvádzame špecifické 
faktory, ktoré tento trh ovplyvňujú. V druhej časti sa príspevok zaoberá zhodnotením vývoja cien 
nehnuteľností na trhu bývania v ekonomike Slovenska za obdobie rokov 2002 – 2010 podľa krajov 
ako i podľa ich štruktúry. Štatistické ukazovatele sú doplnené informáciami z dotazníkového šetrenia 
medzi realitnými kanceláriami. V záverečnej, tretej časti uvádzame na diskusiu niektoré otvorené 
problémy, ktorých riešenie môže v budúcnosti zdynamizovať trh nehnuteľností v ekonomike 
Slovenska. 
 
Klú čové slová 
nehnuteľnosť, trh nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností, segmentácia na trhu nehnuteľností, 
nájomné byty, cenové mapy 
 
Annotation 
The document is focused on regional differentiation in real estate prices in the Slovak Republic. It is 
divided into three parts. In the first part, the methodological approach explains importance of the real 
estate market, factors that influence on the price of real estate valuation and segmentation of the real 
estate market. Since the document will specifically deal with the residential real estate market we 
identify specific factors that affect into this market.  The second part deals with the assessment of the 
development of real estate prices within the residential market in the Slovak economy during the 
period from 2002 to 2010 by regions as well as according to their structure. Statistical indicators are 
supplemented by information from questionnaire survey among real estate agents. In the third part 
provides a discussion of some open issues whose solutions could have dynamic development of the 
real estate market in the Slovak economy in the future. 
 
Key words 
Real estate, Real estate market, Real estate valuation, Segmentation of the real estate market, rental 
flats, price maps 
 
JEL classification: R31 
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VYBRANÉ UKAZOVATELE BYTOVEJ VÝSTAVBY V PRIESTORE ME STA 
BRATISLAVA  

Chosen indicators of house building in the city of Bratislava 

Mgr. Petra I VANČOVÁ - Mgr. Jana LETKOVÁ  
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave  

 

Anotácia 
Prostredníctvom grafického vyhodnotenia dát o objeme bytovej výstavby, počte izieb a priemernej 
cene novostavieb získaných z oficiálnych dát zo Štatistického úradu, ako aj internetových stránok 
developerov a investorov, sa autorky v príspevku snažia poukázať na priestorovú diferenciáciu 
bytovej výstavby na území mesta Bratislava vo vzťahu k vyššie uvedeným vybraným ukazovateľom  
v rokoch 2008 až 2010. Rast počtu dokončených bytov v jednotlivých mestských častiach v daných 
rokoch nemal rovnomerný priebeh. V sledovanom období možno pozorovať vplyv hospodárskej 
krízy, ktorá utlmila stavebnú činnosť, pričom za jej pozitívny efekt možno považovať pokles cien 
nehnuteľností. Kým v predkrízovom čase bola tendencia projektovať byty s vysokým počtom (často 
nadštandardných) izieb, kríza odhalila nedostatok záujmu o veľkometrážne byty s vysokou predajnou 
cenou. Priemerná cena novostavieb je v jednotlivých mestských častiach prirodzene rozdielna. 
Neprekvapivo možno konštatovať, že novostavby lokalizované v centre mesta patria k projektom 
s najvyššími priemernými cenami.  
 
Kľúčové slová 
bytová výstavba, počet izieb, ceny, intraurbánna štruktúra, mestská časť 
 
Annotation 
The authors show changes in spatial distribution of house building in Bratislava city by graphic data 
interpretation of the number of completed apartments, the number of rooms in the apartments and the 
average price of new house buildings using the official data provided by Statistical Office of the 
Slovak Republic and data obtained from websites of particular developers and investors during the 
years 2008 to 2010. The rise of the number of completed apartments in particular Bratislava city 
districts during the specific years was unstable. During the time we can see the influence of the 
economic crisis, that kept back  construction processes. On the other side the positive influence of the 
crises is a decline price of estates. There had been a tendency to build apartments with high number of 
rooms (mostly over standard)  before the crises came. The crisis uncovered the lack of interest in 
buying this kind of apartments with high market prices. The average market price in particular city 
districts is naturally different. Unsurprisingly we can tell that the new apartments located in the city 
center are the ones with the highest average prices on the market.  
 
Key words 
house building, number of rooms, prices, intra urban structure, city district 
 
JEL Classification: R31 
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EKONOMICKÉ EFEKTY RIADENIA PRIAMYCH ZAHRANI ČNÝCH 
INVESTÍCII NA ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA 

Economic Effects of the Foreign Direct Investments Management on the Development of 
Slovak Regions 

doc. Ing. Rastislav KOTULI Č, PhD. - doc. Ing. Peter ADAMIŠIN , PhD. 
Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove 

 
Anotácia 
Z hľadiska vývoja slovenského hospodárstva sme sa za posledných pätnásť rokov od začiatku transformačného 
procesu preklenuli cez nie ľahké obdobie, charakteristické riešením viacerých zložitých ekonomických 
problémov. V súčasnosti do popredia ostro vystúpil problém pomalého ekonomického rastu zaostalých regiónov 
Slovenska. Preto je potrebné poohliadnutie sa za novými myšlienkami a riešenia hľadať v nových prístupoch a 
prepracovanejších koncepciách regionálnej politiky. Z obsahového hľadiska článok analyzuje ekonomický 
rozvoj regiónov Slovenska členených podľa krajov, na základe prílivu priamych zahraničných investícii (PZI) za 
pomoci modelov neoklasickej teórie regionálneho rozvoja. Na základe stanovej metodiky pre hodnotenie 
ekonomickej úrovne regiónov a ich zaostalosti bol použitý komplexný relevantný indikátor rozvoja, ktorým je 
výška priamych zahraničných investícii plynúcich do daného regiónu na úrovni NUTS III (kraje Slovenska). Z 
analýzy vyplynulo, že najzaostalejším regiónom počas sledovaného obdobia je Prešovský kraj a najvyspelejším 
regiónom je Bratislavský kraj. Poradie jednotlivých regiónov je nasledovné. Na prvom mieste sa umiestnil 
Bratislavský kraj (strediskom kraja je hlavné mesto Slovenska - Bratislava), ktorý za sledované obdobie 6 rokov 
dosiahol v priemere až 63,29 % z celkových priamych zahraničných investícii, ktoré prišli na Slovensko. Na 
druhom mieste sa umiestnil Trnavský kraj, ktorý za sledované obdobie dosiahol v priemere 11,05 % z celkových 
FDI. Tretie miesto obsadil Košický kraj, ktorý v priemere získal už iba 8,42 % z celkových FDI. Ďalej na 
štvrtom mieste sa umiestnil Žilinský kraj (5,65 %), na piatom mieste Trenčiansky kraj (4,57 %), na šiestom 
mieste Nitriansky kraj (3,60 %), na 7 mieste Banskobystrický kraj (2,33 %) a na poslednom ôsmom mieste 
Prešovský kraj, ktorý si v priemere odniesol len 1,09 % z celkových priamych zahraničných investícii. 
 
Kľúčové slová 
región NUTS III, regionálna politika, ekonomický rast, priame zahraničné investície (PZI), modely rastu 
 
Annotation 
From the point of view of the Slovak economy, we have managed to bridge an uneasy period, characterized by 
solving of number of difficult economic problems, in the past 15 years. Nowadays, the most visible is the 
problem of slow economic growth of under-developed regions of Slovakia. It is important to look for new ideas 
and to find solutions in new approaches and more elaborate concepts of regional policy.  From the point of view 
of content, this articles analyses the economic development of regions of Slovakia on the level of regions, on the 
basis of the influx of foreign direct investment (FDI) with the help of the neo-classical model of regional 
development. On the basis of stated methodology for evaluation of economic level of regions and their under-
development was used a complex relevant indicator of development, which is the amount of foreign direct 
investment flowing into the particular region on the level of NUTS III (regions of Slovakia). From the analysis it 
is obvious that the most under-developed region in the particular time period is the Prešov region and the most 
developed region is the Bratislava region. The listing of individual regions is as follows. On the first place is the 
Bratislava region (center of the region is the capital of Slovakia – Bratislava), which during the observed time 
period of 6 years attained an average of 63.29 per cent of all foreign direct investment coming to Slovakia. 
Second place is taken by Trnava region, which during the observed time period attained an average of 11.05 per 
cent of all FDI. Third is the Košice region, with an average of only 8,42 per cent of all FDI. Followed on the 
fourth place by the Žilina region (5.65 per cent), fifth the Trenčín region (4.57 per cent), sixth Nitra region (3.60 
per cent), seventh Banská bystrica region (2.33 per cent) and the last eighth place is the Prešov region, with an 
average of only 1.09 per cent of all foreign direct investment. 
 
Key words 
region NUTS III, regional policy, economic growth, foreign direct investment (FDI), growth models 
 
JEL classification: R 15, R58 
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PODPORA PODNIKÁNÍ, POSILOVÁNÍ ZÁKLADNÍ 
KONKURENCESCHOPNOSTI MSP PROSTŘEDNICTVÍM VYBRANÝCH 

OBLASTÍ PODPORY OPPI 
Business support, strengthening the basic competitiveness of SMEs through selected 

support areas of Operational Programme Enterprise and Innovation 

Ing. Marek JETMAR , Ph.D. 
QUARTUS spol. s r.o.  

 
 
Anotace 
Podpora podnikání - zahájení podnikání a posilování základních faktorů ovlivňujících 
konkurenceschopnost malých a středních podniků a případné regionální rozrůznění podpory zůstává 
předmětem politických debat i diskusí mezi odbornou veřejností. Přestože se jedná o sektorovou 
politiku územně indiferentní, zdá se, že odlišným způsobem ovlivňuje rozhodování podnikatelských 
subjektů v jednotlivých regionech ČR (poptávka, využívání zdrojů). Tato forma podpory by měla být 
zachována i v budoucnosti, přestože je zřetelný posun směrem k podpoře inovací, vývoje případně i 
výzkumu rovněž v segmentu MSP.    
 
Klí čová slova 
malé a střední podnikání, vstup do podnikání, konkurenceschopnost, regiony 
 
Annotation 
Encouraging of entrepreneurship - starting a business and promotion of fundamental factors affecting 
the competitiveness of small and medium-sized enterprises,  possibility of regional diversification this 
support remain a subject of political debates and discussions among experts. Although it is a territorial 
indifferent sectoral policy, it seems that a different way affects businesses decision in different regions 
of the CR (demand, resource use). This form of aid should be maintained in the future, although it is a 
clear shift towards support for innovation, development or research also in the SME segment. 
 
Key words 
small and medium entrepreneurship, entry into entrepreneurship, competitiveness, regions 
 
JEL classification: R58, M13 
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PŘÍNOSY INICIATIVY CZECHACCELERATOR  
Benefits of the CzechAccelerator initiative  

Bc. Eva MALICHOVÁ  
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 

 
Anotace 
Článek se zabývá přínosy iniciativy CzechAccelerator pro vybrané účastnící se firmy. Czech 
Accelerator se zaměřuje na podporu českých malých a středních podniků prostřednictvím 
střednědobých výjezdů do zahraničí. V článku je popsán průběh a změny iniciativy CzechAccelerator. 
Stěžejní část je tvořena analýzou tří vybraných zúčastěných společností Czech Geeks, uLikeIT a 
System4u. Závěr obsahuje shrnutí nejdůležitějších přínosů iniciativy pro společnosti.  
 
