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REGIONÁLNE DISPARITY V EURÓPSKEJ ÚNII V PREDKRÍZOVOM 

A V KRÍZOVOM OBDOBÍ  

Regional disparities in European Union in the pre-crisis and crisis periods  

ING. MICHAL SUCHÝ - ING. STANISLAV KOLOŠTA, PHD. -  

DOC. ING. RADOSLAV KOŽIAK, PHD. 
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Department of Public Economy and Reg. Development 

Faculty of Economics  

Matej Bel University in Banská Bystrica 

 

Anotácia: Cieľom článku bola deskripcia vývoja regionálnych disparít 272 regiónov NUTS II v EÚ 

v rokoch 2000-2011 pomocou beta a sigma konvergencie. Časové obdobie sme rozdelili do predkrízového 
a krízového obdobia nakoľko sme chceli poukázať na vplyv hospodárskej krízy na vývoj regionálnych 

rozdielov. Predkrízové obdobie vykazovalo pomerne jednoznačné tendencie ku konvergencii regiónov 

NUTS II v EÚ prešetrovanej pomocou ukazovateľa HDP na obyvateľa. Celosvetová recesia mala dopad aj 
na hospodársku výkonnosť regionálnych ekonomík. Regióny začali strácať svoju rozvojovú dynamiku a to 

značne asymetricky, čo sa odrazilo aj na zväčšení rozptylu hospodárskej výkonnosti regionálnych ekonomík 

v EÚ. Z výsledkov sigma konvergencie badáme od roku 2009 vo všeobecnosti „zakonzervovanie“ úrovne 
rozdielov produktu regionálnych ekonomík EU.  

 

Kľúčové slová: NUTS 2 regióny, regionálna politika, regionálne disparity, konvergencia 
 

Annotation: The aim of this paper was to describe the evolution of regional disparities of 272 NUTS II 

regions of the EU-28 in years 2000 – 2011 using beta and sigma convergence approach. The observed time 
series was divided into the pre-crisis and crisis period. The aim of this division was to stress the influence of 

the economic crisis on the evolution of regional disparities. The pre-crisis period of the observed time series 

is characterised by relatively clear tendency of the regions' GDP per capita to converge. The global recession 
had an influence on the economic performance of the regions which started to lose their developmental 

dynamics in an asymmetric way which is reflected in the increase in economic performance dispersion 

across the EU-28 regions. Results of the sigma convergence calculus show the “lock-in” of EU-28 regional 
economies' product inequalities.  

 

Key words: NUTS 2 regions, regional policy, regional disparities, convergence 

 

JEL classification: R50, C25 

******* 

ASSESSMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE SELECTED EU 

COUNTRIES IN THE CONTEXT OF EUROPE2020 STRATEGY 

Hodnocení regionálního rozvoje ve vybraných zemí EU v kontextu Strategie Evropa 2020 

ING. EVA MINARČÍKOVÁ 
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Ekonomická fakulta 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Department of European Integration  

Faculty of Economics  

VŠB – Technical University of Ostrava 

 

Annotation: The recent economic crisis has increased the need of the EU Cohesion Policy that contributes 

to spreading growth and prosperity in the EU, while reducing economic, social and territorial disparities 
between European regions. The EU Cohesion Policy is closely aligned with the Europe 2020 Strategy. The 

Europe 2020 Strategy was launched in 2010 as a response to crisis and emphasises the need for innovation, 

employment and social inclusion and strong response to climate change and energy challenges. The aim of 
the paper is to evaluate and compare the level of regional development in the selected EU countries (Czech 
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Republic, Poland, Slovakia) in the period 2010-2013 based on Europe 2020 Strategy indicators by utilizing 

the VIKOR method. After almost four years of the Europe 2020 implementation, half of regions reached the 

better position in the year 2013 than in the year 2010 when the biggest improvement in the regional 
development was recorded in Poland. Since the year 2010 the highest disparities in the level of regional 

development according to selected indicators have persisted between NUTS 2 regions with capital city 

(Praha, Bratislavský kraj, Mazowieckie) together with Czech region Jihovýchod and regions Severozápad, 
Lubuskie, Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie and Východné Slovensko.  

 

Key words: EU Cohesion Policy, Europe 2020 Strategy, NUTS 2 region,regional development,VIKOR 
method 

 

Anotace: Nedávná hospodářská krize zdůraznila potřebu politiky soudržnosti EU, která přispívá k podpoře 
růstu a prosperity v EU a zároveň snižuje hospodářské, sociální a územní rozdíly mezi evropskými regiony. 

Politika soudržnosti EU je úzce spojena se Strategií Evropa 2020. Strategie Evropa 2020 byla, jako reakce 

na krizi, zahájena v roce 2010 a zdůrazňuje potřebu podpory inovací, zaměstnanosti a sociálního 
začleňování a nutnost reagovat na změny klimatu a energetické výzvy. Cílem příspěvku je zhodnotit 

a zkomparovat úroveň regionálního rozvoje ve vybraných zemí EU (Česká republika, Polsko, Slovensko) 

v období 2010-2013 na základě ukazatelů Strategie Evropa 2020 s využitím metody VIKOR. Téměř po 
čtyřech letech realizace Strategie Evropa 2020 dosáhla polovina regionů v roce 2013 lepšího umístění než v 

roce 2010, přičemž největší zlepšení zaznamenalo Polsko. Největší rozdíly přetrvávají od roku 2010 mezi 

regiony hlavních měst (Praha, Bratislavský kraj, Mazowieckie), včetně regionu Jihovýchod a regiony 
Severozápad, Lubuskie, Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie a Východné Slovensko. 

 

Klíčová slova: politika soudržnosti EU, Strategie Evropa 2020, NUTS 2 region, regionální rozvoj, metoda 
VIKOR 

 

JEL classification: C02, O18, R11 

******* 

VYHODNOTENIE MAKROEKONOMICKEJ NEROVNOVÁHY V EURÓPSKEJ 

ÚNII S ODPORÚČANIAMI PRE REGIONÁLNU POLITIKU 

Assessment of macroeconomics imbalance in European Union with recommendations for 

regional policy 

ING. STANISLAV KOLOŠTA, PHD. 1 - RNDR. PAVOL KRÁĽ, PHD. 2 
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Anotácia: Cieľom článku bolo navrhnúť agregovaný index makroekonomickej nerovnováhy (MI) v EU 

s použitím ukazovateľov Eurostatu MIP ročne vyhodnocovaných v správe AMR, v ktorej chýba 

vyhodnotenie celkového obrazu o MI jednotlivých krajín EU. Výsledkom aplikácie metódy hlavných 

komponentov je pracovná verzia agregovaného indexu, ktorý si vyžiada ešte ďalšie prepracovanie 
z hľadiska použitých ukazovateľov i zvoleného časového obdobia. Napriek tomu sme odhadli typické 

tendencie pre jednotlivé krajiny EU v predkrízovom období, kedy pre SR a ČR bol typický 

makroekonomický problém nezamestnanosť, ktorý pretrváva dodnes. Regionálna politika SR a ČR by sa 
v čase hospodárskej recesie mala orientovať najmä na efektívne využívanie, spravovanie a propagáciu 

regionálneho potenciálu vo väzbe na investície a systematické riešenie nezamestnanosti a tvorby nových 

pracovných miest.  
 

Kľúčové slová: PCA, makroekonomická nerovnováha, agregovaný index. 
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Annotation: The aim of this paper was to propose an aggregate index of macroeconomic imbalances (MI) 

in the EU using data from Eurostat MIP annually evaluated in the AMR where a complete picture of MI for 

individual EU countries is missing. The result of applying the method of principal components analyzes is 
a working version of aggregated MI index which will require further elaboration in terms of used indicators 

and the selected time period. Nevertheless, we estimated the typical tendency for individual EU countries in 

the pre-crisis period. For Slovakia and the Czech Republic there was typical macroeconomic problem in 
unemployment which persists to this day. Regional policy during economic recession in these countries 

should focus in particular on effective use, management and promotion of regional potential in relation to 

investments and systematic solution of unemployment and new job creation. 
 

Key words: PCA, macroeconomic imbalance, aggregated index 

 
JEL classification: O11, R58, C43 

******* 

VÝCHODO-ZÁPADNÍ GRADIENT SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ PROSTOROVÉ 

DIFERENCIACE MAĎARSKA 

East-west gradient of social and economic space differentiation in Hungary 

MARTIN KEBZA -  DOC. RNDR. JAN KUBEŠ, CSC. -  

 RNDR. ET PHDR. ALEŠ NOVÁČEK, PH.D.
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Department of Geography 
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Anotace: Cílem článku je analýza současné ekonomické a sociální prostorové diferenciace a příslušných 
regionálních disparit v Maďarsku na úrovni žup (NUTS3) a regionů NUTS2. V analýzách se pracuje 

s hodnotami 11 sociálních a ekonomických ukazatelů za tyto regiony v podobě odchylek od mediánů. 

Z těchto hodnot jsou pak vytvořeny 3 parciální indexy (sociální, ekonomický a další) a index souhrnný. 
Hodnotící část práce se věnuje prostorové diferenciaci a regionálním disparitám zejména na úrovni žup. 

V kartogramech jsou zobrazeny hodnoty souhrnných indexů v župách i v regionech NUTS2. Následně jsou 

rozebírány faktory podmiňující zjištěnou diferenciaci a regionální disparity Maďarska. Potvrdila se 
předpokládaná dichotomie regionu hlavního města proti zbytku země, dichotomie žup s velkými městy proti 

župám s městy malými a v zásadě se potvrdil i východo-západní gradient maďarských regionů, ovšem 

v různé míře a v různé podobě na sledovaných regionálních úrovních. 
 

Klíčová slova: sociogeografická diferenciace, regionální disparity, Maďarsko 

 
Annotation: The aim of this article is to show and explain the current economic and social spatial 

differentiation and related regional disparities in Hungary at county level (megyék - NUTS3) and NUTS2 

regions. We analyse the values of 11 social and economic indicators for these regions in terms of deviations 

from the median. From these values, we create three partial indexes (social, economic and additional) and an 

overall index. The evaluation part is devoted to spatial differentiation and regional disparities, especially at 

county level. Cartograms show the values of the overall index in counties and regions NUTS2. We also look 
for factors affecting the observed differentiation and regional disparities in Hungary. We confirmed the 

predicted dichotomy of region of Budapest against the rest of the country, dichotomy of counties with large 

cities against counties with small towns, and in principle is confirmed the east-west gradient of Hungarian 
regions, but in varying degrees and in different forms on the observed regional levels. 

 

Key words: socio-geographic differentiation, regional disparities, Hungary 
 

JEL classification: O18, R58 

******* 
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THE EFFECT OF DIFFERENT TIME HORIZON IN MEASURING THE 

REGIONAL ECONOMIC RESILIENCE 
Efekt rozdílného časového horizontu při měření ekonomické odolnosti regionů 

ING. ONDŘEJ SVOBODA -  BC. VERONIKA CICHÁ 
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Annotation: Evaluation of the economic resilience of regions is currently associated primarily with the 
effects of the economic crisis. Economic resilience of regions can be determined by applying different 

approaches and also different indicators. Under this assessment, the size of the resilience of the regional 

economy can be monitored to some external negative effects. It is also possible to assess the influence of 
potential determinants to the economic resilience. In any case, it is necessary to determine the appropriate 

length of the analysed period, at the end of which the situation of regions is assessed. The aim of this paper 

is to evaluate the effect of different lengths of the analysed period. The effect of different time horizon is 
investigated first by classifying types of regions in terms of economic resilience and second also by the 

assessment of differences in strength of the relationship between potential determinants of economic 

resilience and  a selected indicator of resilience. The analytical part of this paper is based on a dataset NUTS 
level 2 regions in connection with the economic crisis starting in 2008. The main research method used is 

a correlation analysis. The results show that the different length of a time horizon significantly influences 

both the classification of regions in terms of their resilience and also the strength of links between 
determinants and the indicator used for measuring economic resilience. 

 

Key words: regional development, regional resilience, economic crisis, determinants of regional resilience, 
employment 

 

Anotace: Hodnocení ekonomické odolnosti regionů je v současné době spojováno především s dopady 

ekonomické krize. Ekonomická odolnost regionů může být stanovena na základě různých přístupů 

a i různých ukazatelů. V rámci tohoto hodnocení lze sledovat velikost odolnosti regionální ekonomiky vůči 

určitému vnějšímu negativnímu působení. Dále lze posoudit vliv potenciálních determinant ovlivňujících 
velikost odolnosti regionu. V každém případě je však nutné stanovit vhodnou délku zkoumaného období, na 

konci kterého je vyhodnocována situace regionů. Cílem tohoto příspěvku je posoudit efekt rozdílné délky 

zkoumaného období. Efekt rozdílného časového horizontu je zkoumán nejprve pomocí klasifikace typů 
regionů z hlediska ekonomické odolnosti a v druhé řadě také pomocí zhodnocení odlišností v síle vazby 

mezi potenciálními determinanty ekonomické odolnosti regionů a zvoleným ukazatelem odolnosti. 

Analytická část příspěvku je založena na datové sadě regionů úrovně NUTS 2 v návaznosti na hospodářskou 
krizi z roku 2008. Hlavní výzkumnou metodou je korelační analýza. Výsledky ukazují, že rozdílná délka 

časového horizontu významným způsobem ovlivňuje jak klasifikaci regionů z hlediska jejich odolnosti, tak 

i intenzitu vazeb mezi determinanty a použitým ukazatelem odolnosti. 
 

Klíčová slova: regionální rozvoj, odolnost regionů, hospodářská krize, determinanty regionální odolnosti, 

zaměstnanost 
 

JEL classification: R00, R10, R11 

******* 



 

15 

 

 

SHLUKOVÁ ANALÝZA JAKO METODA V REGIONÁLNÍCH ANALÝZÁCH 

Cluster analysis as a method of regional analysis 

ING. LIBUŠE MĚRTLOVÁ, PH.D. 1 - MGR. MARTIN PROKOP 2 
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Anotace: Cílem článku je představit výsledky použití metody shlukové analýzy v posuzování úrovně 
regionů z pohledu ekonomických, sociálních a environmentálních ukazatelů v rámci regionální analýzy. 