Klí čová slova 
CzechAccelerator, CzechInvest, Silicon Valley 
 
Annotation 
The article deals with the benefits of the CzechAccelerator initiative chosen participating companies. 
The CzechAccelerator focuses on support of Czech small and medium enterprises via medium-term 
business stays abroad. A progress and changes of the CzechAccelerator initiative are subscribed in the 
article. Principal part is created by an analysis of three chosen participating companies CzechGeeks, 
uLikeIT and System4u. The most important benefits of initiative are summarized in conclusion. 
 
Keywords 
CzechAccelerator, CzechInvest, Silicon Valley 
 
JEL classification: M13, O32, O38 
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ V KONTEXTU VÝVOZNÍ POLITIKY 
Moravian-Silesian region in the context of export policy 

Ing. Karin F OJTÍKOVÁ  - Ing. Katarína ČASNOCHOVÁ  
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 

 
Anotace 
Článek se zabývá problematikou vnějších vztahů v rámci Moravskoslezského kraje se zaměřením 
především na export. Cílem článku je analyzovat význam exportu pro Moravskoslezský kraj a význam 
exportu Moravskoslezského kraje pro celou Českou republiku. Konečné analýze předchází sběr 
sekundárních dat, která jsou veřejně dostupná. V první části jsou vysvětleny pojmy týkající se 
vnějších vztahů a jejich významu pro malou, otevřenou ekonomiku a následně je popsán význam 
těchto vztahů pro moravskoslezský región. V další části příspěvku je pak provedena analýza 
Moravskoslezského kraje z pohledu významu exportu. Analýza prokazuje vysokou důležitost 
Moravskoslezského kraje v oblasti exportu pro ekonomickou výkonnost České republiky. 
 
Klí čová slova 
Export, komoditní struktura, Moravskoslezský kraj, teritoriální struktura, vnější vztahy. 
 
Annotation 
The goal of this article is the problem of external relations in the Moravian-Silesian region, focusing 
mainly on the export. The aim of this article is analysis importance of exports for Moravian-Silesian 
region and analysis importance of Moravian-Silesians exports for Czech Republic. Collection of 
secondary data that are publicly available precede the final analysis. The first part of paper explains 
the concepts of external relations and their importance for a small and open economy and 
subsequently described the importance of these relationships for the Moravian-Silesian region. In 
another part of the paper is providing analysis of the Moravian-Silesian region from the perspective of 
the importance of exports. The analysis shows the high importance of the Moravian-Silesian in 
exports for the economic performance of the Czech Republic. 
 
Key words 
Commodity structure, export, external relations, Moravian-Silesian region, territorial structure. 
 
JEL Classification: R13, F14 
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NETECHNICKÉ INOVACE JAKO KRITÉRIUM DEFINICE INOVA ČNÍ 
FIRMY 

Non-technological innovations as a criterion for definition of innovative firm 

Ing. Vladimír Ž ÍTEK , Ph.D. - Ing. Viktorie KLÍMOVÁ , Ph.D. 
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 

 
Anotace 
Inovace jsou dnes všeobecně považovány za klíčový faktor socioekonomického rozvoje a za důležitý 
nástroj pro zvyšování produktivity a růst přidané hodnoty. S požadavkem na tvorbu inovací vyvstává 
též potřeba inovační výkonnost nějakým způsobem měřit Šetření o inovacích jsou nazývána jako 
Community Innovation Survey a jedná se základní statistickým nástrojem EU, který umožňuje získání 
informací o inovační aktivitě firem. Elementárním rozlišením je členění inovací na technické a 
netechnické. Zatímco ještě v šetření CIS2006 platilo, že podniky, které realizovaly jen netechnické 
inovace, nebyly považovány za inovační, počínaje šetřením CIS2008 jsou již tyto zrovnoprávněny 
s technickými inovacemi. Cílem příspěvku je zjistit, jak tato metodická změna ovlivnila výsledky 
inovačního šetření. Prostřednictvím analýzy dat jsou porovnávány členské země EU27 z hlediska 
jejich postavení v rámci EU a změny tohoto postavení ovlivněného právě zrovnoprávněním 
netechnických inovací. Tato komparace je následně doplněna o obdobnou analýzu českých regionů 
NUTS3. 
 
Klí čová slova 
Inovace, statistiky o inovacích, inovační výkonnost, Evropská unie, regiony 
 
Annotation 
Innovations are generally considered a key factor of the socio-economic development and an 
important tool for productivity increase and added value growth. With increasing requirements for 
innovation creation the need to measure innovation performance emerges. The survey on innovations 
is called Community Innovation Survey and it is the basic statistical tool of the EU that allows 
obtaining information on innovation activities of firms. The basic distinguishing classification of 
innovations is into technological and non-technological ones. Whereas in the survey CIS2006 the 
enterprises with only non-technological innovation were not considered to be innovative, since CIS 
2008 both types of innovations have been equalized. The aim of our article is to assess how this 
methodical change influenced the results of the innovation survey. Through data analysis the countries 
of EU27 are compared with respect to their position in the EU and a change of this position caused by 
the equalizing of technological and non-technological innovations. This comparison is accompanied 
by a similar analysis of Czech NUTS3 regions. 
 
Key words 
Innovations, innovation statistics, innovation performance, European Union, regions 
 
JEL classification: O30, R11 
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HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO PROST ŘEDÍ OBCE Z POHLEDU 
PODNIKŮ MSP 

Evaluation of Corporate Environment of a Municipality in view of SME  

Ing. Miroslava VAŠTÍKOVÁ  
Obchodně podnikatelská fakulta  v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 

 
Anotace 
Cílem článku je prezentovat výsledky primárního výzkumu zaměřeného na posouzení kvality 
podnikatelského prostředí obce a úrovně komunikace obce s organizacemi MSP se sídlem na jejich 
území. Výzkum byl realizován na přelomu roku 2011 a 2012 katedrou marketingu OPF v Karviné, 
jako součást řešení výzkumného úkolu: „Výzkum klíčových faktorů rozvoje MSP v turbulentním a 
rychle se měnícím tržním prostředí“, projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0016. Použité metody v článku jsou 
induktivní metoda, teoretická rozprava k roli obce při vytváření podnikatelského prostředí, vycházející 
z marketingu obce a deskriptivní primární výzkum s analýzou zjištěných údajů. Pro výsledky 
primárního marketingového výzkumu byly stanoveny 3 deskriptivní hypotézy, týkající se míry 
spokojenosti respondentů s marketingovou komunikací a podnikatelským prostředím obce, 
v návaznosti na velikost obce, podle počtu obyvatel. Hlavní výsledky šetření lze spatřovat v potvrzení 
hypotézy H1 (větší zájem o činnost obce u podnikatelů sídlící ve skupině malých obcí). Vyvrácení 
hypotézy H2 (lepší hodnocení úrovně vybraných nástrojů marketingové komunikace respondenty ze 
skupiny obcí nad 6 tis.. obyvatel). A potvrzení hypotézy H3 (spokojenost s podnikatelským 
prostředím v obci, v obou skupinách obcí bude vyšší než 50 %), skutečnost byla 67,88 %. Závěry 
šetření lze shrnout do poznání, že vytváření kvalitního podnikatelského prostředí, pozitivně ovlivňující 
rozvoj MSP, se lépe daří spíše v menších obcích než v těch velkých (nad 6 tis. obyvatel). 
 
Klí čová slova: Podnikatelské prostředí obce, malé a střední podniky, podnikatelé MSP, marketingový 
výzkum, marketingová komunikace obce. 
 
Annotation 
This article shall present outputs of a primary research aimed on analysis of corporate environment 
quality and standards of communication between municipality and resident Small and Medium 
Enterprises (SME). The research was realised by Marketing Department of the Silesian University in 
Opava at the turn of 2011 a 2012 as a part of a research project „Research of key factors of SME 
development within turbulent and fast changing market environment“ (project: 
CZ.1.07/2.3.00/20.0016). An inductive approach, theoretical discourse on role of a municipality in 
creation of a corporate environment that is based on Marketing of Municipalities and descriptive 
primary research with analysis of obtained results were used in the article.  Three descriptive 
hypotheses were set for the primary marketing research results. The hypotheses concern satisfaction 
rate of informants with marketing communication and corporate environment of municipality in 
consideration of its size and number of residents of the municipality. The main effect of the research 
may be seen in confirmation of hypothesis H1 (higher concern over activities of the municipality 
within group of businessmen from small municipalities). Negation of hypothesis H2 (higher 
satisfaction rate of chosen tools of marketing communication by informants from municipalities 
having over six thousand inhabitants). Confirmation of hypothesis H3 (satisfaction with corporate 
environment of municipality shall be over 50% in both groups of municipalities), the rate was 67,88 % 
in reality.Results of the research point out that creation and generation of a quality corporate 
environment that has a positive effect on SME may be done in an easier way in small municipalities 
rather than in bigger ones (over six thousand inhabitants). 
 
Key words: Corporate environment of a municipality, Small and Medium Enterprises (SME), Small 
and Medium Business (SMB), marketing research, marketing communication of municipality 
 
JEL classification: H7, R5, M3 
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POSTOJE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY A PODNIKATE ĽOV 
K PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI A PRÍKLADY DOBREJ PRAXE 

Attitudes of the self-government and entrepreneurs to the partnerships cooperation and 
examples of good practice 

doc. Ing. Marta HAMALOVÁ , CSc. - doc. Ing. Anna BELAJOVÁ , PhD. - 
Mgr. Ivana K OVÁCSOVÁ  

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 
 
Anotácia  
V príspevku sú prezentované postoje predstaviteľov miestnej samosprávy a podnikateľov 
lokalizovaných vo vidieckych obciach k rozvoju partnerskej spolupráce. V prvej časti sú uvádzané 
stratégie regionálneho rozvoja a úloha partnerstiev pri napĺňaní stratégií rozvoja regiónov a obcí. 
V druhej časti príspevku sú prezentované výsledky výskumu o partnerskej spolupráci uskutočňovanej 
na miestnej úrovni spracované na základe postojov podnikateľov a predstaviteľov miestnych 
samospráv. V tretej časti sú uvedené príklady dobrej praxe  partnerstiev rôzneho typu. 
 
Kľúčové slová 
stratégie regionálneho rozvoja, partnerská spolupráca, miestna úroveň, postoje samosprávy 
a podnikateľov k partnerstvu 
 
Annotation  
The article presents attitudes of the representatives of local governments and entrepreneurs located in 
rural communities to develop partnerships cooperation. There are introduced the strategies of regional 
development and the role of partnership in fulfilling of development strategies of regions and 
municipalities in the first part. There are presented the results of research of partnership cooperation 
realized on local level and managed on basis of attitudes of entrepreneurs and self-government 
authorities in the second part. In the third part are introduced examples of good practice of the various 
partnerships.  
 
Key words  
strategies of regional development, partnership cooperation, local level, attitudes of self-government 
and entrepreneurs to partnership 
 
JEL classification: R58 
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VÝZKUM VYUŽÍVÁNÍ STRATEGICKÉHO MARKETINGU JAKO 
NÁSTROJE PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ   

The research of using strategic marketing as a tool of company management 

Ing. Zdeněk  BEDNARČÍK , PhD., MBA 
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 

 
Anotace 
V článku jsou uvedeny dílčí výstupy z výzkumu, prováděného v rámci zpracování disertační práce. 
Výzkum je zaměřen na úroveň strategického řízení ve vybraných podnicích, analyzuje problematiku 
marketingového chování podniků a marketingovou efektivitu formou dotazníkového šetření. Ukazuje 
se, že různorodost podmínek řízení v podnicích různé velikosti a formy vlastnictví si vyžaduje 
diferencovaný přístup k této problematice. Příspěvek zdůrazňuje, že v podnicích stále převládá 
operativní řízení, principy a zásady strategického řízení nejsou prioritní a využívání prvků 
marketingového řízení neodpovídá podmínkám narůstajícího konkurenčního prostředí. 
 
Klí čová slova 
marketing, výzkum, strategický marketing, plánování, strategické řízení, marketingové plánování, 
situační analýza, marketingová strategie, tržní pozice, konkurenční výhody. 
                     
Annotation 
In this article are introduce the results of research, performed in processing of  dissertation.    The 
research is aimed for the level of strategic management in the companies. There is analysis of 
marketing management and marketing efectivness. The current information-oriented times are more 
and more governed by competitive battles while the ability to hold onto a market position based 
merely on a material offer is not certain and therefore the success rate of companies and managers will 
depend on the ability to use the tools produced by today’s information-oriented society. 
 
Key words 
marketing, research, strategic marketing, planning, strategic management, marketing planning, 
situation analysis, marketing strategy, target position, advantages of competition. 
 
JEL classification: E52 
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SOUČASNÝ STAV A BUDOUCÍ TRENDY V MARKETINGOVÝCH 
PROCESECH Z POHLEDU MALÝCH A ST ŘEDNÍCH PODNIK Ů 

V JIHOČESKÉM REGIONU 
Current situation and future trends in the marketing process from the perspective of 

small and medium-sized enterprises in the Southbohemian region 

Ing. Monika BŘEZINOVÁ  - Ing. Jaroslav VRCHOTA  
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita 

 
Anotace 
Malé a střední podniky hrají významnou roli při vytváření pracovních příležitostí a všeobecně působí 
jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. V současné době existuje několik pohledů na to 
jak klasifikovat malý nebo střední podnik. Záleží na tom, k čemu klasifikace slouží. Pro účely 
výzkumu  GAJU 068/2010/S byly podniky rozděleny dle počtu zaměstnanců. Cílem výzkumu je 
charakterizovat hlavní podnikové procesy, kterými se malé a střední podniky zabývají a upřesnit 
nejvýznamnější ukazatele, kterými jsou zajišťovány. Částečné výsledky tohoto výzkumu jsou 
prezentovány v tomto článku, zaměřujeme se na současnou situaci a trendy v oblasti marketingových 
procesů tak jak je vidí představitelé malých a středních firem v Jihočeském regionu. 
 
Klí čová slova  
Malé a střední podniky, marketingové procesy 
 
Annotation 
Small and medium-sized enterprises play an important role in creating working opportunity and 
generally acts as a factor of social stability and economic developement. Currently, there are several 
views on how to classify small and medium-sized enterprises. It depends on what classification is used 
for. For research purposes of GAJU 068/2010/S, the enterprises have been divided according to the 
number of emploees. The aim of this research is to characterize the main business processes which are 
small and meduim.sized enterprises engaged in and specify the most important indicators provided. 
Partial results of this research are presented in this article, we focus on the current situation and trends 
in marketing processes as seen by leaders of small and medium-sized enterprises in the 
Southbohemian region. 
 
Key words 
small and medium-sized enterprises, marketing processes 
 
JEL classification: M31 
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UPLATNĚNÍ METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ 
V DESTINAČNÍM BENCHMARKINGU 

application of multi-criteria decision-making methods in destination benchmarking 

Ing. Martin L UŠTICKÝ  - Ing. Lucie VÁCHOVÁ  
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Vysoká škola ekonomická v Praze  

PhDr. Jaroslava KADEŘÁBKOVÁ , CSc. 
Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze 

 
 
Anotace 
Systematickou podporu cestovního ruchu je možné chápat jako specifický nástroj regionální politiky. 
Cestovní ruch musí být řízen s ohledem na koncept dlouhodobé udržitelnosti, aby umožnil regionům 
plně využít svého potenciálu. Regiony proto využívají strategického plánování k naplnění tohoto cíle. 
Příspěvek se zaměřuje na strategické plánování jako na klíčový faktor konkurenceschopnosti a cestu 
ke zvýšení jeho kvality prostřednictvím metody benchmarkingu. Výběr vhodných 
benchmarkingových partnerů je klíčovou fází destinačního benchmarkingu. Příspěvek diskutuje 
možnost aplikace metody TOPSIS, která patří mezi metody vícekriteriálního rozhodování. Tuto 
metodu testuje na vybraném vzorku rozvojových strategií s cílem identifikovat nejvhodnější destinace 
pro další fáze benchmarkingového šetření. 
 
Klí čová slova 
turistická destinace, strategické plánování, benchmarking, vícekriteriální rozhodování 
 
Annotation 
The systematic promotion of tourism can be understood as a specific tool of regional policy. Tourism 
must be managed with respect to the long-term concept of sustainability to enable the regions to fully 
utilize their potential. Therefore, the regions make use of strategic planning to fulfil this aim. The 
paper focuses on strategic planning as a key factor of competitiveness and an approach to increasing 
its quality through benchmarking method. Selection of appropriate benchmarking partners is the key 
phase of destination’s benchmarking process. The paper discusses a possibility of application of the 
TOPSIS method which ranks among the multi-criteria decision-making methods. It tests this method 
on selected sample of development strategies in order to identify the most suitable destinations for 
next phases of benchmarking survey. 
 
Key words 
tourism destination, strategic planning, benchmarking, multi-criteria decision-making 
 
JEL classification: M1, R5 
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PRÍSTUPY K PODPORE KREATIVITY AKO STIMULU ROZVOJA 
MIESTNEJ EKONOMIKY 

The approaches on supporting creativity as a stimulus of developing local economy 

Ing. Dana BAJUSOVÁ - Ing. Mária ŠPESOVÁ - prof. Ing. Elena ŽÁRSKA , CSc. 
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

  
Anotácia 
Nová paradigma vývoja, ktorá spája spoločnosť v jej ekonomických, kultúrnych, technologických a 
sociálnych aspektoch rozvoja na makro aj mikro úrovni je kreativita. Ústrednými bodmi tejto 
paradigmy sú tvorivosť, znalosti a prístup k informáciám, ako výkonné motory hospodárskeho rastu 
v globalizujúcom sa svete (UNCTAD, 2008). V príspevku sú identifikované nástroje a koncepty, ktoré 
sa uvádzajú v súvislosti s podporou kreatívnej ekonomiky. Príspevok ďalej mapuje aktuálnu situáciu 
v oblasti podpory kreatívnej ekonomiky na Slovensku pre jednotlivé úrovne vládnutia. Analýzou 
strategických dokumentov na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni sme zistili, že podpora 
kreatívnej ekonomiky sa odzrkadľuje len v mále prijatých dokumentoch konkrétne len dve skúmané 
krajské mestá a len jeden samosprávny kraj do svojich dokumentov zahrnul podporu kreatívnej 
ekonomiky. Na národnej úrovni sa významom kreatívnych odvetví pre ekonomiky tiež len začínajú 
zaoberať, teda nie je prijatá konkrétna koncepcia podpory týchto odvetví. 
 
Kľúčové slová 
kreatívna ekonomika, kreatívna trieda, lokálny rozvoj, malé a stredné mestá, politika podpory  
 
Annotation 
Creativity is a new paradigm of development, which connects society in its economic, cultural, 
technological and social aspects at the macro and micro level. Creativity, knowledge and access to 
information are central points of this paradigm and are considered to be engines of economic growth 
in globalizing world (UNCTAD, 2008). In the paper are identified tools and concepts, which are 
connected to creative economy. The paper also maps actual situation of supporting creative economy 
in Slovakia at all levels of government. By analysis of strategic documents at national, regional and 
local level, we have found out that the promotion of creative economy is reflected only in minority of 
received documents, specifically the support of the creative economy was included in documents only 
by two country seats and only by one autonomous region. At the national level, the importance of 
creative industries to the economy is also just beginning to be addressed, not a concrete concept is 
adopted for supporting these industries.  
 
Key words 
creative economy, creative class, local development, small and medium sized cities, creativity 
supporting policy  
 
JEL classification: H76, H81, R28 
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KREATIVITA A VEREJNÁ SPRÁVA AKO PRÍLEŽITOS Ť PRE ROZVOJ 
EKONOMIKY REGIÓNU 

Creativity and public administration as opportunity  for development of regional 
economy 

doc. Ing. Viera PETRÁŠOVÁ , CSc. - Ing. Janka BERESECKÁ 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,  

Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre 
 
Anotácia 
Cieľom práce je identifikácia spolupráce medzi verejnou správou a kreatívnymi regionálnymi 
tvorcami pre rozvoj regiónu.. Pomocou spracovania súčasnej situácie vo využívaní  miestnych daní 
ako nástrojov regionálnej politiky vo vidieckom regióne pri kultúrnych a umeleckých akciách 
a interview s umelcami z regiónu sa popisuje potenciál rozvoja regiónu. Práca obsahuje analýzu 
zmeny ekonomickej situácie v regióne okresu Banská Štiavnica za uplynulých 20 rokov. Zmena 
znamená pre región vysokú dlhodobú nezamestnanosť, odchod mladých ľudí z regiónu za prácou do 
zahraničia alebo do priemyselných oblastí Slovenska. Bohaté historické pamiatky a kultúrne podujatia 
s celoslovenským významom a vznik Združenia turizmu zaznamenali prínos pre región najmä 
v oblasti cestovného ruchu. V tomto období sa tiež prejavuje návrat mladých umelcov 
z priemyselných urbanizovaných centier do vidieckych priestorov a rozvíjanie ich kreatívnej činnosti. 
Títo vytvárajú pre niektoré cieľové skupiny obyvateľov zaujímavé prostredie pre rozvoj kreatívneho 
cestovného ruchu. 
 
Kľúčové slová  
kreativita, verejná správa, regionálna politika, ekonomika regiónu 
 
Annotation 
The work is the identification of cooperation between public administration and regional producers of 
creative development for the region. Using the processing of the current situation in the use of local 
taxes as instruments of regional policy in the rural region for cultural and artistic events and 
interviews with artists from the region describes the region's development potential. This work 
includes analysis of changes in the economic situation in the region of Banská Štiavnica in the past 20 
years. Change means for the region of high long-term unemployment, young people leaving the region 
to work abroad or in industrial areas of Slovakia. The rich historical heritage and cultural events with 
nationwide importance, and reported an association of tourism benefits for the region, especially in 
tourism. During this period also reflected the return of young artists from the industrial urban centers 
to rural areas and develop their creative activities. These make for some interesting target groups of 
the population environment for the development of creative tourism. 
 
Key words 
creativity, public administration,regional policy, regional economy 
 
JEL classification: E29 
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PROJEKTU INOVACE – CESTA KE 
ZVYŠOVÁNÍ KONKUREN ČNÍ SCHOPNOSTI A ROZVOJE REGION Ů: 

HODNOCENÍ ÚČASTNÍK Ů 
Educational activities of the innovation project – the way to increase competitiveness 

and regional development: evaluation of participants 

Ing. Adam ČERNÝ - Dr. Ing. Marie GABRYŠOVÁ  
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě  

 
 

Anotace  
Článek popisuje hodnocení probíhajících aktivit vzdělávacího projektu podporovaného ze zdrojů 
Evropské unie, Programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. V první části článku je 
stručně představen samotný projekt a dřívější aktivity, které předcházely realizační fázi vzdělávání. 
Ve druhé části článku je popsána metodika zpracování výsledků hodnocení vzdělávání a jsou 
představeny jednotlivé výsledky, vycházející ze získaných dat. V poslední části článku jsou na základě 
představených výsledků zhodnoceny dílčí dosažené cíle vzdělávacích aktivit a nastíněny další možné 
výzkumné a praktické směry zpracování problematiky. 
 