V článku jsou vymezeny základní teoretická východiska, je popsána metoda shlukové analýzy, která hledá 

maximální podobnosti mezi zkoumanými subjekty a maximální rozdíly mezi subjekty. Na podkladě těchto 
charakteristik jsou potom vytvářeny shluky, které začleňují nejvíce podobné a nejméně podobné regiony do 

jednotlivých shluků a v rámci postupných kroků metody se tak vytvářejí shluky regionů s nejvíce 

podobnými charakteristikami, které zohledňují současné a vzájemné působení jednotlivých charakteristik 
zkoumaného souboru. Bylo provedeno porovnání na základě relativních hodnot ukazatelů v jednotlivých 

skupinách indikátorů po přepočtu na počet obyvatel v jednotlivých regionech s cílem posoudit ekonomickou 

a sociální úroveň regionů v roce 2000 a v roce 2012. Podle výsledků provedeného hodnocení byly regiony 
rozděleny do několika skupin, regiony vysoce výkonné, stabilizované, zaostávající a zaostalé. V  rámci 

tohoto členění jsou potom v jednotlivých vytvořených shlucích zahrnuty regiony s nejvyšší podobností, ale 

také i se stejnými nebo velice podobnými problémy. Toto rozčlenění následně umožňuje uplatňovat 
podobné postupy k jednotlivým regionům v rámci shluků, zejména pokud se jedná o alokaci finančních 

prostředků ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu evropských fondů v rámci státní regionální politiky.  

 

Klíčová slova: regionální politika, regionální disparity, makroekonomické ukazatele, shluková analýza, 

NUTS 3 regiony 

 
Annotation: The goal of this article is to present results using the method of cluster analysis in assessing the 

level of regions in terms of economic, social and environmental indicators in the regional analysis. The 

article defines the fundamental theoretical issues; it describes the method of cluster analysis, which seeks 
maximum similarity between the studied subjects and maximum differences between the subjects. Based on 

these characteristics, clusters are then created, incorporating the most and least similar characteristics of 

regions into individual clusters. In successive steps of the method, clusters of regions with the most similar 
characteristics are thus created, reflecting simultaneous and mutual interactions of the different 

characteristics of the investigated group. A comparison was made based on the relative values of the 

indicators in each group of indicators after recalculating per the population number in each region in order to 
assess the economic and social level of regions in 2000 and in 2012. According to the findings of the 

evaluation, regions were divided into different groups: regions of high performance, stabilized, lagging and 

underdeveloped. Within that division, the regions with the highest similarity, but also with the same or very 
similar problems were then included in individual clusters. This classification subsequently allows applying 

similar techniques to individual regions within clusters, especially when it comes to the allocation of funds 

from the state budget or the budget of the European funds within the state regional policy. 

 

Key words: regional policy, regional disparities, macroeconomic indicators, cluster analysis, NUTS 3  
 
JEL classification: R11, C38 

******* 
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Anotácia: Príspevok za zaoberá zhodnotením ako aj objasnením vývoja ekonomických a sociálnych disparít 

na príklade okresov Trnavského kraja. Hodnotenými ekonomickými ukazovateľmi sú index podnikateľskej 
aktivity a miera nezamestnanosti a sociálnymi ukazovateľmi priemerná mesačná nominálna mzda a index 

starnutia. Za účelom komplexného posúdenia konvergenčných, resp. divergenčných tendencií dominujúcich 

vo vybranom regióne boli analyzované lokálne miery konvergencie/divergencie, indikujúce relatívny vývoj 
v jednotlivých územných jednotkách a globálne miery indikujúce celkovú tendenciu k prehlbovaniu alebo 

vyrovnávaniu rozdielov. Preukázaný bol pretrvávajúci trend prehlbovania rozdielov v oboch skupinách 

disparít, pričom v prípade ekonomických je tento trend vypuklejší. Na druhej strane, však podstatná časť 
okresov konverguje k priemeru. Zistený stav môže byť spôsobený ako bodovým rozvojom skúmaného 

priestoru, tak špecifickými konkurenčnými výhodami a rozvojovými bariérami niektorých okresov. 

 

Kľúčové slová: regionálne disparity, konvergencia, divergencia 

 

Annotation: Paper is aiming to analyse as well as explain dynamics of economic and social disparities in 
the districts of Trnava Region. As indicators of economic disparities, index of business activity and rate of 

unemployment were considered, while social disparities were quantified through average monthly nominal 

wage and aging index. For an overall assessment of convergence/divergence tendencies dominating in the 
selected region, local statistics of convergence/divergence indicating the relative development in different 

territorial units were analyzed. A global rate indicating the overall trend toward widening or decreasing 

differences was implemented as well. The results demonstrate an ongoing trend of deepening the differences 
in both groups of disparities, while it is more evident in economic disparities. On the other hand, however, a 

significant number of districts converges to the average. This finding may be caused by a highly polarized 

development process inside the given spatial boundary and specific competitive advantages and 
development barriers of certain districts. 

 

Key words: regional disparities, convergence, divergence 
 

JEL classification: R11 

******* 
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Anotace: Článek se zabývá základním socio-ekonomickým vývojem Moravskoslezského kraje. V článku 

jsou použity základní makroekonomické ukazatele, na základě kterých je zjišťována pozice 
Moravskoslezského kraje vůči ostatním krajům, resp. národnímu průměru. Současně jsou vybrané ukazatele 
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analyzovány i na úrovni okresů (regionů NUTS 4). Cílem příspěvku je zhodnotit trendy v socio-

ekonomickém vývoji Moravskoslezského kraje v letech 2000 až 2012. V článku byly využity zejména data 

z veřejné databáze Českého statistického úřadu. Současně byla provedena, na základě metody Hodrick-
Prescottova filtru, dekompozice nezaměstnanosti na cyklickou a strukturální složku. Z provedené analýzy 

jsou patrné jisté odlišnosti Moravskoslezského kraje od národního průměru a současně byly zjištěny 

rozdílnosti mezi regiony i v rámci samotného Moravskoslezského kraje. Z provedené analýzy je patrné, že 
v některých ukazatelích vykazuje Moravskoslezský region výrazně horších výsledků, což se pak projevuje 

na celkovém obrazu tohoto regionu. 

 
Klíčová slova: Česká republika, hrubý domácí produkt, Moravskoslezský kraj, regionální disparity, trh 

práce 

 
Annotation: The paper deals with the basic socio-economic development of the Moravian-Silesian region. 

The paper deals with the basic macroeconomic indicators and tries to, based these data, identify the position 

of the Moravian-Silesian region among other Czech NUTS 3 regions. Moreover, selected indicator were 
analysed also within the Moravian-Silesian region at the regional level NUTS 4. The aim of the paper is to 

evaluate trends in socio-economic development of the Moravian-Silesian region in the years 2000 to 2012. 

In the paper, mainly data from the public database of the Czech Statistical Office were used. At the same 
time was made based on the method Hodrick-Prescott filter, decomposition of unemployment on seasonal, 

cyclical and structural component. From the analysis there are some significant differences between the 

Moravian-Silasian region and national average and in addition also between the regions within the 
Moravian-Silesian region. The analysis shows that some indicators suggested that the Moravian-Silesian 

region recorded significantly worsening performance, which is then reflected in the overall picture of the 

region. 
 

Key words: Czech Republic, gross domestic product, Moravian-Silesian region, labour market 

 
JEL classification: J14, R10 
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POROVNÁNÍ MÍRY KONCENTRACE PRODUKCE ČESKÉ A SLOVENSKÉ 

REPUBLIKY PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE 

A comparison of the concentration of production 

Czech and Slovak Republic after joining the European Union  

ING. PETRA APPLOVÁ 
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Anotace: Cílem článku je určit, zda napříč českými a slovenskými regiony soudržnosti lze, v souladu 

s posláním kohezní politiky, identifikovat po vstupu do EU eliminaci meziregionálních disparit, jež jsou 
měřeny mírou koncentrace produkce. Pro prvotní posouzení konvergence obou zemí je analyzován relativní 

ukazatel tvorby bohatství (HDP na obyvatele v PPS) ve vybraných letech. Stěžejní část příspěvku je 

zaměřena na stanovení míry koncentrace produkce pomocí vhodné metody, kdy je na základě rešerše 
odborné literatury a stanovených nezbytných podmínek selekce zvolen tzv. upravený geografický index 

koncentrace (AGC). Index produkce AGC je určen v ČR a v SR pro všechny regiony NUTS II a rovněž, 

s ohledem na odlehlé hodnoty zvoleného relativního ukazatele tvorby bohatství, pro obě země s eliminací 
metropolitních regionů soudržnosti. V závěru příspěvku je provedena komparace výzkumem získaných 

výsledků s evaluační metodou vývoje v regionech - s tzv. indikátorem rozptylu regionálního HDP na 

obyvatele v PPS. Použité metody shodně prokázaly, že v rámci českých a slovenských regionů lze 
identifikovat regionální disparity, jež jsou v ČR (na rozdíl od SR) postupně eliminovány, ovšem shodné 

výsledky při měření velikosti těchto regionálních nerovnoměrností produkce lze získat pouze při vyloučení 

metropolitních NUTS II. 
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Klíčová slova: regionální disparity, koncentrace produkce, upravený geografický index koncentrace (AGC) 

 
Annotation: The objective of the article is to determine whether it is possible, after the entrance into the EU 

and in accordance with the role of cohesion policy, to identify across Czech and Slovak cohesion regions 

elimination of inter-regional disparities, which are measured by the level of production concentration. The 
relative indicator of wealth creation (GDP per capita in PPS) in selected years is analyzed to make the initial 

assessment of the convergence of the two countries. The main part of the article is focused on determining 

the level of concentration of production using appropriate methods. Based on literature search and provided 
necessary requirements the Adjusted Geographic Concentration Index (AGC) was selected. The output 

index AGC is designed in CR and SR for all NUTS II and also, with respect to outliers of the selected 

relative indicator of wealth creation, for both countries with the elimination of the metropolitan regions of 
cohesion. In conclusion, the author made a comparison of obtained research results with the method of 

evaluation of development in the regions - the so-called dispersion of regional GDP per capita in PPS. The 

methods used have both proven, that within the Czech and Slovak regions regional disparities can be 
identified, which are in the Czech Republic (unlike in SR) gradually eliminated. The same results when 

measuring the size of these regional disparities of production can only be obtained by excluding the 

metropolis NUTS II. 
 

Key words: regional disparities, concentration of production, Adjusted Geographic Concentration Index 

(AGC) 

 

JEL classification: O57, R11 
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VYBRANÉ ASPEKTY VZTAHU NABÍDKY A POPTÁVKY 

V LOKALIZAČNÍCH ANALÝZÁCH 

Selected aspects of the relationship of supply and demand in location analyses 

ING. TEREZA BENÍŠKOVÁ - ING. JAROSLAV URMINSKÝ 

 

Katedra regionální a environmentální ekonomiky 
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Anotace: Lokalizační faktory hrají zásadní roli při umisťování podniků v území. Lokalizační činitelé 
podléhají proměnám v čase, což odráží inovační trendy stejně jako nové přístupy k místnímu a regionálnímu 

rozvoji. Cílem tohoto příspěvku je porovnat lokalizační faktory ze strany nabídky, tedy měst a poptávky, 

tedy preference investorů. Z příspěvku vyplývá rozdílnost preferencí jednotlivých aktérů a to především 
mezi tzv. měkkými a tvrdými lokalizačními faktory.  

 

Klíčová slova: lokalizace, lokalizační faktory, nabídka a poptávka, České podniky, zahraniční podniky, 

města, Česká republika 

 

Annotation: Location factors play a crucial role in placing enterprises in the territory. Location factors are 
subject to changes over time, reflecting the innovative trends as well as new approaches to local and 

regional development. The objective of this paper is to compare the location factors on the supply side, i.e. 

towns and demand side, i.e. preferences of investors. The article shows the diversity of preferences of 
individual actors and especially so-called soft and hard location factors. 

 

Key words: location, location factors, supply and demand, Czech enterprises, foreign enterprises, towns, 
Czech Republic 

 

JEL classification: R10, R30, L29 
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ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČNÍ REGIONY Z HLEDISKA SEKTOROVÉHO 

ZAŘAZENÍ PODNIKŮ 

Czech-Polish border regions in terms of the sectoral classification of enterprises  

ING. KARIN GAJDOVÁ - DOC. ING. PAVEL TULEJA, PH.D. 
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Anotace: V současné době je z pohledu Evropské unie stále vyšší zájem o zvýšení přeshraniční spolupráce 

příhraničních regionů. Vzájemná spolupráce totiž může mít za následek zlepšení ekonomické situace 

v regionech, zvýšení konkurenceschopnosti regionů a snížení záporných regionálních disparit vůči ostatním 
regionům. Příhraniční regiony bývají tedy různými způsoby podporovány a stejně tak ekonomické 

(podnikatelské) jednotky v těchto regionech. Neboť zlepšení podnikatelské sféry ve vybraném regionu 

pozitivně ovlivní také ekonomickou situaci daného regionu. Tyto příhraniční regiony bývají sledovány 

a analyzovány a jsou hledány cesty pro zlepšení jejich situace. Cílem tohoto příspěvku je tedy zmapování 

situace a zjištění problémové oblasti z hlediska sektorové struktury podniků ve vybraných příhraničních 
regionech, tj. v Moravskoslezsku, Opolském a Slezském vojvodství. Pro dosažení tohoto cíle byla využita 

metoda meziregionální komparace na základě dat z veřejně dostupných zdrojů. 

 
Klíčová slova: příhraniční region, sektorová struktura podniků, Moravskoslezsko, Opolské a Slezské 

vojvodství 

 
Annotation: Currently, from the view of the European Union, it is increasingly interested in enhancing 

cross-border cooperation between border regions. Mutual cooperation that may result in a better economic 

situation in the region, increasing the competitiveness of regions and reduce regional disparities negative 
towards other regions. Border regions are thus supported in different ways as well as economic (business) 

units in these regions. The improvement of the business community in the selected region also positively 

affects the economic situation of the region. These border regions are tracked and analyzed and searched for 
ways to improve their situation. The aim of this contribution is to map the situation and determine problem 

areas in terms of sectoral structure of enterprises in selected border regions, ie. Moravia-Silesia, Opole and 

Silesian voivodship. To achieve this objective method was used interregional comparison based on data 
from publicly available sources. 