Klí čová slova 
projekt, výzkum, vzdělávání, inovace 
 
Annotation  
The article describes the evaluation of the educational project ongoing activities supported by the 
European Union, cross-border cooperation program SR - CR 2007 - 2013. In the first part of the paper 
is briefly introduced the project itself and past activities that preceded the education implementation 
phase. The second part of the paper describes the results processing methodology of education 
evaluation and individual results are presented too. In the last part of the article are presented results 
based on assessed individual achievements of educational activities and some possible directions of 
research and practical processing issues are outlined. 
 
Key words 
EN project, survey, education, innovation 
 
JEL classification: J24, M53. 
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SELECTED SPATIAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND PRESENT  
SITUATION OF SECONDARY SCHOOLS IN BRATISLAVA TOWN 

Vybrané priestorové aspekty rozvoja a súčasnej situácie stredných škôl v Bratislave 

prof. RNDr. Viliam L AUKO , CSc. - RNDr. František KRIŽAN , PhD. - 
doc. RNDr. Daniel GURŇÁK , PhD. 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
 
Annotation 
The first part of the paper focuses on the development evaluation and the transformation of secondary 
schools in Bratislava town from the oldest ages to the present day. The second part of the paper 
evaluates present locations of secondary schools in Bratislava and their spatial accessibility as far as 
the public transport is concerned. There were seven accessibility measures used. On the basis of that 
data regional typology of Bratislava town was applied. 
 
Key words 
secondary schools, Bratislava, development, location, accessibility, regional typology. 
 
Anotácia 
Prvá časť príspevku sa zameriava na vývoj a transformáciu stredných škôl v Bratislave od najstarších 
čias až po súčasnosť. Druhá časť práce hodnotí súčasné umiestnenie stredných škôl v Bratislave a ich 
priestorovú dostupnosť čo sa týka verejnej dopravy. Použitých bolo sedem mier dostupnosti. Na 
základe týchto údajov bola aplikovaná regionálna typológia Bratislavy. 
 
Kľúčové slová 
stredné školy, Bratislava, vývoj, lokalizácia, dostupnosť, regionálna typológia. 
 
JEL classification: I21 
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VYBRANÉ ASPEKTY VZDELÁVANIA V KRAJINÁCH OECD A NA 
SLOVENSKU 

Selected aspect of education in OECD countries and Slovakia 

RNDr. František K RIŽAN , PhD. - doc. RNDr. Daniel GURŇÁK , PhD. - 
prof. RNDr. Viliam L AUKO , CSc. - doc. RNDr. Ladislav TOLMÁ ČI , PhD. 

Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, 
 
 
Anotácia 
Príspevok je zameraný na zhodnotenie vybraných aspektov vzdelávania v krajinách OECD. Zvýšená 
pozornosť je venovaná analýze aspektov edukácie na Slovensku. Analyzovaných je viacero bázických 
ukazovateľov zverejnených v publikácii Education at a Glance 2011: OECD Indicators. Z výsledkov 
analýzy možno určiť niekoľko trendov vývoja edukácie v krajinách OECD v širších spoločenských a 
ekonomických súvislostiach. 
 
Kľúčové slová 
vzdelávanie, geografia edukácie, OECD, Slovensko 
 
Annotation 
The paper is focused on the evaluation of selected aspects of education in OECD countries. Increased 
attention is devoted to analyze of education aspects in Slovakia. In the paper a number of basic 
indicators published in the publication Education at a Glance 2011: OECD Indicators were analyzed. 
From the results of the analysis can be identify several trends of education in the OECD countries in 
the broader social and economic contexts. 
 
Key words 
Education, Geography Education, OECD, Slovakia 
 
JEL classification: I21 
 



Sborník anotací          XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Valtice 20.–22. 6. 2012 
 

51 
 

TRH PRÁCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE POHLEDEM 
BEVERIDGEOVY K ŘIVKY 

Moravian-Silesian Region Labour Market on Vision by Beveridge Curve 

doc. Ing. Pavel TULEJA , Ph.D. 
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 

 
Anotace 
Beveridgeova či také UV-křivka, jejímž duchovním otcem je britský ekonom a politik William Henry 
Beveridge, je v rámci současné makroekonomické analýzy známa jako jeden ze zajímavých nástrojů, 
s jehož pomocí jsme schopni úspěšně zhodnotit vývoj na reálně fungujícím trhu práce. V čem tkví 
zajímavost tohoto konceptu? Odpověď je poměrně jednoduchá. Beveridgeova křivka dává do 
vzájemné souvislosti vývoj míry nezaměstnanosti a míry volných pracovních míst, díky čemuž 
analytikům umožňuje rozpoznat nejen jednotlivé typy nezaměstnanosti, s nimiž se sledovaná 
ekonomika potýká, ale také poměrně přesně odhadnout, zda se tato ekonomika nachází v expanzní či 
recesní produkční mezeře. Vzhledem k tomu, že právě odhad podoby produkční mezery se v případě 
regionálního hrubého domácího produktu jeví jako poněkud diskutabilní, položili jsme si v úvodu této 
stati zásadní otázku: „Co nám o vývoji na trhu práce a potažmo i ekonomiky Moravskoslezského kraje 
řekne Beveridgeova křivka?“. V průběhu zpracování stati jsme pak dospěli k závěru, z nějž vyplynulo, 
že ekonomika Moravskoslezského kraje prošla v letech 2000 až 2011 nejprve fází hospodářského 
růstu, která vyvrcholila v polovině roku 2008, kdy se skutečná UV-křivka přiblížila nejen její ideální 
podobě, ale také linii 45°, a následně fází hospodářského poklesu, jež vyvrcholila na přelomu let 2009 
a 2010. V samotném závěru jsme pak konstatovali, že Beveridgeova křivka se nám jeví jako poměrně 
zajímavý nástroj, s jehož pomocí můžeme poměrně jednoduchou formou získat kvalitní informace 
zejména o dlouhodobém vývoji na reálně fungujícím trhu práce.   
 
Klí čová slova 
Beveridgeova křivka, míra nezaměstnanosti, Moravskoslezský kraj, míra volných pracovních míst, trh 
práce 
 
Annotation 
Beveridge curve or the UV-curve, whose spiritual father is a British politician and economist William 
Henry Beveridge, is known as one of the interesting tools through which we are able to successfully 
evaluate developments in the real functioning of the labor market. What constitutes the interest of this 
concept? The answer is quite simple. Beveridge curve gives the evolution of their mutual relations, 
unemployment and vacancy rates, allowing analysts to recognize not only different types of 
unemployment, which is monitored struggling economy, but also quite accurately predict whether the 
economy is in expansion or recessionary output gap. Given that it is an estimate of the output gap will 
form in the case of the regional gross domestic product appears to be somewhat questionable, we put 
in the introduction to this essay question: "What are the developments in the labor market and hence 
the economy, the Region states Beveridge curve?". During the processing of paper then we came to 
the conclusion of which indicated that the Region's economy has undergone in the years 2000 to 2011, 
first phase of economic growth, which peaked in mid-2008, when the actual UV-curve approached not 
only its ideal form, but the 45° line, and then phases of the economic downturn, culminating in late 
2009 and 2010. At the very end, we stated that we Beveridge curve appears to be quite an interesting 
tool with which you can use a relatively simple way to get quality information, particularly on long-
term development of the real functioning of the labor market. 
 
Keywords 
Beveridge curve, job vacancy rate, labour market, Moravian-Silesian Region, unemployment rate 
 
JEL classification: J60 
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VYBRANÉ PROBLÉMY SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL 
V KONTEXTE UPLATNENIA ABSOLVENTOV NA TRHU PRÁCE 

Selected problems of Slovak universities in relation to integration of higher education 
graduates in the labor market 

doc. RNDr. Daniel GURŇÁK , PhD. - RNDr. František KRIŽAN , PhD. - 
prof. RNDr. Viliam L AUKO , CSc. 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
 
Anotácia 
Predložený príspevok je zameraný na problematiku porovnávania a hodnotenia vysokých škôl 
z hľadiska uplatnenia ich absolventov na trhu práce. Príspevok sa zaoberá najmä komparáciou 
veľkosti slovenských vysokých škôl z hľadiska počtu ich študentov a počtom ich absolventov, ktorí 
boli evidovaní ako uchádzači o prácu. Túto problematiku sme sa snažili sledovať tak na celoštátnej 
úrovni, ako aj na regionálnej (okresnej) úrovni. Pri komparácii získaných údajov vyvstali viaceré 
problémy, ktoré poukazujú na skutočnosť, že jednoduché porovnávanie úspešnosti absolventov 
jednotlivých vysokých škôl nie je možné, naopak sa jedná o komplikovanú problematiku, ktorej 
korene sú späté so špecifikami slovenského vysokého školstva. 
 
Kľúčové slová 
vysoké školstvo, uplatnenie absolventov, nezamestnanosť, regionálne disparity. 
 
Annotation 
The paper focuses on the problems of comparison and evaluation of the Slovak universities in relation 
to integration of higher education graduates in the labor market. The paper deals mainly with the size 
comparison of Slovak universities in the context of number of students and number of graduates who 
were registered as jobseekers. The problematic was analyzed at national and regional (district) level. 
The analysis show several problems which point to the fact that a simple comparison of the success of 
graduates is not possible, on the contrary it is a complicated problem, whose roots are connected with 
the specifics of the Slovak university education. 
 
Key words 
higher education, integration of graduates, unemployment, regional disparities. 
 
JEL classification: I21, J21 
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NEZAM ĚSTNANOST ABSOLVENTŮ EKONOMICKÝCH FAKULT 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

Unemployment of graduates of economically oriented faculties in the South Moravian 
Region 

Ing. Lucie WINKLEROVÁ  
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 

 
Anotace 
V souladu se stále větší podporou rozvoje znalostní ekonomiky se neustále zvyšuje množství studentů 
a především pak absolventů vysokých škol, a to zejména v humanitních oborech, což má vliv i na 
jejich uplatnitelnost na trhu práce. Nejen z toho důvodu je tato skupina uchazečů považována za 
rizikovou bez ohledu na regionální rozdílnosti a momentální situaci na trhu práce. Dlouhodobá 
nezaměstnanost těchto osob je navíc nebezpečná i v tom, že včas nedojde k vytvoření pracovních 
návyků, což má dopad nejen v oblasti ekonomické, ale i sociální. Cílem tohoto příspěvku je 
analyzovat nezaměstnanost absolventů vysokých škol se zaměřením na absolventy vybraných 
ekonomických fakult v Jihomoravském kraji a také zjistit, zda existuje nějaký vztah mezi vývojem 
nezaměstnanosti této skupiny, celkovou nezaměstnaností a ekonomickým vývojem. Na základě 
zjištěných poznatků jsou identifikovány příčiny současného stavu a formulovány návrhy a doporučení 
pro budoucí vývoj této problematiky. 
 
Klí čová slova 
Nezaměstnanost, absolventi, ekonomické fakulty, Jihomoravský kraj 
 
Annotation 
In accordance with the growing support of the development of the knowledge economy the number of 
students, especially university graduates, is increasing, mainly in the humanities, and this fact also 
affects their employability. This group of applicants is therefore, but not only because of this reason, 
considered as risk, regardless of regional differences and the current situation on the labour market. 
Long-term unemployment of these people is also dangerous in the fact that there is no time to develop 
their work habits and it has not only economic but also social impact. The aim of this paper is to 
analyze the unemployment of university graduates focusing on the graduates of the selected 
economics faculties in the South Moravian Region and also to find out whether there is any 
relationship between the evolution of unemployment of this group, the overall unemployment and 
economic development. Proposals and recommendations for possible solutions to the current state and 
future development of this issue are formulated based on the findings. 
 
Key words 
Unemployment, graduates, economics faculties, South Moravian Region 
 
JEL classification: I21, J64 
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VÝVOJ NEZAMESTANOSTI ABSOLVENTOV ŠKÔL  
Development of Unemployment among School Leavers 

RNDr. Angelika ŠVECOVÁ, PhD. - doc. RNDr. Eva RAJČÁKOVÁ, CSc.  
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 

 
 

Anotácia 
Jednou z najrizikovejších skupín ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktorá sa uplatňuje na trhu práce 
sú absolventi škôl. Slovensko po roku 2001 nastúpilo cestu postupného hospodárskeho 
rastu, stabilizácie ekonomiky a znižovania nezamestnanosti. Klesajúci trend miery nezamestnanosti 
bol v roku 2008 prerušený svetovou hospodárskou krízou, ktorá výraznejšie postihla absolventov škôl 
ako ostatných nezamestnaných. Cieľom príspevku je analýza vývoja a štruktúry nezamestnaných 
absolventov škôl v rokoch 2001 - 2011 a ich priestorová diferenciácia na území Slovenskej republiky 
 
Kľúčové slová 
absolventi škôl, tranzícia zo školy na trh práce, nezamestnanosť, štruktúra nezamestnaných 
absolventov, priestorová diferenciácia 
 
Annotation 
One of the most risk groups of economically active population, which applies to the labor market are 
school leavers. In Slovakia the period of economical growth, stabilization and reduction of 
unemployment rate started after 2001. The downward trend in unemployment was interrupted by the 
global economic crisis in 2008, which affected more significantly school leavers than other 
unemployed population. The paper is focused on  analysis of school leavers unemployment 
development and structure during the period 2001 – 2011 and their spatial differentiation in the Slovak 
Republic 
 
Key words 
school leavers, school-to-work transition, unemployment, structure of unemployed school leavers, 
spatial differentiation 
 
JEL classification: J4 
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SOCIAL ECONOMICS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS THE  
INNOVATIVE FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT 

Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie ako inovatívny faktor regionálneho rozvoja 

prof. PaedDr. Gabriela KORIMOVÁ , PhD. 
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela 

 
 
Annotation 
Social economics and social entrepreneurship have in the developed economies their tradition and 
results. In the former transitive economies is developing the mentioned area slowly and its social 
acceptance does not respond to the positive results, especially at the labour market of socially 
excluded groups of people. The aim of the contribution is to refer to the scientific and application 
importance of the research of social economics and social entrepreneurship in regional development. 
We define particular concepts, present basic features of demarcation in the area of private, public and 
non-profit sector; we define relationship of all relevant groups at the labour market. We implement 
scientific methods of modeling, heuristics, comparison and analysis, graphic methods. In conclusion, 
we offer a space for research of regional development from the point of view of innovative tools of 
social economics and social entrepreneurship.  
 
Key words 
social economics, social entrepreneurship, social enterprise, regional self-government, regional 
development 
 
Anotácia 
Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie majú vo vyspelých ekonomikách už svoju tradíciu 
a výsledky. V bývalých tranzitívnych ekonomikách sa uvedená oblasť rozvíja pomaly, jej spoločenská 
akceptácia nezodpovedá pozitívnym výsledkom najmä v oblasti trhu práce sociálne exkludovaných 
skupín obyvateľstva. Cieľom príspevku je poukázať na vedecký a aplikačný význam výskumu 
sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v priestore regionálneho rozvoja. Definujeme jednotlivé 
pojmy, prezentujeme základné znaky vymedzenia v priestore súkromného, verejného a neziskového 
sektora, charakterizujeme vzťahy všetkých relevantných subjektov trhu. Využívame vedecké metódy 
modelovania, heuristiky, komparácie a analýzy, grafické metódy. V závere ponúkame priestor pre 
výskum regionálneho rozvoja z pohľadu inovatívnych nástrojov sociálnej ekonomiky a sociálneho 
podnikania. 
 
Kľúčové slová 
sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, sociálny podnik, regionálna samospráva, regionálny rozvoj 
 
JEL classification: E 69 
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AKTÍVNA POLITIKA TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – 
NÁVRH OPATRENÍ NA OBMEDZENIE ZNEUŽÍVANIA PRÍSPEVKU NA 
SAMOSTATNÚ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ A PRÍSPEVKOV SÚVISIACICH 
SO ZRIADENÍM CHRÁNENÝCH DIELNÍ / CHRÁNENÝCH PRACOVÍ SK 

Active policy of labour market in Slovak republic – proposal of measures to cut abuses 
of contribution for self-employed gainful activity and contributions dealing with 

establishment of guarded workshops / guarded workstations. 

Ing. Stanislav KOLOŠTA , PhD. - Ing. Kamila BORSEKOVÁ  - 
Ing. Katarína PETRÍKOVÁ , PhD. 

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela 

Bc. Lenka JURÍČKOVÁ  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi 

 
 
Anotace 
Cieľom článku je určiť nedostatky vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce financovaných vo 
forme príspevkov zo štátneho rozpočtu SR a ESF, ako aj poukázať na možné riešenia, ktoré by zamedzili 
zneužívaniu vybraných príspevkov ako vhodného námetu na odbornú diskusiu.  Výsledky vychádzajú 
z uskutočnených riadených rozhovorov a údajov poskytnutých zamestnancami Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v okrese Prievidza. Zaoberáme sa v praxi najviac zneužívanými príspevkami a to príspevkom 
na samostatnú zárobkovú činnosť a príspevkami súvisiacimi so zriadením chránených dielní / chránených 
pracovísk, kde sme navrhli: pravidelné a hĺbkové kontroly príspevkov APTP úradmi PSV a R, povinnosť 
vykonať prieskum trhu pri nákupe tovaru alebo služby nad 200 €, predkladanie štvrťročných výkazov 
o príjmoch, výkonoch a hospodárení, zriadiť osobitný účet, na ktorom budú transakcie súvisiace len 
s poskytnutým príspevkom, zrušiť alebo znížiť príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP 
a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, nepriznanie štatútu CHD/CHP, ak sa na pracovisku občan 
so zdravotným postihnutím (zamestnanec) pri opätovnej kontrole nenachádza. 
 
Kľúčové slová 
príspevok, aktívna politika trhu práce, samostatne zárobková činnosť, chránené dielne. 
 
Annotation 
The aim of the article is to identify minuses of chosen tools of active policy of labour market financed in 
form of contributions from state budget of Slovak republic and European social fond. In addition we 
focused on seeking of possible solutions usable for reduction of abuses of these contributions which could 
contribute to scientific discussion. Results draw from controlled interviews with employees of Offices of 
Labour, Social Affairs and Family in Prievidza NUTS IV. The article is dealing with two the most abused 
contributions: contribution for self-employed gainful activity and contributions dealing with establishment 
of guarded workshops / guarded workstations. Based on the scientific discussion, we have proposed: 
periodical in-depth controls of using these contributions, duty to realize the market analyses if the prices of 
purchasing goods or services are over 200 €, to submit quarter cash-flow statement, to create a bank 
account used only for transactions dealing with use of the contributions, to cancel or cut down contribution 
on payment of overheads of guarded workshops / guarded workstations, to cancel the statute of guarded 
workshops / guarded workstations or to decrease contribution if health disabled employees are frequently 
not in work.  
 
Key words 
contribution, active policy of labour market, self-employed gainful activity, guarded workshops.   
 
JEL classification: R23, E24 
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SOCIÁLNA KVÓTA A SOCIÁLNY ROZPO ČET VO VYBRANÝCH 
KRAJINÁCH AKO UKAZOVATELE VÝVOJA SOCIÁLNO-

EKONOMICKÉHO SYSTÉMU  
Social quota and social budget in selected countries as a indicators of developmet socio-

economic system 

Ing. Katarína JAKAB , PhD. 
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela 

 
Anotácia 
Cieľom príspevku je na základe teoretických a praktických vedomostí vyhodnotiť doterajší vývoj 
vybraných ekonomických ukazovateľov - sociálnej kvóty a sociálneho rozpočtu vo vybraných 
krajinách, posúdiť ich konvergenčné alebo divergenčné tendencie a dôsledky v sociálno-
ekonomických systémoch.  
Na základe teoretických východísk sme si pre výskum vybraných ukazovateľov zámerne vybrali 
krajiny reprezentujúce modely sociálnej politiky a Slovensko. V príspevku využívame predovšetkým 
metódy pozorovania, komparácie, analýzy a syntézy a matematicko-štatistické metódy, ktorých 
výsledky sme pre lepšiu interpretáciu zaznamenali do tabuliek a grafov. Počas realizácie analýzy 
vybraných ukazovateľov sme sa stretli s nejednotnými údajmi a rozdielnymi metodikami spracovania 
údajov, preto vo výsledkoch mohli vzniknúť mierne odchýlky. 
Prínos práce spočíva vo vyhodnotení vývoja vybraných ukazovateľov a v určení návrhov na zlepšenie 
situácie v oblasti sociálnej ochrany na Slovensku. Slovensko hodnotíme ako krajinu s nižšou úrovňou 
sociálnej ochrany, kde prevláda viac solidarita nad zásluhovosťou, čo môže vyvolať u niektorých 
obyvateľov pasivitu. Ako návrhy na zlepšenie uvádzame zmenu podmienok na pracovnom trhu, 
v legislatíve a taktiež implementácia a dodržiavanie dlhodobých strategických opatrení v oblasti 
sociálnej politiky. 
 
Kľúčové slová 
Výdavky na sociálnu ochranu. Sociálna kvóta. Sociálny rozpočet. 
 
Anotation 
The goal of the paper is to evaluate current development of the economic indicators-social quota and 
social budget in selected countries, as well as to evaluate converging or diverging tendencies and 
consequences on socio-economic systems. The study is done based on theoretical and practical 
knowledge. 
In terms of theoretical resources, for research we deliberately chose countries representing models of 
social politics and Slovakia. The methods used in this study are in most cases observations, 
comparisons, analyses, syntheses and mathematical or statistical methods.  For better interpretation, 
all the results were recorded in charts and graphs. During data analysis and data interpretation of 
individual variables we encountererd inconsistancies in data and different data collection methods and 
that is why there might be some slight  deviation in the results. 
Based on the study results, we consider Slovakia to be a country with lower level of social protection, 
where solidarity dominates over credibility, what can evoke pasivity in some people.  For 
improvement,  we suggest change in job market conditions, legislative changes and also 
implementation and maintenance of long term strategic procedures in the sphere of social politics. 
 
Key words 
Expenditure on Social protection. Social quota. Social budget. 
 
JEL classification: H55, I38 
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ŘEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH PROBLÉM Ů V EUROREGIONU 
KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 

Solutions to environmental problems in the Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge 

PaedDr. Václav NETOLICKÝ  
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

 
 
Anotace 
Cílem tohoto příspěvku je přiblížit vývoj environmentální problematiky na území  Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgeberge.  Je zde využita metoda analýzy dokumentů, především výsledků výzkumných 
projektů, které byly na česko-saské hranici realizovány.  Autor zde také využívá osobních zkušeností, 
neboť se na přípravě a realizaci uvedených ekologických projektů osobně podílel. 
Součástí tohoto článku je stručný popis nejvýznamnějších ekologických aktivit, které přispěly 
k ozdravění životního prostředí v horské části Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.  Nejvýznamnější 
jsou bezesporu programy Evropské unie Phare Black Triangle a Phare CBC, které zejména na počátku 
devadesátých let dvacátého století přinesly do tohoto regionu významné finanční prostředky.  
Důležitou roli zde též hraje bilaterální environmentální spolupráce Česká republika-Sasko. 
Oblast životního prostředí patří mezi nejúspěšnější formy přeshraniční spolupráce v Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgebirge. 
 