 

Key words: border region, sector structure of enterprises, Moravian-Silesian, Opole and Silesian voivodship 
 

JEL classification: M21, R30 
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LOKALIZACE POBOČEK NEJVĚTŠÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Z KVALITATIVNÍHO POHLEDU 

Location of affiliates of largest enterprises in the Czech Republic from qualitative point of view 
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Anotace: Pozornost věnovaná pobočkám největších podniků není v současnosti ještě stále dostatečná. Tento 

článek se zaměřuje na analýzu a zhodnocení lokalizačních faktorů určujících prostorovou distribuci poboček 

největších podniků v České republice. Náš výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření 
a byl převážně kvalitativního charakteru. Nutno zdůraznit, že tradiční faktory jako infrastruktura či 
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geografická poloha stále sehrávají u lokalizace zkoumaných poboček zásadní roli. Za povšimnutí také stojí, 

že lokalizační faktory preferované českými a zahraničními podniky se dosti odlišují. A nikoliv překvapivě 

velké podniky tendují k preferenci těch území, kde jsou lokalizována jejich ústředí. 
 

Klíčová slova: lokalizace, pobočky, největší podniky, Česká republika 

 
Annotation: Attention devoted to the affiliates of largest enterprises is far from sufficient. This paper aims 

at the analysis and assessment of location factors delimitating the spatial distribution of affiliates of largest 

enterprises in the Czech Republic. Our research has been executed by means of questionnaire and was 
primarily of qualitative character. It should be stressed that traditional factors, such as infrastructure or 

geographical location still play a dominant role during the location of affiliates. It is worth noticing that 

location factors preferred by Czech and foreign companies differ quite a lot. And not surprisingly, largest 
companies tend to prefer the territories where their headquarters are collocated.  

 

Key words: location, affiliates, largest enterprises, Czech Republic 
 

JEL classification: R10, R12, R39, L20 

******* 

JSOU PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE DETERMINANTOU ATRAKTIVITY 

ČESKÝCH REGIONŮ? 

Do the foreign direct investments determine the attractiveness of Czech regions? 

ING. PAVEL ZDRAŽIL 
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Anotace: Atraktivitu regionu lze považovat za poměrně široký, avšak s regionálním rozvojem úzce 

související, pojem, neboť je faktickým kvalitativním ukazatelem jeho aktuálního a částečně i budoucího 

potenciálu. Nalézání faktorů, které atraktivitu regionu dokáží determinovat, se proto zdá být v kontextu 
formování regionální politiky naprosto žádoucí. Cílem příspěvku je posoudit prokazatelnost účinku přímých 

zahraničních investic na atraktivitu českých regionů v multidimenzionálním pojetí, zaměřeném na vybrané 

ukazatele trhu práce, podnikatelské báze, makroekonomického vývoje, bytové výstavby a demografie; 
a rozhodnout, zda je v českých regionech možné přímé zahraniční investice považovat za relevantní 

determinantu regionálního rozvoje. Cíle bylo dosaženo na základě analýzy časových řad a posouzení 

vzájemných vztahů ve vývoji sledovaných proměnných. Výsledky analýzy napovídají, že přímé zahraniční 
investice atraktivitu některých regionů determinují pouze v aspektech podnikatelské báze, potenciální 

spotřeby, zaměstnanosti z hlediska odpracovaných hodin a migrace. 

 

Klíčová slova: PZI, atraktivita regionu, kraje ČR 

 
Annotation: The attractiveness of region can be considered as a very huge term which is closely related to 

the regional development because it’s de facto qualitative indicator of today and future potential. Therefore, 

the finding of factors that are able to determine the regional attractiveness looks to be very desirable in terms 
of regional policy shaping. The aim of this paper is to examine the provability of foreign direct investments 

effect on attractiveness of Czech regions within the multidimensional aspect focused on selected indicators 

of labor market, business base, macro-economic development, housing construction, and demographics; and 
to decide if foreign direct investments can be interpreted as a relevant determinant of development of Czech 

regions. The aim has been achieved by time series analysis and reviewing relations of development of 

variables under examination. We can suggest that foreign direct investments determine the attractiveness of 
some regions only in terms of business base, potential consumption, employment (hours worked) and 

migration. 
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Key words: FDI, attractiveness of region, Czech regions 

 

JEL classification: R11, F21 
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THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT LOCATED IN THE 

INDUSTRIAL ZONES ON REGIONAL LABOR MARKET 

Vliv přímých zahraničních investic lokalizovaných do průmyslových zón na regionální trh práce 
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Annotation: The paper aims to analyse and evaluate the impact of foreign direct investment in the Louny 

District, based on the data from annual reports of multinational companies situated in the industrial zones. 
This region has long been among the top ten districts with the highest unemployment rate within the Czech 

Republic. The basic research question is how can multinational industry companies help to solve problems 

in the labour market in this structural afflicted region. Based on the comparative analysis of information 
from companies´ annual reports and statistics from the Czech Statistical Office and the CzechInvest 

association, the research results presented in the paper point at the fact, to what extent multinational industry 

companies could reduce the unemployment rate in this particular district. The contribution of these 
investments is illustrated by hypothetical unemployment rate, in other words, what would be the situation on 

the regional labour market in the case of the absence of these investments. Based on the comparative 

analysis of data from the period 2000 – 2013, foreign direct investment from the industrial zones Alpka and 
Triangle could reduce regional unemployment rate by 2,6 p. p. per year on average. This paper demonstrates 

the dependence of the existence of the industrial zones to reduce regional unemployment rate by the means 

of correlation analysis. Divergences in the development of the real unemployment rate in the region can be 

based on conducted research mainly attributable to specific situations in industrial zones. 

 

Key words: foreign direct investment, labour market, regional development, unemployment rate, industrial 
zones  

 

Anotace: Příspěvek má za cíl zhodnotit vliv přímých zahraničních investic na okres Louny, a to 
prostřednictvím údajů z výročních zpráv nadnárodních firem lokalizovaných v průmyslových zónách 

v tomto okresu. Okres Louny se dlouhodobě řadí k desítce okresů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České 

republice. Základní výzkumnou otázkou je, zda a především pak do jaké míry dokáží nadnárodní 
průmyslové společnosti napomáhat k řešení regionálních problémů na trhu práce v tomto strukturálně 

postiženém regionu. Na základě komparativní analýzy informací z výročních zpráv firem a údajů Českého 
statistického úřadu a CzechInvestu je kvantifikován dopad nadnárodních průmyslových firem 

lokalizovaných v průmyslových zónách na nezaměstnanost v okresu. Přínos těchto investic k řešení 

regionálního problému vysoké míry nezaměstnanosti je ilustrován na hypotetické míře nezaměstnanosti, 
resp. jaká by byla situace na regionálním trhu práce v případě neexistence těchto investic. Na základě 

komparativní analýzy údajů z let 2000 – 2013 přímé zahraniční investice z průmyslových zón Alpka 

a Triangle dokázaly snížit regionální nezaměstnanost v průměru o 2,6 p. b. ročně. Prostřednictvím korelační 
analýzy je v příspěvku ukázána závislost existence jednotlivých průmyslových zón na snižování regionální 

míry nezaměstnanosti. Výkyvy vývoje skutečné míry nezaměstnanosti ve zkoumaném regionu lze na 

základě provedeného výzkumu připisovat především a pouze situacím v průmyslových zónách.   
 

Klíčová slova: míra nezaměstnanosti, přímé zahraniční investice, regionální rozvoj, trh práce, průmyslové 

zóny 
 

JEL classification: F21, F23, J64, R11, R32 
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INVESTMENT INCENTIVES AND EUROPEAN STRUCTURAL FUNDS IN THE 

CONTEXT OF NORTHEAST REGIONAL DEVELOPMENT 

Investiční pobídky a strukturální fondy EU v kontextu rozvoje regionu Severovýchod 

ING. KRISTÝNA BRZÁKOVÁ 1 - ING. KAROLÍNA PŘIDALOVÁ 2 

 

Annotation: This paper analyses topic of the regional development and possible influence by investment 
incentives and subsidies from Regional Operational Programme in terms of theoretical approaches. In 

existing theories there is a base found which explains whether investment incentives or European subsidies 
can positively impact regional development. For purpose of a case study, was selected a cohesion region of 

Northeast which composed of the Liberec Region, Hradec Králové Region and Pardubice Region. The aim 

of this paper is a summary of previously proven theories and evaluation of use of above mentioned financial 
tools in the Northeast Region in the previous EU financial framework 2007-2013. 

The paper is divided into a few parts which follow on each other and help to get more useful details for the 

examined issue. It offers explanation of regional development in existing theories in the context of selected 
region of Northeast. Then it presents investment incentives and European subsidies in relation to regional 

development overall and Northeast Region. The results suggest a positive impact of subsidies and 

investment incentives for the development of the region and define the differences of impacts on regional 
development for investment incentives and European subsidies. Also in case of investment incentives the 

results refer some conditions that are necessary to meet in order to reach the regional development. 

There is description and comparative explanation used in the paper. Results are based on theoretical review 
and analysis of historical data within 2007-2013.  

 

Key words: regional development, investment incentives, European subsidies, Regional Operational 
Programme 

 

Anotace: Tento článek se zabývá tematem regionálního rozvoje a jeho možného ovlivnění pomocí 
investičních pobídek a dotaci z EU na úrovni teoretických přístupů. V již existujících teoriích hledá základ, 

který poskytuje vysvětlení, zda investiční pobídky reps. dotace z EU mají na regionální rozvoj vliv a mohou 

ho dlouhodobě pozitivně ovlivňovat.  Pro účely případové studie byl vybrán region soudržnosti 
Severovýchod v evropském značení NUTS 2, do kterého spadá Liberecký, Královéhradecký a Pardubický 

kraj. Cílem článku tak je shrnutí dosud prokázaných teorií a zhodnocení využití výše zmíněných pobídek 

v regionu Severovýchod v uplynulém finančním období EU 2007-2013.  
Příspěvek je rozdělen do několika dílčích cílů, kde vysvětluje regionální rozvoj na základě 

teoretických  přístupů, vymezuje charakteristiku zkoumaného regionu Severovýchod a jeho potřeby pro 

možný regionální rozvoj. Dále představuje investiční pobídky a dotace z Regionálního operačního programu 

ve vztahu k regionálnímu rozvoji a rozvoji vybraného regionu Severovýchod. Výsledky značí pozitivní 

dopad vybraných nástrojů na rozvoj regionu Severovýchod, přičemž dochází nejen k definování odlišnosti 

dopadů na regionální rozvoj u investičních pobídek a zmíněných dotací, ale také v případě investičních 
pobídek k podmínkám, které předcházejí možnému regionálnímu rozvoji.  

V článku jsou použity metody deskripce a komparativního popisu. Výsledky jsou zjištěny na základě 

teoretické rešerže a empirické analýzy dat z období 2007-2013.  
 

Klíčová slova: regionální rozvoj, investiční pobídky, dotace, Regionální operační program 

 
JEL classification: H71, R58 
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Mezinárodní společnosti čerpající investiční pobídky a jejich vliv na trh práce Ústeckého kraje 
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Annotation: The purpose of this paper is to evaluate the impact of foreign direct investment that has been 

attracted by incentive system to the labour market of one of the most structural problematic region, namely 
Ustecky region which is characterized by long-term high unemployment rate. Primal research question is 

wheather and how may multinational corporations contribute to the key issue’s solution of the region labour 

market. The impact of multinational companies that localized their subsidiaries into selected region was 
quantified from comparative analysis of companies` annual reports and statistics of the Czech statistical 

office and CzechInvest. Real benefit of primary created job positions is reduced by inflow of foreign 

workers that are connected to the examined economic subjects. Correlative analysis displays the relation of 
foreign direct investment and regional unemployment rate. The impact of foreign investment is illustrated by 

share of new jobs in these subjects in total number of job positions in the region. Based on the comparative 
analysis of data from 2002 - 2013, there is clear evidence that foreign direct investment has had share 5 % in 

average and created average of 20,000 job positions that have been filled from 97 % by local inhabitants.  

 
Key words: foreign direct investment, labour market, migration, multinational companies  

 

Anotace: Příspěvek má za cíl zhodnotit vliv přímých zahraničních investic, které byly přilákány pomocí 
systému investičních pobídek na trh práce jednoho z nejvíce strukturálně postižených regionů, tj. Ústeckého 

kraje, který se dlouhodobě potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti.  Základní výzkumnou otázkou je, 

jakým způsobem dokáží nadnárodní korporace přispívat k řešení klíčového problému trhu práce tohoto 
regionu. Na základě komparativní analýzy informací z výročních zpráv firem a údajů Českého statistického 

úřadu a CzechInvestu je kvantifikován dopad nadnárodních firem, které umístily svou přímou zahraniční 

investici do analyzovaného regionu na zaměstnanost v kraji. Skutečný přínos primárně vytvořených 
pracovních míst je v příspěvku očištěn o příliv cizinců, kteří se ke zkoumaným podnikatelským subjektům 

vážou. Prostřednictvím korelační analýzy je ukázána závislost přílivu přímých zahraničních investic 

a regionální míry nezaměstnanosti. Dopad zahraničních investic je ilustrován na podílu nově vytvořených 
pracovních míst v těchto subjektech na celkovém počtu pracovních míst v regionu. Na základě komparativní 

analýzy údajů z let 2002 - 2013 přímé zahraniční investice se na regionální zaměstnanosti podílely 

v průměru cca 5 % a vytvořily v průměru 20,000 pracovních míst, které byly zhruba z 97 % obsazeny 
domácími obyvateli.  

 

Klíčová slova: mezinárodní společnosti, migrace, přímé zahraniční investice, trh práce  
 

JEL classification: F21, F23, J60, J61 

******* 



 

24 
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Annotation: The paper deals with external communication with the media as one part of the SME system. It 
particularly deals with the perception of the functioning of the process of external media communication 

management of these enterprises. Data were obtained from an internal grant of JU GAJU 039/2013/S during 

the 2014 survey. The sample consisted of 300 SMEs, which were divided into different size groups and 
further divided into groups according to the industry which the selected SMEs conduct its business in. The 

process was rated very similarly by enterprises of different size. The micro enterprises evaluated its 

functioning at the level of 52%. The 53 % level was reported by small businesses and 53 % of medium-sized 
enterprises. Different sectors reported the following result: 56 % in commerce, 47 % in transport 53 % in 

services, 57 % in construction, 50 % in manufacturing and 49 % in agriculture. The best functioning was 

reported within the construction industry and commerce. The worst was the transport sector and agriculture. 
 

Key words: external Communication, small and medium-sized enterprises, process 

 
Anotace: Článek se zaměřuje na jednu ze součástí systému managementu MSP a to na externí mediální 

komunikaci. Konkrétně pak na vnímání fungování procesu externí mediální komunikace managementem 

těchto podniků. Data byla získána v rámci interního grantu JU GAJU 039/2013/S  v průběhu roku 2014 
metodou dotazníkového šetření. Výzkumný vzorek tvořilo 300 MSP, které byly pro účely článku rozděleny 

do velikostních skupin a dále do skupin dle odvětví, ve kterém vybrané MSP realizují svojí činnost. 

Fungování tohoto procesu bylo jednotlivými velikostními skupinami podniků hodnoceno velmi podobně, 
mikropodniky hodnotí jeho fungování na 52 %, malé podniky 53 % a střední podniky také 53 %ty. 

U jednotlivých odvětví jsou výsledky následující, obchod 56 %, doprava 47%, služby 53 %, stavebnictví 57 

%, výroba 50 % a zemědělství 49 %. Nejlépe je fungování procesu hodnoceno v rámci odvětví stavebnictví 
a obchod. Naopak nejhůře je na tom odvětví dopravy a zemědělství. 

 

Klíčová slova: externí komunikace, malé a střední podniky, proces 
 

JEL classification: M00 
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MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH KRAJŮ 

V ČESKÉ REPUBLICE 

Small and medium size enterprises in the regional public contracts in the Czech Republic  

BC. TEREZA STLOUKALOVÁ - DOC. JUDR. ING. RADEK JURČÍK PH.D.  -  

BC. KRISTÍNA SRDOŠOVÁ 

 

 

Anotace: Příspěvek se zabývá vztahem veřejných zakázek a jejich realizaci malými a středními podniky 

s regionálním aspektem. Tento článek poukazuje na skutečnost, že novou politikou v rámci EU je podpora 

malých a středních podniků v rámci veřejných zakázek. Článek se zabývá vybranými prostorovými relacemi 
veřejných zakázek v České republice. Předmětem zájmu jsou veřejné zakázky zadávané kraji České 

republiky. Článek poukazuje na skutečnost, že existuje silný podíl veřejných zakázek zadaných malým 
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a středním podnikům v rámci veřejných zakázek zadávaných kraji a rovněž poukazuje na to, že poměrně 

značný podíl finanční alokace veřejných zakázek se realizuje v příslušném regionu (kraji). Veřejné zakázky 

tak nelze považovat za vhodný nástroj k redukci regionálních disparit. 
 

Klíčová slova: kraje, regiony, malé a střední podniky, veřejné zakázky, regionální disparity  

 
Annotation: The paper deals with the relationship of public contracts and their implementation by SMEs 

with the regional aspect. This article highlights the fact that the new policy within the EU is to support 

SMEs in public procurement. The article deals with some spatial relations of public procurement in the 
Czech Republic. The focus of public procurement is on regions of the Czech Republic. The article points to 

the fact that there is a strong share of public contracts awarded to SMEs in the context of procurement by the 

county and also points to the fact that a high proportion of financial allocation of public contracts remains in 
the region. Public procurement cannot be considered an appropriate instrument to reducing regional 

disparities 

 
Key words: regions, districts, Small and Medium Size Enterprises, public procurement, regional disparities  

 

JEL classification: R11, R50 
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REGIONÁLNY INOVAČNÝ SYSTÉM V KONCEPTE UČIACICH SA REGIÓNOV 

AKO ALTERNATÍVA PRE REGIONÁLNU POLITIKU 

Regional innovation system in learning regions concept as alternative for regional policy 
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Anotácia: Cieľom článku bolo poskytnúť rámcový obsah regionálneho inovačného systému zasadeného do 

konceptu učiacich sa regiónov a zosumarizovať poznatky z doterajších skúseností s konceptom učiacich sa 
regiónov do jednoduchej a kompaktnej formy využiteľnej pri realizácii cieľov regionálnej politiky v SR 

a ČR a to aj v menej rozvinutých regiónoch. Výsledky analýzy štúdií zaoberajúcimi sa inovatívnosťou 

a regionálnymi inovačnými systémami v učiacich sa regiónoch naznačujú, že popri odstraňovaní 
štrukturálnych faktorov brzdiacich inovatívnosť v regióne, je vhodné – kvôli riešeniu sociálno-

ekonomických problémov regiónov – sa v regionálnych inovačných systémoch zamerať na systematické 

prepojenie oblastí: trvalo udržateľný rozvoj, využitie potenciálu regiónu pre zvyšovanie jeho sebestačnosti, 
tvorba a difúzia inovácií, tvorba priestoru na zdieľanie inovácií a poznatkov; efektívne spôsoby učenia. 

 
Kľúčové slová: učiaci sa región, regionálny inovačný systém, inovácie, regionálny rozvoj 

 

Annotation: The objective of this paper was to provide framework of regional innovation system in concept 
of learning regions and to summarize knowledge from experiences with this concept in simple and compact 

form useable for policy-makers during realization of objectives of regional policy in Slovakia and Czech 

Republic also in less developed regions. Results of analyses of works dealing with innovativeness and 
regional innovation systems in learning regions indicate that besides removing of structural factors hindering 

innovativeness in region is convenient in regional innovation systems– due to social-economics problems 

solving – to focus on systematic networking of these fields: sustainable development; usage of regional 
potential towards its self-sufficiency; creating and diffusion of innovations; creation of space for innovation 

and knowledge sharing; effective forms of learning. 

 
Key words: learning region, regional innovation system, innovations, regional development 

 

JEL classification: R11, R58 
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Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou implementace inovační politiky prostřednictvím regionálních 

inovačních strategií. Regionální inovační strategie je střednědobý dokument zahrnující vyvážený politický 
mix nástrojů, využívající strategické schopnosti a učení a podporující vazby regionálních aktérů. V ČR jej 

postupně schválily všechny kraje s výjimkou Středočeského. Kvalita dokumentu a s tím úzce související 

míra implementace je však diametrálně odlišná. Zatímco některé kraje přijaly strategii jen formálně, jiné ji 
reálně naplňují prostřednictvím realizace akčních plánů. K lídrům v této oblasti patří zejména Jihomoravský 

kraj, ale také kraje Moravskoslezský a Zlínský. 

 
Klíčová slova: inovace, regionální rozvoj, inovační politika, regionální inovační strategie 

 

Annotation: The article deals with implementation of innovation policy through regional innovation 
strategies. Regional innovation strategy is a medium-term document encompassing balanced policy tool mix 

that uses strategic capabilities and learning and that support linkages among regional actors. In the Czech 

Republic all regions except of the Central Bohemia Region have approved their innovation strategies. 
However, the quality of documents and related implementation degree differ significantly. While some 

regions accepted the strategy only by a formally way, other ones put them into practice through realization 

of actions plans. Especially the South Moravian, but also the Moravian-Silesian and the Zlin Regions are the 

leaders in this field. 

 

Key words: innovation, regional development, innovation policy, regional innovation strategy 
 

JEL classification: R58, O25 
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Annotation: The purpose of the paper is to assess the current regional-of-the-art of regional innovation 

monitor  in the Moravian-Silesian Region and extend the findings of its own research in innovative activities  

in the region´s companies. Several attributes were selected in this regard, including the regional innovation 
system (economic and regional innovation performance). More detailed analysis through primary research 

was aimed at identifying the types of innovations in selected sectors and extended by the application 

business lifecycle criteria of subjects. Conclusions of this paper advert to the observed interaction between 
innovation in processes, technologies and strategies in relation to different stages  

of the business lifecycle and from the perspective of sector we have identified the significance of the 
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innovation in process approach and technology. Comprehensively are the most commonly used product 

innovation, process, technology and organization. 

 
Key words: regional innovation, innovation activity, regional development, Moravian-Silesian Region 

 

Anotace: Cílem článku je vyhodnotit stávající regionální inovační systém na základě inovačního 
monitoringu moravskoslezského kraje a v rámci oblasti hodnocení inovačních aktivit prostřednictvím 

výsledků vlastního výzkumu. Pro účely analýzy vybrány atributy zohledňující regionální inovační systém 

(ekonomická a regionální inovační výkonnost). Hlubší analýza prostřednictvím primárního výzkumu byla 
zaměřena na identifikaci typů inovací ve vybraných odvětvích a rozšířena o aplikaci kritéria životního cyklu 

subjektů. Závěry příspěvku poukazují na zjištěné interakce mezi inovacemi v oblasti procesů, technologií a 

strategií ve vztahu k jednotlivým fázím životního cyklu subjektů a z pohledu odvětví byla identifikována 
významnost v inovacích procesních a technologických. Komplexně jsou nejvíce využívány inovace 

produktové, procesní, technologické a organizační. 

 
Klíčová slova: regionální inovace, inovační aktivita, regionální rozvoj, Moravskoslezský kraj 

 

JEL classification: O18, R11, R58 
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Annotation: Innovations are becoming one of basic factors of regional development. In the context of 
common policies of European Union, goals of Cohesion and R&D Policy are gradually mingling within the 

meaning of support of innovation technologies introduction to enhance the competitiveness and the 

convergence of regions. The paper is trying to capture the basic development linkages of this synergy 
including the analysis of concrete financial programming support development of studied policies of 

European Union. The last part of the paper deals with synergy of Cohesion and R&D Policy for the 

technological and social innovations´ support for the 2014 – 2020 programming period. This support is 
implemented through the principle of territorial, social and economic cohesion in regional strategies RIS3. 

 

Key words: innovation policy, cohesion policy, regional strategies for smart specialization, financial 

support,   social innovation 

 

Anotace: Inovace se stávají jedním ze základních faktorů regionálního rozvoje. V  kontextu společných 
politik Evropské unie dochází postupně k prolínání cílů kohezní a vědeckotechnické politiky ve smyslu 

podpory zavádění inovačních technologií pro zvýšení konkurenceschopnosti a úrovně konvergence regionů. 

Příspěvek se snaží postihnout základní vývojové vazby této synergie včetně analýzy vývoje konkrétních 
finančních programových podpor zkoumaných politik Evropské unie. V závěru příspěvku se autoři zabývají 

synergií inovační a kohezní politiky pro podporu technologických i sociálníchinovací v programovém 

období  2014–20, projevující se v koncepci principů územní, sociální a hospodářské koheze 
u připravovaných regionálních strategií RIS 3. 
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Klíčová slova: inovační politika, kohezní politika, regionální strategie inteligentní specializace, finanční 

podpora, sociální inovace 

 
JEL classification:  R11 
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Anotace: Sektor výzkumu a vývoje patří mezi velmi důležité faktory pro rozvoj země, regionů.  Odvětví 
výzkumu a vývoje ale není stejné ve všech regionech.  Každý region je totiž jedinečný a jednotlivé regiony 

se mezi sebou odlišují – mají rozdílné přírodní podmínky, historický vývoj, strukturu ekonomiky, 

demografické charakteristiky apod. (Klímová, 2013) a to vše ovlivňuje více či méně právě i jeho výzkumný 
potenciál. Cílem příspěvku je změřit výzkumný potenciál ve vybraných regionech České republiky (ČR) 

a porovnat jejich odlišnosti v této sféře. K této analýze bude dále vztažena také podpora vědy a výzkumu 

z kohezní politiky Evropské unie (EU) prostřednictvím Operačního programu Věda a výzkum pro inovace 
(OP VaVpI). Analýza bude provedena ve čtyřech krajích ČR a to v Plzeňském, Ústeckém, 

Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji. 

 
Klíčová slova: kraje, výzkum a vývoj, výzkumný potenciál, Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

 

Annotation: Research and development sectors belong to very important factors for the development of the 

country and regions. The sector of research and development is not the same in all regions. Each region is in 

fact unique and individual regions differ among themselves - they have different natural conditions, 

historical development, economic structure, demographic characteristics, etc. (Klímová, 2013), and it all 
more or less affects its research potential of regions. The aim of this paper is to measure research potential in 

selected regions in the Czech Republic (CR) and compares their differences in this sphere. To this analysis 

there will be also related science and research support from the Cohesion Policy of the European Union 
(EU) through the Operational Program Research and Development for Innovation. The analysis will be 

carried out in four regions in the CR and they are Plzeň, Ústí, Hradec Králové and Moravian-Silesian 

Region. 
 

Key words: regions, research and development, research potential, Operational Programme Research and 
Development for Innovation 

 

JEL classification: O31, O32, O38, R11, R12, R58 
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Annotation: Regional competitiveness is an important factor, which directly affects the development and 
diffusion of innovation and is a prerequisite for the future prosperity of the territory. However ability to 

innovate, access to knowledge and use of new opportunities and know-how that all varies among regions. 

Entrepreneurship in the regions is affected by a number of factors, particularly the overall economic 
situation of the country, employment opportunities as well as professional qualifications and readiness of 

people to do business, the willingness to bear business risk and the availability of resources. The paper deals 

with comparison and evaluation of Moravian-Silesian Region and Zlín Region in terms of location analysis 
of science and research. Location index of science and research was used for comparisation and evaluation. 

 

Key words: localization analysis, localization index, regions 
 

Anotace: Regionální konkurenceschopnost je důležitým faktorem, který přímo ovlivňuje rozvoj a šíření 

inovací, a je předpokladem pro budoucí prosperitu území. Nicméně schopnost inovovat, přístup ke 
znalostem a využití nových příležitostí a know-how, to vše se liší mezi regiony. Podnikání v regionech je 

ovlivněno velkým počtem faktorů, zejména celkovou ekonomickou situací v zemi, pracovními příležitostmi, 

jakož i odbornou kvalifikací a připraveností lidí k podnikání, ochotou nést podnikatelské riziko 
a dostupnosti zdrojů. Článek se zabývá komparací a vyhodnocením Moravskoslezského a Zlínského kraje 

z hlediska lokalizace vědy a výzkumu. Pro komparaci a vyhodnocení byl využit především index lokalizace 

vědy a výzkumu. 
 

Klíčová slova: lokalizační analýza, index lokalizace, regiony 

 
JEL classification: R11 
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INOVAČNÍ PROSTŘEDÍ JAKO SOUČÁST VÝZKUMNÉHO 

POTENCIÁLU KRAJŮ ČR 

Innovative environment as a part of the research potential of the Czech regions 

ING. LUCIE KOVÁCSOVÁ 

 

Anotace: Cílem tohoto článku je navázat na předchozí výzkum, který prostřednictvím šesti ukazatelů 
(pracoviště VaV, výzkumní pracovníci, výdaje na VaV, udělené patenty, vybrané projekty Operačního 

programu Výzkum a vývoj pro inovace a projekty 7. rámcového programu)prezentuje výzkumný potenciál 

krajů ČR, a rozšířit ho o ukazatele vztahující se k financování inovačních aktivit podniků, a to konkrétně 
z Operačního programu Podnikání a inovace, a k počtu vědeckotechnických parků, jakožto důležité součásti 

inovační infrastruktury. V článku je použita zejména metoda analýzy přidělených dotací ve zvolených 

prioritních osách zmíněného operačního programu a počtu vědeckotechnických parků a následně jejich 
syntéza do jednoho společného ukazatele, který vznikl spojením s dříve získanými daty. Vzhledem 

k porovnávání získaných dat je samozřejmostí i využití metody komparace. Dosažené výsledky prakticky 

potvrdily předchozí umístění krajů, tedy dominanci Jihomoravského a Středočeského kraje a značné 
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zaostávání kraje Karlovarského a Ústeckého. Jediný významnější posun nastal u Zlínského kraje, který 

v obou nově zvolených ukazatelích dominoval, což ho posunulo na pomyslnou třetí pozici. 