Klí čová slova 
Přeshraniční spolupráce, euroregion, environmentální problémy, Černý trojúhelník, předvstupní 
fondy, komise životního prostředí. 
 
Anotation 
This article aims to bring environmental issues to the development of the Euroregion 
Krusnohori/Erzgebirge. There is used the method of analysis of documents, especially the results of 
research projects those were on the Czech/Saxon border realized. The author uses personal experience 
as well as the preparation and implementation of those personally involved in environmental 
projectes. 
This article is a brief description of the most important environmental activities that contributed to he 
recovery  of the environment in the Euroregion Krusnohori/Erzgebirge. The most important are 
undoubtedly the programs of the European Union Phare Black Triangle and Phare CBC. They 
especially in the early nineties of the twentieth century have brought to this region significant financial 
resources. An important role is also played by bilateral environmental cooperation Saxony/Czech 
republic. 
The environmental sector is one of the most successful forms of cross-border cooperation in 
Euroregion Krusnohori/Erzgebirge.  
 
Key words 
Cross-border cooperation, Euroregion, environmental problems, the Black Triangle, pre-accession 
funds, the Commission for the Environment. 
 
JEL classification: R11 
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VYBRANÉ OTÁZKY VZTAHU OBYVATEL V ÚZEMÍ MEZI M ĚSTY 
BRNO – BŘECLAV - ZNOJMO 

Selected issues of rural inhabitants´ perceptions in region among 
Brno - Břeclav - Znojmo 

Mgr. Lukáš NEVĚDĚL  
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně 

 
Anotace 
Cílem předkládaného článku je prezentovat vybrané otázky vztahu obyvatel k vlastní obci a ke 
zkoumanému okolí v obcích mezi Brnem, Břeclaví a Znojmem. Autor vycházel z podobně 
zaměřených výzkumů terénu, které na Slovensku prováděl P. Spišiak. Provedené terénní šetření 
oslovilo celkem 1 450 obyvatel ve zkoumaném území, což je 6,11 promile základního souboru všech 
obyvatel sledovaného regionu. Celkově se očekává, že se zkoumaný prostor nebude svými problémy a 
tématy rozvoje lišit od aktuálních otázek rozvoje venkovských obcí v ČR. 
 
Klí čová slova 
rurální studia, percepce, vnitřní rozvoj, Jihomoravský kraj 
 
Annotation 
The aim of the article is to present selected issues people's perceptions of own community and live in 
the area among the cities of Brno, Znojmo and Breclav. Author´s work is based on own field research 
similar to questionnaire survey in Slovak Republic by P. Spišiak. Conducted field research addressed 
a total of 1 450 inhabitants in the surveyed area, which is 6.11 per thousand population of all people in 
given region. Overall, it is expected that the space will be similar in development issues and themes as 
the issues of rural regions and communities in the Czech Republic. 
 
Key words 
rural studies, perception, endogenous development, South Moravia 
 
JEL classification: R58  
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MIKROREGION A KVALITA ŽIVOTA - P ŘÍPADOVÁ STUDIE 
MIKROREGIONU JIND ŘICHOHRADECKO 

Microregion and quality of life – Microregion Jindřichohradecko case study 

 Mgr. Ivan ANDRÁŠKO, PhD. - Mgr. Jaroslav BIOLEK - 
Bc. Jana HORÁKOVÁ 

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 
 
Anotace 
V příspěvku jsme se zaměřili na území Mikroregionu Jindřichohradecko, a to ve dvou významově 
propojených rovinách. Tu první představuje strategický rozvojový dokument daného mikroregionu a 
jeho stručné zhodnocení. Součástí vizí a priorit rozvoje zde obsažených je také koncepce kvality 
života. Vzhledem k absenci zhodnocení poznatků týkajících se její subjektivní dimenze ve 
zmiňovaném dokumentu, pokusili jsme se tento nedostatek alespoň částečně kompenzovat 
provedením vlastního terénního šetření zaměřeného na percepci vybraných aspektů kvality života 
v sledovaném území. Druhá základní rovina, resp. součást příspěvku, tak přináší poznatky vyplývající 
právě z tohoto výzkumu. Z výsledků vyplývá pouze parciální soulad mezi pohledem obyvatel a 
rozvojovým dokumentem. Pokud jde o samotný mikroregion, lidé většinou o jeho existenci buď 
nevědí, nebo mají pocit, že nijak nepřispívá k zlepšování jejich života. 
 
Klí čová slova 
strategický rozvojový dokument, kvalita života, percepce, spokojenost, veřejnost, mikroregion, 
Jindřichův Hradec, strukturované rozhovory 
 
Annotation 
From the spatial point of view we focused on the Microregion Jindřichův Hradec. The first part of the 
paper deals with the brief but critical assessment of the strategic development document of the 
microregion. Despite of the fact that an important part of the development visions and priorities 
represents the quality of life of local residents, in the mentioned document completely lacks a part 
dealing with the subjective dimension of the quality of life (i.e. how they perceive their environment 
and its aspects, what are their priorities etc.). Through our own research based on the semi-structured 
interviews, we tried to at least partially compensate this deficiency. In the second part of the paper we 
therefore discussed the obtained information. We concluded that there is only a partial concordance 
between the two investigated views (in terms of what are the official strategic aspirations, and what 
the inhabitants feel and want). Alarming is the fact, that most of the local inhabitants do not know 
anything about the existence or activities of the microregion.   
 
Key words 
strategic development document, quality of life, perception, satisfaction, public, microregion, 
Jindřichův Hradec, semi-structured interviews   
 
JEL classification: I31 
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OBYVATE ĽSVO AKO AKTÉR ROZVOJA  
The population as an actor of development 

doc. Ing. Viera PAPCUNOVÁ , PhD. 
Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa 

Ing. Ivana GECÍKOVÁ , PhD. 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

 
Anotácia 
Obyvateľstvo tvorí sociálno – demografický a kultúrny potenciál, ktorý ovplyvňuje rozvoj daného 
priestoru. Obyvatelia predstavujú však aj rôznorodú skupinu ľudí, ktorá sa rôznym spôsobom zapája 
do riešenia vecí verejných. V každej obci existuje časť obyvateľov, ktorí sa aktívne zapájajú do 
rozvojového procesu a snažia sa svojimi aktivitami zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obci. Nájdu 
sa však aj takí obyvatelia, ktorých obec a a jej rozvoj vôbec nezaujíma, resp. zaujímajú skôr pasívny 
postoj k rozvoju, čo v praxi znamená, že sa iba zúčastňujú podujatí, ktoré obec organizuje, ale sami sa 
o realizáciu takýchto aktivít nezaujímajú.  Cieľom príspevku charakterizovať obyvateľstvo ako aktéra 
rozvoja cez jeho účasť na rozvoji obcí. 
 
Kľúčové slová 
obyvateľstvo, miestny rozvoj,  účasť obyvateľov na rozvoji obce 
 
Annotation 
The population is socio - demographic and cultural potential, which affects the development of the 
area. Inhabitants are also the diverse group of people who are differently involved in responding to 
public affairs. In each municipality there are people who are actively involved in the development 
process and seek their activities to improve the quality of life in the municipality. But also living here 
the people who the development of municipality could not care less, respectively interested in more 
passive approach to development. It means that these people only participate in events organized by 
the municipality, but they are don´t care to carry out such activities. The aim of paper is to 
characterize the population as an actor of development. 
 
Key words 
population, local development, participation of inhabitants in municipality development 
 
JEL classification: R53 
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PRÍJMY JEDNOTLIVÝCH TYPOV DOMÁCNOSTÍ SO ZÁVISLÝMI D EŤMI A 
BEZ NICH NA SLOVENSKU A V JEHO JEDNOTLIVÝCH REGIÓNO CH 

Household income by type of households with dependent children and without them in 
Slovakia and in its regions 

Ing. Erika ĽAPINOVÁ , PhD. 
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 
Anotácia 
Cieľom príspevku je popísať a analyzovať príjmové rozdelenie domácností podľa typu, s využitím 
metaúdajov zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC za rok 2010 
a porovnať rozdiely v tomto rozdelení podľa krajov. 
Deskripciu a analýzu príjmového rozdelenia sme robili s využitím metaúdajov zo zisťovania o príjmoch 
a životných podmienkach za rok 2010 a uvedené deskriptívne štatistiky sme počítali z ekvivalentných 
disponibilných príjmov domácností, čo sú disponibilné príjmy prepočítané ekvivalentnou veľkosťou 
domácnosti a z ekvivalentných disponibilných príjmov po prepočte na člena domácnosti. Na výpočet 
deskriptívnych štatistík úrovne a polohy príjmového rozdelenia sme použili štatistický softvér SPSS. 
Priemerná príjmová úroveň domácností podľa typu meraná s použitím uvedených metaúdajov je podľa 
medzikrajového porovnania v jednotlivých krajoch rozdielna. Nielen medzi krajmi ale aj vo vnútri krajov 
vykazujú domácnosti podľa typov aj v rámci kraja značné rozdiely, ktorých veľkosť meriame Giniho 
koeficientom. Úroveň príjmov a miera rovnosti, resp. nerovnosti príjmového rozdelenia je jedným zo 
základných indikátorov kvality života domácností. Meranie, analýza a komparácia príjmov domácností má 
nielen významný mikroekonomický a mikrosociálny rozmer. Príjmy domácností – ich úroveň, spôsob ich 
rozdeľovania a prerozdeľovania, výsledné rozdelenie príjmov v populácii – sú významnými determinantmi 
makroekonomického a makrosociálneho vývoja v dlhodobom horizonte. 
 
Kľúčové slová 
ekvivalentný disponibilný príjem domácností, domácnosti podľa typu, domácnosti so závislými deťmi, 
domácnosti bez závislých detí 
 
Annotation 
The aim of this paper is to describe and analyze the income distribution of households by type, using 
metadata from the survey on income and living conditions EU SILC in 2010 and compare the differences in 
the distribution by regions. 
Description and analysis of income distribution was performed using the metadata from Statistics on Income 
and Living Conditions in the year 2010 and  descriptive statistics ware calculated from the equivalent 
disposable income data (which is disposable income divided by equivalent household size).To calculate 
descriptive statistics of the level and of the income distribution, we used the statistical software SPSS. 
The average income level of households by type by inter-regional comparisons is different. Not only 
between regions but also within regions are considerable differences, which are measured with Gini 
coefficient. Income level and equality/inequality of income distribution are one of the indicators of quality of 
life of households. They are not only significant microeconomic and micro social indicators. Household 
income - its level, methods of its distribution and redistribution, the resulting income distribution in the 
population - are important determinants of macroeconomic and macro social development in the long run. 
 