 
Klíčová slova: výzkumný potenciál, inovační projekty, vědeckotechnické parky, regiony ČR 

 

Annotation: The aim of this article is to build on the previous research introducing the research potential of 
regions of the Czech Republic using six indicators (R & D departments, researchers, R & D expenditures, 

patents, selected projects of the Operational Programme Research and Development for Innovation and 

projects under the 7th Framework Programme). Previous research is extended by the indicators, related to 
the enterprise innovation activities funding from the Operational Programme Enterprise and Innovation and 

to the number of science and technology parks, representing an important component of the innovations 

infrastructure. The main method used in the article is analysis of the allocated grants in the selected priority 
axes of the aforementioned program, and the number of science and technology parks. Then is used 

subsequent synthesis into one common indicator which is a combination of previously collected data. It is 

self-evident, that the data comparison method needed to be used as well. The outcomes of this research only 
confirmed the previous research conclusions: dominance of the South Moravian and Central Bohemian 

Region and significant lagging of Karlovy Vary and Ústí nad Labem Region. The only significant change 

was recorded in the Zlin Region, where two new selected indicators are dominant and thus helped the region 
to reach the hypothetical third position.  

 

Key words: research potential, innovative projects, science and technology parks, Czech regions 
 

JEL classification: R11, R12 
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UNIKÁTNÍ INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA = REALIZACE ÚSPĚŠNÉHO 

PROCESU NASTARTOVÁNÍ INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

Unique innovative infrastructure = successful start-up of the innovative technology process in 

the South Moravian region 
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Anotace: Poslední desetiletí minulého  století  nastartovalo období obrovského technologického rozmachu. 
Do všech oblastí života vstoupily inovační procesy. Inovační procesy se staly základním iniciátorem růstu 

ekonomiky a zaručují tak  konkurenceschopnost  v dnešním globálním světě. 

V Jihomoravském kraji byla v průběhu minulých let vytvořena unikátní inovační infrastruktura, která nemá 
obdobu v ČR a ve střední Evropě. Jihomoravský kraj je příkladem spolupráce všech subjektů –  veřejné 

správy, regionálního  rozvoje, vysokých  škol, výzkumných institucí, a to  v symbióze  s vládní politikou a  

politikou EU. Cílem příspěvku je zhodnotit strukturu  inovačních technologií  vytvořené v JMK, představou 
časovou genezi celého procesu, poukázat na jedinečnost  tohoto modelu, zhodnotit míru přínosu pro 

Jihomoravský kraj a upozornit na budoucí rizika. 

 
Klíčová slova: inovační technologie, regionální rozvoj, veřejná správa, inovační infrastruktura, věda, 

výzkum, strategie 
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Annotation: The passed decades of the last century started a period of huge technological boom. In all areas 

of life have entered the innovative processes. Innovative processes have become the primary initiator of the 

growth of the economy and ensure competitiveness in today's global world. In the South-Moravian region a 
unique and innovative infrastructure has been created over past years that has no equivalent in the Czech 

Republic and Central Europe. South Moravian region is an example of cooperation between all the entities – 

public administration, regional development, universities, research institutions, and on top of that in 
symbiosis with government policy and the policy of the EU. The aim of the paper is to evaluate the structure 

of the innovative technologies created in JMK/ South Moravian region, to introduce temporal genesis entire 

process, point out the uniqueness of this model, to evaluate the degree of benefit for the South Moravia 
region, and draw attention to the future risks. 

 

Key words: innovative technology, regional development, public administration, innovation infrastructure, 
science, research, strategy 

 

JEL classification: R11, R00 
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VĚDECKOTECHNICKÉ PARKY V KONTEXTU ZNALOSTNÍ EKONOMIKY 

Science parks in the context of knowledge economy 

ING. ŠÁRKA FRÁNKOVÁ 

 

Anotace: Předkládaný příspěvek představuje vědeckotechnické parky jako jeden z nástrojů podpory tvorby 

inovací a prvek regionálních inovačních systémů. Zdůrazněna je zde prostorová blízkost aktérů inovačního 

procesu, která s sebou přináší aglomerační úspory a umožňuje budovat vzájemnou důvěru soukromých 
firem i veřejných výzkumných institucí. Jelikož se klade stále větší důraz na kvalitu regionálních inovačních 

systémů, snaží se příspěvek odhalit, zda vědeckotechnické parky poskytují dobré podmínky pro tvorbu 

a transfer znalostí. 
V české republice neexistují vědeckotechnické parky v takovém slova smyslu, jak je popisují autoři 

zahraniční literatury. Proto může býtnáš pohled na tento nástroj podpory inovací značně zkreslený. Formou 

literární rešerše je tedy nejdříve rozebrána samotná definice parků a je zde poukázáno na nejednoznačnost 
pojmů a odlišné pojetí tohoto konceptu v jednotlivých zemích. Následně jsou představeny nejvýznamnější 

problémy, které brání efektivnímu šíření znalostí jak z vědeckotechnického parku do regionu, tak i v rámci 

parku samotného. Nejzásadnějším problémem vědeckotechnických parků je izolovanost firem uvnitř parku 
od ostatních společností v regionu a neexistence místního zakořenění. 

 

Klíčová slova: vědeckotechnický park, regionální inovační systém, transfer znalostí, znalostní instituce 
 

Annotation: The paper presents science and technology parks as one the policy instruments for support of 

creating innovations and as a part of regional innovation systems. The local proximity is very important in 
the concept of regional innovation systems because it brings many agglomerative advantages. Because a big 

stress is laid on a quality of innovation systems, the aim of the paper is to reveal the ability of science and 
technology parks to create good conditions for knowledge transfer.  

In the Czech Republic science and technology parks do not exist in such form as foreign scholars describe 

them. That is why our understanding of them can be significantly distorted. The paper uses theoretical 
review to examine the definition of science and technology parks and to point out that there exists an 

ambiguity of terms. After that the most important problems which impede the effective technology transfer 

are presented. The most fundamental problems of science and technology parks are the isolation of “inside 
firms” from regional industry and nonexistence of local embeddedness. 
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Key words: science park, technopole, regional system of innovation, knowledge institutions, knowledge 

transfer  
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AKTIVITA KLASTRŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Activity of clusters in the Czech Republic 
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Anotace: Klastry jsou organizace, které sdružují podnikatelské, výzkumné, vzdělávací a další subjekty 
působící v určitém odvětví a na vymezeném území (regionu). Členové klastru by měli spolupracovat 

v některých oblastech (zejm. inovační aktivity a export), avšak současně by jejich činností neměla být 

narušována řádná hospodářská soutěž. Přestože klastry byly vždy přirozenou součástí ekonomiky, 
v současnosti je jejich vznik a rozvoj podporován prostřednictvím veřejné podpory. V České republice 

začaly formalizované klastry vznikat zejména po vstupu do EU. Článek se na základě dotazníkového šetření 

mezi 84 členy klastrů zabývá tím, jaké aktivity klastry skutečně vykonávají a kde jsou limity jejich rozvoje. 
Bylo zjištěno, že české klastry spolupracují především v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a v oblasti 

obchodní spolupráce a propagace. Hlavní bariérou jejich rozvoje je nedůvěra mezi manažery a nezájem 

spolupracovat. 
 

Klíčová slova: klastry, spolupráce, inovace, Česká republika 

 

Annotation: Cluster is an organization that links entrepreneurial, research, educational and other subjects 

existing in some branch and in some selected territory (region). The members of clusters should cooperate in 

some specified areas (especially innovation activities and export), but at the same time the economic 
competition cannot be disrupted by them. Although the clusters have always been a natural element of 

economics, their formation and development are nowadays supported through public resources. In the Czech 

Republic the formalized clusters got started to arise especially after its accession to the European Union. On 
the basis of question survey among 84 cluster members the article deals with activities really carried out by 

Czech clusters and with barriers of their development. It was found out that the Czech clusters cooperate 

particularly in the field of research, development and innovations and business collaboration and 
propagation. Insufficient confidence among managers and lack of interest to cooperate are the main barriers 

for their development. 

 
Key words: clusters, cooperation, innovation, Czech Republic 
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MONOCENTRICKÝ SCÉNÁŘ PERSPEKTIVNÍHO USPOŘÁDÁNÍ 

MORAVSKÉHO PROSTORU – REALISTICKÁ ČI FIKTIVNÍ PŘEDSTAVA?  

Monocentric scenario of perspective arrangement of Moravian space - realistic or fictitious idea? 

DOC. RNDR. MILAN VITURKA, CSC.  
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Anotace: Příspěvek se obecně zabývá v tuzemském výzkumu poněkud opomíjeným tématem rostoucího 
významu metropolí, který je zkoumán s důrazem na moravskou část České republiky. Strukturu příspěvku 

tvoří teoretická východiska výzkumu metropolizačních procesů (včetně jejich začlenění do vytvořeného 

prostorového modelu ekonomického rozvoje České republiky), základní informace o metodickém přístupu 
užitém pro hodnocení (identifikaci) metropolí a rovněž prakticky orientovaná konceptualizace získaných 

poznatků. Na základě provedených analýz a dalších dostupných informací lze přijmout strategicky 

významný závěr, že postavení metropole nadnárodního významu lze přiznat pouze Brnu, zatímco Ostrava 
příslušné požadavky nesplňuje. Za významný praktický přínos lze pokládat i prezentované scénáře dalšího 

rozvoje obou největších moravských aglomerací. 

 

Klíčová slova: metropole, integrace, regionální rozvoj 

 

Annotation: The paper is generally engaged in domestic research somewhat neglected topic of increasing 
importance of metropolis, which is examined with emphasis on the Moravian part of the Czech Republic. 

Structure of the paper includes the theoretical starting points of metropolisation processes research 

(including their incorporation into the created spatial model of economic development of the Czech 
Republic); basic information on the methodological approach used for an assessment (identification) of 

metropolises and practically oriented conceptualization of the obtained findings. Based on the elaborated 

analysesand other available information,may be takenstrategically importantconclusion that themetropolisof 

international importancemay only be grantedto Brnowhile Ostrava does not meet the relevantrequirements. 

An importantpractical contributioncould bealso consideredpresentedscenarios of furtherdevelopment of the 

twolargest Moraviansettlements. 
 

Key words: metropolis, integration,  regional development 
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The role of municipality on local real estate market 
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Anotácia: Tento príspevok sa zameriava na interakciu medzi rozvojom mesta a úlohou obce (mesta) 

v tomto procese. Väčšina vedeckých článkov na Slovensku sa zameriava na mestský rozvoj, mestské 
plánovanie a trh nehnuteľností, prípadne na obec ako súčasť verejnej správy či záležitosť verejnej politiky 

ako takej. Problém leží v prísnom oddelení spomínaných oblastí napriek tomu, že obec (mesto) je srdcom 

ekonomiky a obecný úrad má v rukách väčšinu kompetencií v rámci rozvoja územia (od mestského 
plánovania, udeľovania stavebných povolení až po stanovenie dane z nehnuteľnosti). Z dôvodu absencie 

holistického prístupu v našej krajine sme takmer zabudli na dôležitosť úlohy, ktorú obec v tomto procese 
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zohráva. V tomto príspevku sa snažíme o prienik viacerých pohľadov na danú problematiku 

prostredníctvom krátkeho prehľadu literatúry a o zosumarizovanie teoretických základov, ktoré môžu 

pomôcť našim mestám prijať metódy v rámci (modernej) mestskej ekonómie s ohľadom na pripravovanú 
reformu dani z nehnuteľnosti. V závere opisujeme niektoré možnosti riešenia danej problematiky. 

 

Kľúčové slová: mestská ekonómia, municipalita, nehnuteľnosť 
 

Annotation: This paper focuses on interaction between urban development and a role municipality has in 

this process. Most research papers in Slovakia focus either on urban development, urban planning and real 
estate or on a municipality as a part of public administration or public policy issue as a whole. The problem 

lies within this strict distinction between topics mentioned even though a municipality (being it a small 

village or larger town) is the heart of an economy and municipal office holds most of the power related to 
land development (ranging from urban planning, granting building permits to setting real estate tax). 

Because of a lack of holistic approach in my country we almost forgot about the role municipality has. In 

this presentation we try to combine several fields of study and summarize theoretical background via short 
review of literature that could help our cities adapt methods of urban economics with regards to real estate 

tax reform. In summary we describe some ways of tackling this problem. 

 
Key words: urban economics, municipality, real estate 
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KLASIFIKACE ZMENŠUJÍCÍCH SE MĚST V ČESKÉ REPUBLICE 

Classification of shrinking cities in the Czech Republic 
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Anotace: Po roce 1989 nastaly v prostoru střední a východní Evropy rozsáhlé sociální a ekonomické změny, 

které mimo jiné znamenaly změnu pozice jednotlivých regionů, obcí a měst. Příspěvek se zabývá 
fenoménem „zmenšujících se měst“, tj. sídel, kterým výrazně ubývá počet obyvatel, a ta se tak postupně 

vylidňují a ztrácejí svou funkci. Cílem textu je zaměřit se na tuto problematiku v kontextu České republiky, 

identifikovat zmenšující se města na jejím území a provést jejich klasifikaci. Za pomoci kvantitativní 
analýzy dat byl stanoven soubor 111 měst a ten dále kategorizován podle řady aspektů a ukazatelů 

(krátkodobost x dlouhodobost zmenšování, pouze zmenšování města x zmenšování města i zázemí, 

přirozená měna x migrace atd.). Výsledkem je pak typologie zmenšujících se měst v České republice, která 
vede k lepšímu pochopení příčin a následků tohoto nežádoucího procesu.    

 

Klíčová slova: město, zmenšování, regionální rozvoj, typologie 
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Annotation: After 1989, widespread social and economic changes have occurred in Central and Eastern 

Europe, which among other things meant a change in individual regions, cities and municipalities. The paper 

deals with the phenomenon of ‘shrinking cities‘, i.e. the seats which significantly decreases the number of 
inhabitants and they are so gradually depopulated and lose their fiction. The text aims to focus on this issue 

in the context of the Czech Republic, identify shrinking cities on its territory and to classify them. File of 

111 cities was determined by quantitative analysis of the data and further categorized according to several 
aspects and indicators (short-term x long-term shrinking, only shrinking of cities x shrinking of cities and 

hinterland, natural change x migration etc.). The result is a typology of shrinking cities in the Czech 

Republic, which leads to a better understanding of the causes and consequences of this unfavourable 
process. 

 

Key words: city, shrinking, regional development, typology 
 

JEL classification: J11, O18 
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RŮST POČTU OBYVATEL JAKO VÝRAZ ATRAKTIVITY REGIONU A JEHO 

VAZBA NA DISPONIBILNÍ DŮCHOD DOMÁCNOSTÍ 

Population growth as a sign of regional attractiveness and its connection on disposable income 

of households 
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Anotace: Příspěvek se zaměřuje na vztah disponibilního důchodu domácností a růstu počtu obyvatel 

regionu. Za hlavní cíl si klade zhodnocení ukazatele disponibilního důchodu domácností jako potenciálního 

faktoru atraktivity regionu měřené růstem jeho obyvatel. Vedlejším cílem příspěvku je kategorizace 

a zatřídění zkoumaných evropských regionů do maticového zobrazení. Pro analýzu byla využita data 

Eurostatu, z klasifikace NUTS byla zvolena úroveň regionů NUTS 2. Výzkumný vzorek zahrnuje 243 
regionů NUTS 2 z dvaadvaceti států Evropské unie. Posuzováno bylo období od roku 2002 do roku 2011. 

K zodpovězení výzkumné otázky, zaměřené na existenci statisticky významného interakčního vztahu mezi 

zkoumanými veličinami, bylo užito Spearmanova koeficientu pořadové korelace. Z provedené korelační 
analýzy vyplynulo, že disponibilní důchod domácností může ovlivňovat jak demografické chování 

stávajících obyvatel regionu, tak i obyvatel potenciálních, pro něž může být daný region vhodným 

migračním cílem. Toto zjištění bylo potvrzeno i maticovým zobrazením třídícím evropské regiony podle 
celkového přírůstku/úbytku obyvatelstva a vztahu regionálního disponibilního důchodu domácností 

k vypočtenému evropskému průměru. Disponibilní důchod domácností tak lze považovat za jeden z faktorů 
ovlivňujících atraktivitu regionu. 

 

Klíčová slova: regionální rozvoj, atraktivita regionu, disponibilní důchod domácností, počet obyvatel, 
přirozená měna obyvatelstva, migrace 

 

Annotation: The paper is focusing on the relationship between disposable income of households and 
population growth in the region. The main aim of this paper is to evaluate the disposable income of 

households as a potential attractiveness factor of region, measured by the growth rate of its population. The 

secondary aim of this paper is to categorize and classify European regions under examination to the matrix. 
Since the data have been linked from the Eurostat database, the NUTS classification of regions has been 

employed; and, the NUTS 2 regions have been established as the referential level. The sample covers 243 

NUTS 2 regions collected from 22 EU countries within the period from 2002 to 2011. The Spearman’s 
coefficient of rank correlation has been used to answer the question of “is there any statistically significant 

relationship between the variables?” Based on the correlation analysis results, we can suggest that the 

disposable income of households may to influence the demographical behavior of residential inhabitants as 
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well as potential inhabitants, whose may target the region as the goal of migration. These findings have been 

confirmed by matrix, where European regions have been classified by increase/decrease figures of whole 

population, and by the relationships between regional disposable income of households and EU average. 
Hence, the disposable income of households can be considered as one of the relevant factors which 

influence the attractiveness of the region. 

 
Key words: regional development, attractiveness of region, disposable income of households, population, 

natural population change, migration 

 
JEL classification: R11, R23 
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Anotace: Cílem článku je posoudit vliv míry urbanizace a míry nezaměstnanosti na regionální cenový index 

(RCI) krajů ČR. V návaznosti na popis regionálních odlišností obou měr je aplikována korelační analýza, 
která potvrzuje pozitivní korelaci mezi RCI a mírou urbanizace; ukazuje na negativní korelaci mezi RCI 

a mírou nezaměstnanosti, avšak nikoli statisticky významnou. Těžiště článku tkví ve vyhodnocení regionální 

koncentrace urbanizace a nezaměstnanosti, jednak pomocí Herfindahlova indexu, jednak je vazba vůči RCI 
posuzována pomocí konstrukce indexu urbánní koncentrace obyvatelstva a jeho adjustovaného rozkladu. 

Míry regionální koncentrace sledovaných ukazatelů v ČR nejsou vysoké. Lze konstatovat, že úroveň RCI 

v ČR více ovlivňuje míra urbanizace než míra nezaměstnanosti. 
 

Klíčová slova: regionální cenový index, míra urbanizace, míra nezaměstnanosti, index urbánní koncentrace 

obyvatelstva  
 

Annotation: This article aims to assess the impact of urbanization rate and unemployment rate to regional 

price index (RPI) in the Czech regions. Following the description of regional differences in both the rates 
are applied correlation analysis, which confirms the positive correlation between RPI and urbanization; 

indicates the negative correlation between RPI and unemployment, but not statistically significant. The 

emphasis of this article lies in the evaluation of regional concentration of urbanization and unemployment 

with the Herfindahl index; the link to the RPI is assessed by constructing an urban concentration index of 

population and its adjusted decomposition. The regional concentration rates of the analyzed indicators in the 

Czech Republic are not high. It can be stated that urbanization rate affects the level of RPI in the Czech 
regions more than the unemployment rate. 

 
Key words: regional price index, urbanization rate, unemployment rate, index of urban concentration  
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ZMĚNY VE STRUKTUŘE ZAMĚSTNANOSTI VE VYBRANÝCH 

PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH V OBDOBÍ 2008–2014 V JIHOMORAVSKÉM 

KRAJI DLE VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ ZAMĚSTNANOSTI 

Changes in the structure of employment in selected industrial sectors in the period 2008-2014 in the 

South-Moravian region, according to the results of surveys of employment 

RNDR. BC. ŠÁRKA PALCROVÁ 

 

Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy 

Fakulta sociálně ekonomická 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem 

Dep. of Reg. Development and Public Administration 

Faculty of Social and Economic Studies 

J. E. Purkyne University in Usti nad Labem 

 

Anotace: Cílem článku je zjištění změn ve struktuře zaměstnanosti v odvětví potravinářského, hutnického 

a kovozpracujícího, strojírenského a elektrotechnického průmyslu v Jihomoravském kraji mezi roky 2008 

a 2014. Podkladová data pro analýzu byla získána především z Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském 

kraji k 31. 12. 2008 a 2014. Základní metodou je časová komparace struktury zaměstnanosti ve vybraných 

průmyslových odvětvích dle pohlaví, vzdělání a hlavních tříd klasifikace zaměstnanosti. Analýza potvrdila 

očekávané trendy charakteristické pro vývoj struktury zaměstnanosti v průmyslu v posledních deseti letech, 
a to zvyšování podílu osob nejméně s maturitou, pokles podílu osob se základním vzděláním či vyučených, 

pokles významu řemeslníků a opravářů a naopak nárůst významu manipulačních dělníků a montérů mezi 

zaměstnanci průmyslových podniků. 
 

Klíčová slova: zaměstnanost, průmysl, Jihomoravský kraj, vzdělání 

 
Annotation: The aim of the article is to detect changes in the structure of employment in food, steel and 

metalworking, engineering and electrical industry in the South-Moravian region between 2008 and 2014. 

The underlying data for the analysis were obtained from a survey of employment in the South Moravian 
region for December 31, 2008 and 2014. The basic method is a time comparison of the structure of 

employment in selected industrial sectors according to gender, education and major employment 

classification classes. Analysis has confirmed the expected trends which are characteristic for development 
in the structure of employment in industry in the last ten years: increasing the proportion of persons with at 

least A-level examination, a decline in the proportion of persons with basic education or secondary without 

A-level examination, the decline in the importance of craftsmen and servicemen and, conversely, increase 
the importance of handling workers and assemblers among employees of industrial companies. 

 

Key words: employment, industry, South-Moravian Region, education 
 

JEL classification: R12 

******* 

MANAGEMENT REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 

Management of regional development in the Czech Republic 

PROF. RNDR. RENÉ WOKOUN, CSC. 

 

Vysoká škola regionálního rozvoje The College of Regional Development 

 

Anotace: Příspěvek se zabývá managementem regionálního rozvoje v České republice. Vychází z platné 

právní úpravy, výzkumů a zkušeností se sférou regionálního rozvoje se zaměřením na hierarchii veřejné 

správy ve vztahu k regionálnímu rozvoji, problémy spojenými s realizací regionálního rozvoje a na klíčové 
faktory, které ovlivňují management regionálního rozvoje. Přes svou zásadní funkčnost obsahuje současný 

management regionálního rozvoje v ČR řadu problémů, které by měly být v dalším vývoji řešeny. V právní 

oblasti existuje především značný rozdíl mezi existující zákonnou úpravou organizačních vztahů, i když také 
není vždy optimální, a absencí procesní zákonné úpravy.  
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Jde o to, především vytvořit zcela funkční systém realizace regionálního rozvoje a kontrolních mechanismů, 

bez „úřední nekompetentnosti“ kompetentních úředníků, často „buzerujících“ a „bazírujících“ na detailech 

bez jakékoliv odpovědnosti. Právě v uplynulém programovém období jsme byli svědky až nesmyslných 
požadavků všech relevantních orgánů včetně kontrolních. Dodatečné „buzerování“ v požadavcích, které 

nikdo předem nevznesl je typickým českým jevem doprovázejícím využití finančních zdrojů z eurofondů. I 

přes výše uvedená konstatování, lze konstatovat, že pomoc z Evropských společenství výrazně přispěla 
k formování moderního managementu v české regionální politice. Zároveň však značný přísun unijních 

prostředků vedl k významnému prohloubení korupčního prostředí. 

 
Klíčová slova: regionální rozvoj, NUTS, management regionálního rozvoje 

 

Annotation: The article deals with the issue of management of regional development in the Czech 
Republic. It is based on the actual legislation, latest research and experiences on the field of regional 

development with a special emphasis on the levels of public administration in relation to regional 

development. Other debated issues are the challenges in practising regional development and the influencing 
key factors. Despite of its essential function, current management of regional development faces several 

issues that concerned authorities need to deal with. As to the legislation, there is a significant gap between 

existing, never optimal, statutory regulations of organizational relationships and the absence of processing 
statutory regulations.  

Today, it is essential to create fully functional system of regional development and implementation of 

controlling mechanisms without any kind of "official incompetence" of competent officers, often 
“buggering” and insisting on details without liability. In the previous programming period, we have 

witnessed sometimes senseless requirements of all the relevant bodies including controlling ones. Additional 

"buggering" in the requirements that has never been claimed is the typical Czech phenomenon 
accompanying the use of the EU financial resources. Despite the above statement, it can be stated that 

assistance from the European Communities contributed significantly to the formation of modern 

management within the Czech regional policy. At the same time, however, a considerable inflow of EU 
funds led to a significant deepening of corruption. 

 

Key words: regional development, NUTS, management of regional development 
 

JEL classification: R11, R58 

******* 

REGIONÁLNÍ POLITIKA A ÚZEMNÍ DIMENZE V PROGRAMOVACÍM 

OBDOBÍ 2014-2020 

Regional policy and territorial dimension in the programming period 2014-2020 

RNDR. ING. MARTIN ČERNÝ, MBA 

 

Odbor regionální politiky 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Regional Policy Unit 

Ministry of Regional Development 

 

Anotace: Cílem příspěvku je představit nastavení regionální politiky a územní dimenze v období 2014 –

2020. Příspěvek se zabývá zapojením regionálních a místních aktérů do procesu plánování a koordinace 
naplňování a řízení územní dimenze prostřednictvím Regionálních stálých konferencí a Národní stálé 

konference. Jsou vymezeny hospodářsky problémové regiony, typologie území a způsob realizace územní 

dimenze operačních programů.  
 

Klíčová slova: regionální politika, územní dimenze, regionální a místní aktéři 

 
Annotation: The main goal is to introduce adjusting of regional policy and territorial dimension  

in the programming period 2014 – 2020. The contribution deal with including of regional and local actors to 

the process of planning and coordination fulfilling and managing of territoril dimension.  
In the contribution is described roles of the Regional permanent konference and National permanent 
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conference. There is determination of economic troubled regions, teritorial typology and way of realization 

of teritorial dimension in operational programmes. 

 

Key words: regional policy, territorial dimension, regional and local actors 

 

JEL classification: R5 
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CURRENT TRENDS IN EVALUATIONS: IMPACT EVALUATIONS 

Současné trendy evaluací: Dopadové evaluace 

ING. VERONIKA ŠRANKOVÁ 

 

Katedra regionální ekonomie a správy 
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Annotation: The article discusses the current trends in evaluations of the structural assistance, with 

emphasis on the impact evaluations. It is focused on the issues of the presentation of the achieved targets in 

form of the indicators and it reviews the common used terminology of impacts. The article also explains the 
shift of the intervention logic to the new approach, which is related to the greater focus on the results of the 

interventions. Moreover, the methodology of evaluation of the impacts of the Cohesion policy is introduced 

and the experiences with the impacts evaluation in practice are included. In the end, the opportunities to use 
the impact evaluation methods in case of the environmental projects are considered. The objective of this 

article is to provide the theoretical and methodological frame of the impacts evaluation and to assess the 

possibilities to use of these methods in evaluations of the programs focused on environment, implemented in 
the Czech Republic. 

 

Key words: cohesion policy, intervention logic, indicators, impact, impacts evaluations 
 

Anotace: Článek diskutuje současné trendy hodnocení strukturální pomoci s důrazem na hodnocení dopadu. 

Je zaměřen na problematiku prezentace dosažených cílů v podobě ukazatelů a posuzuje běžně používanou 
terminologii dopadů. V článku je také vysvětlen posun intervenční logiky k novému přístupu, který se 

vztahuje k většímu zaměření na výsledky intervencí. Kromě toho je představena metodika pro hodnocení 

dopadů politiky soudržnosti a zahrnuty jsou také zkušenosti s jejím hodnocením vpraxi. Nakonec jsou 
uvažovány možnosti využití metod hodnocení dopadů v případě projektů zaměřených neživotní prostředí. 