Key words 
equivalent disposable household income, households by type, households with dependent children, 
households without dependent children 
 
JEL classification:  D3  
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APLIKACE MANAŽERSKÝCH ZÁSAD V SOUDOBÉ REGIONÁLNÍ 
VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

Management Principles Implementation in Contemporary egional  Public 
Administration 

prof. PhDr. Karel L ACINA , DrSc. 
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

 
Anotace 
Implementace manažerských přístupů v soudobé evropské veřejné správě představuje jeden 
z významných rysů výkonu správy na úrovni státu, regionu a obce. Lze ji pokládat za důležitý aspekt 
reforem prováděných v západoevropských zemích od sedmdesátých let a ve Střední Evropě od 
devadesátých let minulého století. Tento proces byl bezprostředně spjat s vypracováním zásad New 
Public Managementu a s jejich implementací především na municipální a na regionální úrovni. 
Zatímco v osmdesátých letech NPM hrál de facto dominantní roli, způsoby realizace jeho zásad začaly 
být na konci devadesátých let minulého a na počátku tohoto století kritizovány skupinou teoretiků. 
Jako výsledek mnoha diskuzí byla zformována koncepce grovernance  (vládnutí) vytvářející větší 
prostor pro aktivity občanů.  
 
Klí čová slova 
management, New Public Management, vláda, vládnutí, nové paradigma výkonu veřejné správy  
 
Annotation 
Management approaches implementation in the contemporary European public administration  
represents one of significant features of the administration execution on the state, regional as well as 
municipal levels.It could be considered as an important aspect of reforms made in western European 
countries since the 1970s and in the Central and Eastern Europe since the 1990s.This process was 
immediately connected with principals of New Public Management working out and its utilization 
predominantly in the municipal and regional levels.While NPM played de facto the dominant role in 
the 1980 the way of its implementation started to be criticized by a group of outstanding theoreticians 
in the end of the 1990s and in the beginning of the 21st century. The conception of governance 
creating a greater space for citizens activities was formed as one many discussions results. 
 
Key words 
management, New Public Management, government, governance, a new paradigma of public 
administration execution 
 
JEL classification: N90 
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PARTNERSHIP AS A FACTOR IN REGIONAL DEVELOPMENT APP LIED 
IN THE INSTITUTIONAL STRATEGIES 

Partnerstvo ako faktor regionálneho rozvoja uplatňovaný v inštitucionálnych 
stratégiách 

Ing. Milena M AJOROŠOVÁ 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

 
Annotation 
We can find several regions with developed institutional background in Europe, but on the other side 
also regions that are not able to create interplay between the institutions necessary for regional 
development. For the implementation of a modern regional policy is necessary the existence of such 
institutions, they will be able to initiate local development. The existence of such institutions is 
conditional, inter alia the principles of partnership. The aim of this paper is to explain the nature of 
institutional theory and pointed out that regional development is largely conditioned by the existence 
of institutions that are able to initiate development. When posting used scientific and professional 
publications, articles and electronic information sources. I used the method of analysis, synthesis and 
inference. The partnership principle is used in the LEADER program, which represents a novel 
approach to the development of rural areas. We noted that each of the institutional theory is based on 
the principle of partnership. If the theory of production districts and flexible specialization is the 
development based on the development of small businesses concentrated in space and on cooperation 
between them and the theory of learning regions is a distinctive form of learning for the actors in a 
learning region considered learning by working together. 
 
Key words 
partnership, institutional, LEADER 
 
Anotácia 
V Európe môžeme nájsť niekoľko regiónov s vyspelým inštitucionálnym zázemím, ale na druhej 
strane aj také regióny, ktoré nie sú schopné vytvoriť súhru jednotlivých inštitúcií potrebnú 
k regionálnemu rozvoju. Pre realizáciu modernej regionálnej politiky je nevyhnutná existencia takých 
inštitúcií, ktoré budú schopné iniciovať miestny rozvoj. Existencia takýchto inštitúcií je podmienená 
okrem iného uplatňovaním princípu partnerstva. Cieľom príspevku je vysvetliť podstatu 
inštitucionálnych teórií a poukázať na to, že regionálny rozvoj je do značnej miery podmienený 
existenciou inštitúcií, ktoré sú schopné iniciovať rozvoj. Pri písaní príspevku boli použité vedecké 
a odborné publikácie, články a elektronické informačné zdroje. Používala som metódu analýzy, 
syntézy a dedukcie. Inštitucionálne prostredie je tvorené formálnymi neformálnymi inštitúciami. 
Princíp partnerstva je využívaný v programe LEADER, ktorý predstavuje netradičný prístup k rozvoju 
vidieckych oblastí. Môžeme skonštatovať, že každá z inštitucionálnych teórií je postavená na princípe 
partnerstva. V prípade teórie výrobných okrskov a flexibilnej špecializácie ide o rozvoj založený na 
rozvoji malých firiem koncentrovaných v priestore a na spolupráci medzi nimi a pri teórii učiacich sa 
regiónov je za charakteristickú formu učenia pre aktérov v učiacich sa regiónoch považované učenie 
vzájomnou spoluprácou.  
 
Kľúčové slová 
partnerstvo, inštitucionálny, LEADER 
 
JEL classification: R10 
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VYHODNOCENÍ VZTAHU A DOPAD Ů ÚZEMNÍCH A STRATEGICKÝCH 
ROZVOJOVÝCH DOKUMENT Ů (NA PŘÍKLADU OBCÍ S ROZŠÍ ŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ V OKRESE JIČÍN) 

The evaluation of relation and impacts ground and strategic development documents 
(an example from Jicin District) 

Bc. Petra ŠTĚRBOVÁ - doc. Ing. arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D.  
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

 
Anotace 
Cílem článku je vyhodnotit a porovnat strategické a územní rozvojové dokumenty na příkladu obcí 
s rozšířenou působností v okrese Jičín a zjistit, jak municipality tyto dokumenty koordinují a jak 
optimalizují realizaci rozvojových projektů. Při zpracování dokumentů je ideální, pokud strategický i 
územní plán vznikají současně a vzájemně se prolínají a doplňují. 
Z analýzy dokumentů zpracovaných a dostupných pro jednotlivé obce je patrné, že strategický i 
územní plán je dostupný pouze u větších obcí resp. měst. Z tohoto úhlu pohledu je pak složité 
vyhodnocovat vztahy mezi těmito dokumenty a je to možné pouze u velkých obcí resp. měst. Přesto je 
důležité a žádoucí, aby obce měly oba dokumenty zpracovány a aby mezi územním a strategickým 
plánem existovala koordinace. 
 
Klí čová slova  
územní plánování, strategické plánování, územní plán, strategický plán, vztahy strategických a 
územních plánů, okres Jičín 
 
Annotation 
The aim of the article is to evaluate and compare strategic and urban planning documents focused on 
the example towns in the Jicin district and to find out how these municipalities coordinate these 
documents and optimize the realization of development projects. By processing of documents it is 
ideal, if strategic also master plan come up at the same time and blend together and complement each 
other. From the analysis of processed and accessible documents for several municipalities it is evident, 
that strategic and also master plan is accessible only in towns. From this point of view it is 
complicated to evaluate the relationship between these documents and this is only possible by major 
municipalities or more precisely towns. Despite it is important and advisable to municipalities have 
elaborated both documents and to exist coordination between master and strategic plan. 
 
Key words 
urban planning, strategic planning, master plan, strategic plan, relations of strategic and master plans, 
district Jicin 
 
JEL classification: R58  
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PŘÍMÁ VOLBA STAROST Ů – QUI BONO? 
Direct election of mayors – Qui bono? 

Ing. Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ , Ph.D. - JUDr. Marek STARÝ , Ph.D. 
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

 
Anotace 
Příspěvek představuje legislativní i socio-politické dopady předpokládaného zavedení přímé volby 
starostů. Zaměřuje se na vymezení hlavních právních úprav obecního zřízení, které přímá volba 
starostů vyžaduje. Zároveň je pozornost věnována očekávaným změnám v komunální politice, 
především otázkám participace veřejnosti na komunální politice a otázkám posilování přímé 
demokracie a občanské kontroly. 
 
Klí čová slova 
Přímá volba, kompetence, obecní zřízení, participace, přímá demokracie, komunální politika.  
 
Annotation 
Contribution presents legislative and socio-political impacts of the supposed implementation of the 
direct mayor´s election. It is orientated to the determination of the main legislative changes of the 
Local Government institutions that direct mayor´s election demands.  The attention is also paid to the 
expected changes in municipal policy, mostly to the questions of the citizen´s participation in local 
policy and to the strengthening of the direct democracy and civic control.  
 
Key words 
Direct election, competences, local government, participation, direct democracy, municipal policy.  
 
JEL classification: Z18 
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FORMY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE VE ST ŘEDOČESKÉM KRAJI  
FORMS OF INTERMUNICIPAL COOPERATION IN THE CENTRAL BOHEMIAN 

REGION 

Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D.  
Vysoká škola evropských a regionálních studií 

 
Anotace 
Nynější pojetí regionální politiky jako činnosti, jejímž úkolem je přispívat ke snižování disparit mezi 
úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a zabezpečování jejich harmonického rozvoje, zdůrazňuje i 
vyžaduje nutnost spolupráce měst a obcí při rozvoji daného prostoru. Lokální iniciativa tak získává 
větší a větší význam a stává se za určitých podmínek klíčovým faktorem regionálního rozvoje. Tento 
příspěvek se zabývá analýzou meziobecní spolupráce ve Středočeském kraji, kde se v průběhu 
uplynulých několika málo let rozvinulo mnoho forem meziobecní spolupráce. Hlavním cílem 
příspěvku je proto analyzovat historický vývoj meziobecní spolupráce v obecné rovině a popsat její 
konkrétní podobu. 
 
Klí čová slova 
euroregion, impulzní centrum, mikroregion, místní akční skupina, meziobecní spolupráce, obec, 
přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj 
 
Annotation 
In the current concept of regional politics as an activity, the main purpose of which is to reduce 
disparities in development of individual regions and to ensure their harmonious development, 
emphasis is also laid on cooperation of towns and municipalities in development of a given area. 
Local initiative thus gains more and more on significance and under certain circumstances becomes 
the most important factor in regional development. The paper deals with an analysis of 
intermunicipality cooperation in the Central Bohemian Region. Many forms of intermunicipal 
cooperation have been developing over the past few years. The main objective of the submitted 
contribution is to analyze historical development of the intermunicipal cooperation at the general level 
and describe its particular form on the case of Central Bohemian region. 
 
Key words 
Euroregion, Impulscenter, Microregion, Local Action Group, Intermunicipal Cooperation, 
Municipality, Cross-border Cooperation, Regional Development 
 
JEL classification: R11  
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VYBRANÉ ASPEKTY FORMOVANIA MIKROREGIONÁLNYCH 
ZDRUŽENÍ (MRZ) NA SLOVENSKU 

Creating of micro-regional associations in Slovakia: chosen aspects 

Mgr. Tomáš CHARVÁT 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 
Anotácia 
Príspevok sa zaoberá vývojom procesu formovania mikroregionálnych združení v podmienkach 
Slovenskej republiky. Problematika mikroregionálnych združení a ich praktická analýza je nanajvýš 
aktuálna. Autor si všíma špecifické aspekty procesu formovania mikroregionálnych združení na 
Slovensku od 90. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Všíma si nielen dynamiku tohto procesu, 
ale aj zameranie a štruktúru jednotlivých združení. V procese vývoja identifikuje tri etapy. Po 
úvodnom štádiu, kedy združenia vznikali z potreby dôstojne zabezpečiť základné potreby obyvateľov 
a snahy o propagáciu územia, nastalo obdobie snahy o zisk grantov. Mikroregionálne združenia 
vznikali s cieľom rozvoja a renovácie regiónov najmä s podporou národných, ale aj predvstupových 
grantov. Po vstupe do Európskej únie sa proces vzniku nových mikroregionálnych združení 
spomaľuje a vznikajú najmä verejno-súkromné partnerstvá so zámerom čerpania grantov z 
prostriedkov určených pre rozvoj vidieka. Súčasná medziobecná spolupráca sa na mikroregionálnej 
úrovni sústredí na vytváranie miestnych akčných skupín, ktoré môžu priamo implementovať projekty 
z programy LEADER. 
 