Cílem tohoto článku je poskytnout teoretický a metodologický rámec hodnocení dopadů a posoudit 

možnosti využití těchto metod při hodnocení programů zaměřených na životní prostředí, které jsou 
realizovány na území České republiky. 

 

Klíčová slova: kohezní politika, intervenční logika, indikátory, dopad, dopadové evaluace 
 

JEL classification: B41, R58 
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DEVELOPMENT ACTIVITIES IN DISTRICTS OF ŽILINA REGION IN FRAME 

OF COHESION POLICY 

Rozvojové aktivity v okresoch Žilinského samosprávneho kraja v kontexte politiky súdržnosti 

ING. MARCELA CHRENEKOVÁ, PHD. - ING. KATARÍNA MELICHOVÁ, PHD. -  

ING. ĽUBICA MAJSTRÍKOVÁ 

 

Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
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Annotation: The contribution is analysing development activities in districts of Žilina region and 

determining whether development activities had responded on real needs of districts. These development 

activities were financed from one operation and nine sector-oriented operational programs (and program 
Technical support) in period 2007-2013. Activities were evaluated by several indicators such number of 

projects, co-financing per capita, funding from state budget, European Union and Operation Programs of 

National Strategic Reference Framework. The development activities are unevenly distributed in Žilina 
region, but their focus on socio-economic field reflects a real need, but not in environmental one.  

 

Key words: Žilina Region, development activities, projects, structural funds 
 

Anotácia: Príspevok analyzuje rozvojové aktivity v okresoch Žilinského samosprávneho kraja a zisťuje, či 

rozvojové aktivity reagujú na skutočné potreby okresov. Tieto rozvojové aktivity boli financované z jedného 
operačného a deviatich sektorovo – orientovaných operačných programov (a program Technická podpora) 

v období 2007 – 2013.  Aktivity boli hodnotené na základe niekoľkých ukazovateľov ako počet projektov, 

spolufinancovanie v prepočte na obyvateľa, financovanie zo štátneho rozpočtu, Európskej Únie 
a operačných programov Národného strategického referenčného rámca. Rozvojové aktivity sú v Žilinskom 

samosprávnom kraji nerovnomerne rozvinuté, ale zameranie sa na sociálno – ekonomickú oblasť 

odzrkadľuje skutočné potreby regiónu, avšak nie environmentálne.  

 

Kľúčové slová: Žilinsky samosprávny kraj, rozvojové aktivity, projekty, štrukutárlne fondy 

 
JEL classification: R50 
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Annotation: The aim of the paper is the general characterization of the process of the revitalization in 

Polish cities in the context of the EU cohesion policy on the example of Kujawsko-Pomorskie voivodship. 

The research has been conducted on the basis of data derived from the official websites of the Regional 
Operational Program of Kujawsko-Pomorskie Voivodship 2007-2013 and data obtained from the website of 

the Ministry of Infrastructure and Development where all projects co-financed from the UE have been 

currently upgraded and monitored. From database, which contained more than six thousand projects 
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implemented under the Cohesion Policy in Kujawsko-Pomorskie voivodship, 222 projects related to the 

revitalization have been analyzed. In the paper we have demonstrated that the cohesion policy realized by 

the EU, has significantly affected the process of the revitalization in Polish cities. This impact can be 
considered in two ways. On the one hand, the cohesion policy caused the necessity of long-term and 

integrated planning of all actions required for the activation of problem areas in a city. On the other hand, it 

initiated instruments by which Polish cities had a real opportunity to start the thorough revitalization.  
 

Key words: Poland, urban development, cohesion policy, revitalization, EU funds 

 
JEL classification: H5, H7, O2, R1, R5 
 

******* 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KRAJŮ ČR: MINULOST, SOUČASNOST, 

BUDOUCNOST 

International cooperation of regional authorities of the Czech republic: history, presence and future 

ING. JIŘÍ DUŠEK, PH.D. 
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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, obcí, mikroregionů a regionů při rozvoji daného prostoru. Zahraniční 

spolupráce krajů ČR na úrovni regionů je tak důležitým prvkem jejich rozvoje. Příspěvek se věnuje obecně 

popisu významu a historii zahraniční meziregionální spolupráce, souvisejícím dokumentům a následnému 
vývoji v posledních letech. V popředí zkoumá důležitost a potřeby této aktivity na příkladu Jihočeského 

kraje. Dále příspěvek nastiňuje možnosti budoucího vývoje a využití potenciálu navazování partnerských 

zahraničních vztahů. 
 

Klíčová slova: kraj, region, regionální politika, regionální rozvoj, spolupráce 

 
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, municipalities, microregions and regions in development of a given area. 
The international cooperation of regional authorities of the Czech Republic at the level of regions is an 

important element of their development. This paper devotes to the general description of the meaning and 

history of foreign interregional cooperation, to related documents and subsequent developments in recent 
years. In the foreground the importance is examining the needs of this activity on example of the South 

Bohemia Region. The paper then outlines possibilities of the future developments and potential networking 

in continuing of the partner foreign relations. 

 

Key words: cooperation, region, regional authority, regional development, regional policy 

 
JEL classification: R11  
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HODNOCENÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR – RAKOUSKO 2007-2013 

Evaluation the cross-border cooperation Czech Republic - Austria 2007-2013 

MGR. LUKÁŠ NEVĚDĚL, PH.D. - ING. ANDREA MYNAŘÍKOVÁ 
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Anotace: Česká republika se od vstupu do EU v roce 2004 stala dalším přeshraničním partnerem Rakouské 

republiky, která vstoupila do EU již v roce 1995. Oba státy tak mohly od roku 2004 těžit ze vzájemné 
přeshraniční spolupráce nejdříve skrze Iniciativu Interreg IIIA, později se začátkem nového programového 

období (2007-2013) pod záštitou operačního programu přeshraniční spolupráce. Předmětem této práce je 

hodnocení jejich spolupráce v období 2007-2013 patřící do evropské územní spolupráce. Hodnocení je 
provedeno na základě analýzy získaných dat a na základě výsledků dotazníkového šetření zjišťující 

subjektivní názor úspěšných realizátorů projektů na uvedenou přeshraniční spolupráci. Přínosem práce je 

zhodnocení plnění klíčových monitorovacích indikátorů. 
 

Klíčová slova: regionální politika, přeshraniční spolupráce, projekt, příhraniční regiony 

 
Annotation: The Czech Republic has become a new cross border partner of Austria since its access to the 

European Union in 2004. The both states could profit from their mutual cross border cooperation from 2004. 

The cross border cooperation was first taken patronage by the Initiative Interreg, later after the start of a new 
programming period (2007-2013) by the Operational Programme Cross-Border Cooperation. The main task 

of thesis is evaluation of their cooperation during the mentioned period 2007-2013 (programme under the 

European Territorial Cooperation objective). The Evaluation is made on the basis of analysis of obtained 
data and on the basis of results of questionnaire survey. 

 

Key words: regional policy, cross-border cooperation, project, border regions 

 

JEL classification:  R58  
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STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE DO ROKU 2020. NIEKOĽKO POZNÁMOK 

The Strategy for Slovak-Ukrainian cross-border cooperation development 2020. Some notes 
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Anotácia: Príspevok pojednáva o Stratégii rozvoja slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce do roku 
2020. Cieľom príspevku je oboznámiť odbornú ale aj laickú verejnosť so základnými predpokladmi 

a víziami cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. Príspevok rozoberá základné 

socioekonomické predpoklady rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou, venuje sa 
možným scenárom rozvoja cezhraničnej spolupráce a tiež rozoberá strategický cieľ cezhraničnej spolupráce. 

Metodológia príspevku podobne ako metodológia stratégie zahŕňa  prvky systémovej analýzy 

a komparatívneho prístupu. Tiež sme použili štatistické a normatívne metódy a v závere  metódu vízie. 
Veľmi dôležitou metódou pre celkové zhrnutie predpokladov rozvoja bola metóda SWOT analýzy, ktorá 

nám jasne predostrela problémové oblasti ale aj možnosti rozvoja. V závere sa venujeme možným dopadom 

stratégie na bežný život obyvateľov a zvyšovanie ich kvality života. Hodnotíme stratégiu rozvoja ako veľmi 
dôležitý dokument, ktorý môže napomôcť rozvoju nie len prihraničných oblastí ale aj širšieho územia 
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ďaleko za hranicami štátov. Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine, považujeme náš príspevok za 

nanajvýš aktuálny.  

 
Kľúčové slová: cezhraničná spolupráca, Slovensko, Ukrajina 

 

Annotation: The paper discusses with the The Strategy for Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation 
Development 2020. The aim of the paper is to inform the experts as well as the general public with basic 

assumptions and visions of cross-border cooperation between the Slovak Republic and Ukraine. The paper 

analyses basic socio-economic conditions of the development of cross-border cooperation between the 
Slovak Republic and Ukraine, and addresses a possible scenario of development of cross-border 

cooperation, also discussing the strategic objective of cross-border cooperation. Methodology of the paper is 

similar to that of the strategy, and both these involve elements of system analysis and comparative approach. 
We also used statistical and normative methods, and in the final part we used a method of vision. A very 

important method for developing an overall summary of our assumptions was the SWOT analysis method, 

which clearly pointed to the problem areas but also opportunities of their development. In the final part we 
pay attention to the possible impact of the strategy on everyday life of citizens and how to increase their 

quality of life. We evaluate the development strategy as a very important document, which can help to 

develop not only the border areas but also the wider area far beyond national borders. Given the current 
situation in the Ukraine, we consider our study utmost current. 

 

Key words: cross-border cooperation, Slovakia, Ukraine 
 

JEL classification: O21 
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IMPROVING EQUAL OPPORTUNITIES IN THE LABOUR MARKET IN THE 

CONTEXT OF THE EUROPEAN SOCIAL FUND IN THE SLOVAK REPUBLIC 

Skvalitnenie rovnosti príležitostí na trhu práce v kontexte Európskeho sociálneho fondu na Slovensku 

DOC. PHDR. RENÉ PAWERA, PHD.  - PHDR. ZUZANA ŠMEHÝLOVÁ 

 

Annotation: The main objective of this article is to grasp the essence of the management of equal 
opportunities in the labor market of the European Union and analyze its consistent and non-discriminatory 

application through Union initiatives - the evaluation of completed projects of the European Social Fund 

(ESF) in the Slovak republic in the accomplished programming period 2007 - 2013. For this purpose, we 
have been studied ESF projects and its Operational programmes (OP) which supports – the OP Education 

and the OP Employment and Social Inclusion.  
 
Key words: EU regional policy, equal opportunity, ESF, eurofunds 

 

Anotácia: Hlavným cieľom článku je pochopiť podstatu fungovania manažmentu rovnosti príležitostí na 
trhu práce Európskej únie a analyzovať jeho dôsledné uplatňovanie prostredníctvom iniciatív Únie – 

evaluáciou realizovaných projektov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v Slovenskej republike 

v programovom období 2007 - 2013. Za týmto účelom boli skúmané projekty v rámci ESF v dvoch 
operačných programoch (OP), ktoré podporuje – OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

 
Kľúčové slová: regionálna politika EÚ, rovnosť príležitostí, ESF, eurofondy 

 

JEL classification: J71, O15, R590 
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PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ÚSPĚŠNOSTI 

VYBRANÝCH KRAJŮ V ČERPÁNÍ EU DOTACÍ V REGIONU NUTS 2 

SEVEROVÝCHOD V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007-2013 

The support of employment and education of the EU endowment draw at selected regional authorities 
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Anotace: Článek zkoumá jeden z velice aktuálních a nejvýznamnějších nástrojů moderní regionální 

politiky, který představuje čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. V současnosti (tj. jaro 2015), se 
nacházíme na přelomu dvou programovacích období pro čerpání alokovaných finančních prostředků z fondů 

Evropské unie. V této situaci je vhodné se zaměřit na vyhodnocení čerpání dotačních prostředků 

v posledních letech, tj. v programovacím období 2007-2013 (resp. 2007-2015) z pohledu množství 
přidělených prostředků i účelnosti jejich využití v různých operačních programech. Příspěvek je věnován 

výhradně tématu čerpání evropských dotací ve třech zvolených krajích, které sídlí v regionu soudržnosti 

NUTS II Severovýchod. V komparaci je začleněn kraj Královéhradecký, Liberecký a Pardubický. Z pohledu 
krajské podpory svému regionu bude akcentován důraz na projekty podpory zaměstnanosti, rozvoje lidských 

zdrojů a vzdělávání či výzkumu.  Cílem práce je vyhodnotit míru získané podpory pomocí identifikace 
a porovnání celkové sumy finančních prostředků, které získali vybrané kraje. Jako základní výzkumná 

metoda byla použita finanční analýza vyčerpaných prostředků a počtu alokovaných projektů v jednotlivých 

letech, poté jejich vzájemná statistická komparace. V rámci výzkumu byla zjištěna skutečnost, že mezi 
vybranými krajskými úřady existují značné odlišnosti, a to jak ve výši vyčerpaných dotačních prostředků, 

tak i v počtu projektů. Největší počet celkových alokovaných prostředků z EU a nejvyšší počet podpořených 

projektů získal Pardubický kraj, který díky velké aktivitě v posledních letech programovacího období 
dokázal využít riskantní příležitosti a vyčerpal 3,720 mld. Kč. Nejméně úspěšným krajem se stal Liberecký 

kraj, který dokázal získat celkem 2,282 mld. Kč, což je o 1,5 mld. Kč méně než nejúspěšnější kraj.  

 
Klíčová slova: strukturální fondy, čerpání EU dotací, NUTS II Severovýchod, Královéhradecký kraj, 

Liberecký kraj, Pardubický kraj   

 
Annotation: The article discusses one of the actual and the most important tool of modern regional policy, 

i.e. the EU endowment draws. Currently (i.e. April 2015), we stand at the end of last two European Union 

programming periods, which were crucial for the endowment draw. In this situation, it is appropriate to 
focus on the evaluation of the EU endowment draw in the last years, i.e. in the programming period 

2007-2013 (or more precisely in 2007-2015), in the terms of the total amount of allocated resources and 

their efficiency of use. The aim of this paper is to analyze the endowment draw at three different selected 
regional authorities in the Czech Republic, specifically in the North-East Cohesion Region. In this 

comparison, there are Hradec Kralove Region, Liberec Region and Pardubice Region. In terms of regional 

support for its region, the focus is on the projects promoting unemployment, human resources and education 
or research. The goal of this paper is to evaluate this support by identifying and comparing the total amount 

of financial support, which the selected regions received for their projects. As a basic research method was 

used the financial analysis of the European endowment draws and the total number of allocated projects in 
selected years following with their mutual statistical comparison.   The outcomes of this research have 

shown that among selected regions, there are significant differences. The most successful region in 

comparison was Pardubice Region, which allocated 3.720 billion CZK. The worst of selected regions was 
Liberec Region, which got only 2.282 billion CZK.  