Kľúčové slová 
mikroregión, mikroregionálne združenie, partnerstvo, Slovensko 
 
Anotation 
Paper deals with the development of the process of forming of microregional associations in 
conditions of the Slovak republic. The question of microregional associations and their practical 
analysis is at the most actual. Authors of this paper assess the process of forming of microregional 
associations in Slovakia from the 90ties of the last century to current situation. They pay attention not 
only to the dynamics of this process, but also specialisation and structure of particular associations. 
After the introductory phase where the associations were created in the need for ensuring with dignity 
the basic needs of population and in effort for promoting the area, another phase of attempt for grant 
awarding arose.  Microregional associations were created with the objective of development  and 
renewal of regions, mostly by the support from national as well as pre-accession grants. After 
accession to the European Union, the process of creating new microregional associations is 
decelerating and mostly public-private partnerships are created with objective of drawing funds from 
the financial resources aimed for rural development. 
 
Key words 
micro-region, microregional association, partnership, Slovakia 
 
JEL classification: R00 
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SOCIÁLNÍ SÍT Ě A JEJICH VYUŽITÍ VE VE ŘEJNÉ SPRÁVĚ 
Social networks and its use in public administration 

Mgr. Jan M ANDYS, Ph.D. - Bc. Jana ŠKOLUDOVÁ , DiS. 
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice,  

 
Anotace 
Příspěvek se zabývá tématem využitelnosti sociálních sítí ve veřejné správě. Problematika je 
diskutována ze dvou hlavních pohledů. Ten první představuje ukázku několika dosavadních aktivit 
veřejných institucí na sociálních sítích. Druhý pohled ukazuje význam sociálních sítí pro podnikatele/ 
marketéry a pro individuální uživatele. Tento druhý pohled je podložen empirickou sondou na dané 
téma a článek prezentuje výsledky, které mohou být inspirací pro regionální management pro podporu 
vzniku virtuálního profilu dané obce či veřejné instituce. Důležitost sociálních sítí narůstá přímo 
úměrně s počtem jejich uživatelů. Sociální média bezpochyby přispívají a činí komunikaci mnohem 
efektivnější než dříve. S požadovaným cílem uspět na trhu a s nárůstem konkurence současně roste i 
tlak na vyvíjení nových a účinnějších metod komunikace. Příspěvek diskutuje velmi prudce rozvíjející 
se odvětví komunikace a uvedené příklady včetně závěrů prezentované empirické sondy dokazují, že 
se sociální sítě stávají nedílnou součástí nejenom osobního lidského, ale také podnikatelského 
a veřejného života. 
 
Klí čová slova 
Sociální sítě, veřejná správa, region, konkurenceschopnost, hypertargeting. 
 
Annotation 
This paper deals theme of utilization of social networks in public administration. This issue is 
discussed from two main perspectives. The first is a demonstration of several existing activities of 
public institutions on social networks. The second view shows the importance of social networks for 
entrepreneurs/ marketers, and for individual users. This latter view is supported by empirical probe on 
the subject and article presents the results of which can be an inspiration for regional management to 
support the creation of a virtual profile of the municipality or public institutions. Social media 
certainly contribute and make communication more efficient than before. With required to succeed in 
the market and increased competition and an increasing pressure to develop new and more effective 
methods of communication. Post a discussion about very rapidly evolving communications industry 
and the examples presented empirical findings, including probes show that social networks are 
becoming an integral part of not only individual human, but also business and public life. 
 
Keywords 
Social networks, public administration, region, competitiveness, hypertargeting 
 
JEL classification: Z13, H83, R58 
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MAKROEKONOMICKÁ PREDIKCE MODELU ÚPRAVY 
ROZPOČTOVÝCH VÝNOSŮ DANÍ PRO OBEC 

Macroeconomic forecasts of the editing model of budgetary revenues income from taxes 
for the municipality 

Ing. Václav POLOK  
Finanční úřad v Bohumíně 

 
Anotace 
Východiskem problematiky tohoto příspěvku je námětová analýza aktuálního stavu  
makroekonomicko-fiskální situace a návrhy metod k jejímu řešení v oblasti rozpočtového určení 
výnosů daní a jejich převodů pro samosprávné orgány státu dle aktuálních legislativních pravidel. 
Tato problematika se v právě  probíhajícím fiskálním období jeví jako velmi aktuální a s ohledem na 
pokračující celospolečenskou odbornou  diskuzi by každý další námět mohl významným způsobem 
přispět do mozaiky konečného řešení poměrně široké platformy laických i odborných názorů ze strany 
obcí i návrhu státu. V obsahu příspěvku je předložen model návrhu systémových úprav v kategorii 
matematické propočtové části zákona skrze úpravy kategorie velikostí obcí a úpravou koeficientu 
tzv.postupných přechodů dle velikosti obcí a počtu obyvatel. Tato skutečnost předpokládá dle hrubého 
propočtu navýšení prostředků ve prospěch těchto obcí a měst průměrně o 15 %, přičemž minimálně o 
3-5% si rovněž polepší i města mezi 10-30 tisíci obyvatel, aniž by bylo nutno matematicky zasahovat 
do koeficientu pro 4 největší města v ČR. Návrh tohoto modelu vychází z dlouholeté rozpočtové a 
daňové praxe autora z prostředí České daňové správy 
 
Klí čová slova 
rozpočet, příjmy, výnos daní, územní samosprávný celek, sdílená daň, koeficient postupného 
přechodu, algoritmus systému převodu 
 
Annotation 
The starting point of this contribution is the analysis of the current state of the makroekonomicko-the 
fiscal situation and proposals for the methods for its solutions in the field of destination of the 
proceeds of taxes and their transfers to local authorities of the State according to current legislative 
rules. This issue is in the current fiscal period appears to be very current and with regard to the 
ongoing celospolečenskou professional discussion every other subject could make a significant 
contribution to the mosaic of the final solution a relatively broad platform of lay and professional 
views on the part of communities, and the draft of the State. In the content of the contribution is 
submitted to the design model of system modifications in the category of mathematical propočtové of 
the law through the editing category of the size of the municipality and by adjusting the coefficient of 
the so-called gradual transitions according to the size of the municipality and the population. This fact 
implies, according to the gross calculation of increase in funds for the benefit of those municipalities 
and cities by an average of 15%, with a minimum of 3-5% is also catching up and the city is between 
10-30 thousand inhabitants, without having to be mathematically interfere in the coefficient for the 4 
largest cities in the Czech Republic. The proposal of this model is based on longstanding budgetary 
and tax practice of the author from the Czech tax administration 
 
Key words 
Budget, income, income taxes, local government unit, shared taxes, the coefficient of a gradual 
transition, the algorithm of transfer 
 
JEL classification:  H710  
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MUNICIPALITY DECISION PROCESS REGARDING COVERING LO NG 
TERM FINANCIAL NEEDS 

Proces rozhodování municipalit ve věci krytí dlouhodobých finančních potřeb 

Ing. Petr JIRÁSEK  
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

 
Annotation 
The article focuses at municipality decision process regarding a financing of future investment 
projects. Analysis deals with optimal selection from potential possibilities, financing through standard 
bank loan and/or financing through municipal bond issuing respectively. Paper in first steps shortly 
describes possibilities which are for disposition to municipality representatives particularly in state of 
project when decision about need of project is approved and consequent situation requires preliminary 
decision regarding what financing tool should be most effective. Two dominant analysed tools are 
bank loans and municipality bonds issuing which are, because of broad general knowledge, shortly 
described in their principles. Next step is discussion about choosing of proper parameters which are to 
be gathered first and consequently like variables enter into calculation.  
Main result is matrix of variables which should be used by municipality representatives and by using 
at couple of exams concludes that current situation does not reflect optimal way of financing of 
investment projects 
 
Key words 
Municipal bond issuing, Bank loan, investment program financing, PRIBOR, long term loan margin 
 
Anotace 
Práce se zaměřuje proces rozhodování komunálních představitelů ve věci financování budoucích 
investičních projektů. Analýza se zabývá výběrem optimálního řešení z municipalitě dostupných, tj. 
financování pomocí klasického bankovního úvěru a/nebo emise komunálních dluhopisů. V první části 
práce jsou podrobněji popsány obě možnosti financování, které jsou municipalitám k dispozici a to 
s jejich podrobnějším členěním. Důraz je kladen zejména na předrealizační rozhodnutí kde jsou 
hodnoceny pouze hlavní parametry.  
Hlavní analytická část práce je následně zaměřena na stanovení a zhodnocení právě těchto hlavních 
parametrů a posouzení jejich vzájemné interakce. Na tento proces pak navazuje celkové shrnutí 
výsledků analýzy a praktické využití na úrovni představitelů municipalit. 
  
Klí čová slova 
Emise komunálních dluhopisů, bankovní úvěr, financování investičního programu, PRIBOR, marže 
dlouhodobého úvěru  
 
JEL classification: H74 
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VYBRANÉ PROBLÉMY VE STRUKTU ŘE ROZPOČTŮ OBCÍ VZHLEDEM 
K JEJICH RELEVANTNÍM POT ŘEBÁM 

Chosen problems in municipal budget structure in view of its relevant needs 

Ing. Ondřej PETR -  Ing. Vilém PAŘIL  
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita  

 
Anotace 
Následující článek si klade za cíl na základě analýzy vybraných rozpočtových kategorií na 
municipální úrovni, respektive paragrafů dle odvětvového členění veřejných rozpočtů užívaného 
v České republice, a analýz zachycujících charakteristiku mobility obyvatel vyjádřenou 
prostřednictvím jevu vyjížďky a údajích o věkové struktuře obyvatel sledovaných obcí, identifikovat 
vztahy mezi reálnými potřebami obyvatel obcí a jejich reflexi v obecních rozpočtech. 
Předmětem tohoto výzkumu je vzorek 187 obcí v okrese Brno – venkov (dle územní struktury k 31. 
12. 2010). V případě dojížďky byla prokázána v podstatě průměrná korelace, která není dostatečně 
silná, nicméně vyjadřuje pozitivní a nezanedbatelný vztah s rozpočtovými výdaji do veřejné silniční 
dopravy v obcích. V druhém zkoumaném problému pak byla prokázána velmi silná korelace mezi 
výdaji do školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže se zastoupením věkové kategorie 0 - 14 let 
v obci. 
 
Klí čová slova 
Veřejné finance, veřejná služba, rozpočet obce, vyjížďka, věková struktura obyvatel 
 
Annotation 
The key objective of following article is to identify relations between real municipal citizen needs and 
its reflection in the municipal budget. This is based on analysis of chosen items respecting functional 
(or sectorial) budget classification, then on the analysis of citizens mobility expressed throughout 
commuting and finally on the data on population structure in chosen municipalities. Subject of this 
research is sample of 187 municipalities in district of „Brno – venkov“ in South Moravian region 
(according to territorial structure of 31st Dec 2010). In case of commuting there has been proved quiet 
average correlation, not completely unambiguous but still reflecting positive and considerable relation 
with municipal expenses on public road transportation systems. In the second analyzed case there has 
been verified very strong correlation between municipal expenses on in-school and out-of-school 
activities and number of population in the age of 0 to 14 years.  
 
Key words 
Public finance, public service, municipal budget, commuting, population age structure 
 
JEL classification: R51  
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