 

Key words: structural funds, EU endowment draw, NUTS II North-East Cohesion Region, Hradec Kralove 
Region, Liberec Region, Pardubice Region  
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Anotace: Složky lidského kapitálu tvoří mimo jiné znalostní a osobní kapitál a příspěvek prezentuje 

regionální rozdíly mezi těmito složkami. Výzkum byl proveden jako dotazníkové šetření, kterého se 

zúčastnilo 750 respondentů v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina v České republice. Cílem 

dotazníkového šetření bylo zjistit variabilitu nominálních proměnných pomocí metody shlukování 

proměnných. Variabilita nominálních proměnných ukazuje, že ve většině případů dosahuje výraznější 

homogenity odpovědí Kraj Vysočina. Zejména v oblasti v charakteristikách osobního kapitálu jsou 
respondenti v Kraji Vysočina flexibilnější a ochotnější ke změnám zaměstnavatele, dojíždění i stěhování se 

za prací.Z výsledků je patrné, že znalostní a osobní kapitál je úzce spjat s geografickou polohou 

a ekonomickou úrovní regionů a s velikostí obce, která ovlivňuje profesní i geografickou mobilitu obyvatel. 
 

Klíčová slova: osobní kapitál, znalostní kapitál, variabilita nominálních proměnných, region 

 
Annotation: Components of human capital are also the knowledge and personal capital contribution and 

presents regional differences among these components. The research was conducted as a survey, which was 

attended by 750 respondents in the South Moravian Region and Vysocina Region in the Czech Republic. 
The aim of the survey was to determine the variability of nominal variables using the methods of clustering 

variables. The variability of nominal variables shows that in most cases achieves greater homogeneity 

answers Vysocina Region. Especially in the area of personal characteristics of the respondents are of capital 
in the Vysocina Region flexible and willing to change employers, commuting and relocating for work.The 

results show that knowledge and personal capital is closely linked to the geographical location and level of 

economic development of regions and the size of the village, which affects both professional and geographic 
mobility. 

 

Key words: individual capital, education capital, variability of nominal variables, region 
 

JEL classification: I25 
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Annotation: The Czech Republic, in comparison with developed countries, is characterized by a low 

proportion of tertiary educated people. Over the last 20 years educational structure of employees has 
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changed in all regions but with different intensity. In terms of increasing number  of tertiary educated 

employees there has gradually changed also their positions at the labour market.  

This paper is aimed at changes in the educational structure of the Czech employees after 1993, disparities of 
this structure at the NUTS3 level and impacts of these changes on the regional labour markets in the period 

of 2007-2013. The paper shows, on the base of available data by the Czech Statistical Office and the 

Ministry of Labour and Social Affairs, regional disparities in the position of tertiary educated people at 
regional labour markets. 

 

Klíčová slova: vzdělanostní struktura, disparity, regionální trh práce 
 

Key words: educational structure, disparity, regional labour marketAnotace: Česká republika se, ve 

srovnání s vyspělými zeměmi, vyznačuje nízkým podílem terciárně vzdělaných obyvatel. Za posledních 
20 let se sice vzdělanostní struktura zaměstnaných změnila ve všech regionech, ale s různou intenzitou. 

S narůstajícím počtem terciárně vzdělaných zaměstnaných se postupně změnilo také jejich postavení na trhu 

práce.  
Příspěvek se zaměřuje na změny vzdělanostní struktury zaměstnaných po r. 1993, na rozdíly ve vzdělanostní 

struktuře na úrovni krajů (NUTS 3) a na dopady těchto změn na regionální trhy práce v období 2007-2013. 

Příspěvek ukazuje, na základě dostupných dat ČSÚ a MPSV, regionální disparity v postavení vysokoškolsky 
vzdělaných na regionálních trzích práce. 

 

JEL classification: J21  
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THE EFFECTIVENESS OF MIGRATION POLICIES FOR SKILLED 

FOREIGNERS: A CASE OF THE CZECH REPUBLIC AND GERMANY 

Efektivnost migračních opatření pro kvalifikované cizince: Případ České republiky a Německa  
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Annotation: Internationalization of companies as well as whole economics including regional labour 

markets has increased in recent years. This trend is mainly demonstrated by migration of skilled specialists. 

The highly qualified professionals are nowadays seen as a resource for improving the competitiveness and 
performance efficiency. The governments are aware of this chance and they aim to gain a competitive 

advantage over other states through creating of selective immigration programs designed to attract these 

highly skilled human resources. Firstly, the paper introduces tools of migration policy for highly skilled 
foreigners in terms of the European Union, afterwards continues with an overview and comparison of 

migration procedures and their effectiveness in the Czech Republic and Germany. From statistics is clear 

that the volume of highly qualified immigrants participating in single schemes is very low in both examined 

countries. There is also disunited point of view on entry and residence of the third country nations in 

territories of member states.  It is the main reason why the harmonized strategy still remains a challenge for 

the European Union. 
 

Key words: migration policy, internationalization, labour market, highly skilled professionals, Blue Card 

 
Anotace: Internacionalizace podniků stejně jako ekonomických celků včetně regionálních trhů práce během 

posledních let výrazně vzrostla. Jedním z projevů tohoto trendu je zvýšená migrace kvalifikovaných 

odborníků. Právě vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou dnes viděni jako zdroj konkurenceschopnosti 
a výkonnostní efektivnosti. Jednotlivé vlády jsou si této skutečnosti vědomi a snaží se získat konkurenční 

výhodu oproti ostatním zemím právě vytvářením selektivních imigračních nástrojů, kterými se snaží 
kvalifikované pracovní síly ze zahraničí přilákat. Příspěvek uvádí nástroje migrační politiky, která je cílena 

na kvalifikované cizince. Nejprve jsou popsány migrační procedury na úrovni Evropské unie, následovně 
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jsou pak komparovány selektivní migrační politiky a jejich efektivnost v České republice a Německu. Ze 

zkoumaných dat je zřejmé, že objem kvalifikovaných imigrantů, kteří využívají jednotlivé migrační 

programy, je velmi nízký v obou zkoumaných zemích. Dalším problémem je také nejednotný pohled 
v otázce vstupu a pobytu cizinců pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii na území jednotlivých 

členských států. To je také důvodem, proč ucelená efektivní migrační politika nadále zůstává pro Evropskou 

unii výzvou. 
 

Klíčová slova: migrační politika, internacionalizace, trh práce, vysoce kvalifikovaní pracovníci, modrá karta 

 

JEL classification: J15, J61 
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REGIONAL DIFFERENCES IN INDIVIDUAL SOCIAL CAPITAL  

Regionální rozdíly v individuálním sociálním kapitálu  

MGR. NATAŠA POMAZALOVÁ, PH.D. 

 

Annotation: The paper assesses social capital and focuses on measurements of regional differences of 

individual social capital. An analysis is coherently focused on the community social capital. Results are 

obtained from the questionnaire survey based on the review of 750 questionnaires distributed in the model 
regions – Vysočina Region and the South Moravian Region in the Czech Republic. Majority of the 

respondents represented a group of respondents who take a neutral standpoint in helping each other out these 

days. Differences in examined regions were identified in the area of lending and borrowing money in the 
village (43 % respondents agree somewhat and 11 % respondents agree strongly in Vysočina Region, in the 

South Moravian Region 44 % agree strongly and and 17 % agree somewhat. The matter of lending and 

borrowing money indicates the transactional side of social capital and indicates the high mutual trust among 
individuals in model regions. 

 

Key words: Social capital, individual capital, trust 
 

Anotace: Příspěvek posuzuje sociální kapitál a zaměřuje se na měření regionálních rozdílů v individuálním 

sociálním kapitálu. Analýza se v této souvislosti zaměřuje taktéž na komunitní sociální kapitál. Výsledky 
byly získány z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 750 respondentů. Dotazníky byly distribuovány 

v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji v České republice. Výsledky ukázaly, že většina respondentů 

v obou modelových regionech zaujímá neutrální stanovisko v případě vzájemné výpomoci v současnosti. 
Rozdíly v zkoumaných regionech, byly zjištěny v oblasti půjčování a vypůjčování peněz mezi respondenty 

v obci  (43% respondentů spíše souhlasilo, 11% respondentů rozhodně souhlasilo v Kraji Vysočina, 

v Jihomoravském kraji 44% respondentů rozhodně souhlasilo a 17% spíše souhlasilo). Půjčování 
a vypůjčování peněz indikuje transakční část sociálního kapitálu a poukazuje na značnou vzájemnou důvěru 

mezi jednotlivci v modelových regionech. 

 
Klíčová slova: sociální kapitál, individuální kapitál, důvěra 
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Anotace: V příspěvku je věnována pozornost zabezpečování veřejných služeb a roli územních samospráv 

v zemích EU. Cílem je na základě teoreticko-empirického přístupu zhodnotit úlohu územních samospráv 
spojenou se zabezpečením místních veřejných služeb v patnácti zemích EU. Pro srovnání byly zvoleny státy 

s jedním, dvěma a třemi stupni územní samosprávy. Při zabezpečování místních veřejných služeb sehrává 

významnou roli fiskální decentralizace, tím, že výdaje více odpovídají místním prioritám a preferencím. 
Srovnání výdajů územních samospráv (v % HDP) a fiskální výdajové decentralizace v letech 2010 a 2013 

prokázalo rozdíly ve struktuře rozpočtové soustavy v jednotlivých zemích. Z výsledků porovnání výdajů 

územních samospráv podle vybraných oblastí místních veřejných služeb (všeobecné veřejné služby, 
vzdělávání, sociální zabezpečení a zdravotní péče jako % HDP) s využitím metody shlukové analýzy 

vyplynuly podobnosti a rozdílnosti ve vynakládaných výdajích, kdy zvolené země EU byly rozděleny do tři 

seskupení. Specifické postavení bylo zjištěno u Švédska (3. seskupení), kde hodnoty mediánu u všech 
srovnávaných výdajů územních samospráv byly výrazně vyšší než výdaje územních samospráv v prvním 

a druhém seskupení zemí. U zemí EU v prvním a druhém seskupení byly zjištěny největší rozdíly 

v hodnotách mediánu zejména u výdajů na vzdělávání a na zdravotní péči.  
 

Klíčová slova: územní samosprávy, místní veřejné služby, zabezpečování služeb 

 
Annotation: The paper deals with procurement of public services and the role of territorial self-

governments in EU countries. The aim is to use the theoretical-empirical model to evaluate the role of 

territorial self-governments connected with procuring local public services in fifteen EU countries. For the 

sake of comparison, countries with one, two, or three levels of territorial self-government have been 

selected. Fiscal decentralization plays a significant role in procuring local public services because the 

expenditures are more adjusted to local priorities and preferences. The comparison of the territorial self-
government expenditure (in % of GDP) and fiscal expenditure decentralization in years 2010 and 2013 

proved differences in the budget structure in every country. Using cluster analysis, the comparison of the 

territorial-self-government expenditure according to selected areas of local public services (general public 
services, education, social security and health care as % of GDP) showed similarities and differences in the 

expenses, were the selected EU countries to be divided into three clusters. Sweden (third cluster) had 

a specific position, with the median values of all compared local self-government expenses significantly 
higher compared to self-government expenses in the first and second cluster. In EU countries in the first and 

second cluster, the most marked differences were observed mainly in the median values of education and 

health care. 

 

Key words: territorial self-governments, local public services, service procurement 
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ŠKOLSTVA V PODMIENKACH MIESTNEJ SAMOSPRÁVY SR 

The problems of financing of the competences in the in the regional education in the conditions of the 
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Anotácia: Reforma verejnej správy mala dopad aj na oblasť školstva a jeho financovanie, ktorého systém 

bol prispôsobený zavedenému duálnemu systému a uskutočnenej decentralizácií verejnej správy. Cieľom 
príspevku je identifikovať súčasné problémy financovania regionálneho školstva v podmienkach miestnej 

samosprávy SR. Z analýzy vyplynulo, že finančné prostriedky na financovanie originálnych kompetencií z 

podielu výnosu daní z príjmov fyzických osôb sú nedostatočné a tiež je nedostatočné finančné zabezpečenie 
škôl pri prenesenom výkone štátnej správy na zabezpečenie zvýšenia platov pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov. Možným riešením situácie by mohlo byť vytvorenie jednotnej koncepcie 

a ňu nadväzujúcej legislatívy, ktorá by zabezpečila dostatočné a efektívne financovanie regionálneho 
školstva. 

 

Kľúčové slová: miestna samospráva, financovanie regionálneho školstva, originálne kompetencie, 
prenesené kompetencie 

 

Annotation: The reform of the public administration had an impact on the field of the education and its 
financing system, which was adapted on the dual system and the decentralization of the public 

administration. 

This paper aims to identify the current problems of the funding regional schools in the terms of the local self 
- government in the Slovak Republic. The analysis showed that the financing of the original competences, 

which is financing from the share of tax revenues from personal income are insufficient and also the 

financing of the transferred competences are insufficient for ensure for salaries of teaching and non-teaching 
staff. A possible solution to the situation would be to create a single concept and its successor legislation, 

which would ensure an adequate and effective financing of the regional education. 

 
Key words: local self – government, financing of the regional education, original competences, transferred 

competences  

 
JEL classification: A20, H7 

******* 



 

50 

 

 

PROBLEMATIKA DAT V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ REGIONÁLNÍ 
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Anotace: Sociální politika musí na regionální úrovni soupeřit s řadou oblastí, které většinová společnost 
upřednostňuje. Jedná se např. o oblast zdravotnictví, dopravy, sportu, kultury nebo vzdělání. Pro svou 

činnost pak nezbytně potřebuje adekvátní datovou základu. Pouze systematizovaná datová základna pomáhá 

k efektivním rozhodovacím procesům. Příspěvek se zabývá dilematy sytému plánování sociální politiky 
s akcentem na snahu definovat základní oblasti datového zájmu. Nastavení datového systému, který pomáhá 

k vyšší efektivitě, by mělo být prioritou plánování. Seriózní data představují jeden ze základních stavebních 

kamenů, o které by se měl celý systém opírat. Částečně diskutuje roli veřejné správy v celém procesu jako 
primární hybnou sílu plánovací politiky. 

 

Klíčová slova: sociální politika, plánování, datová základna 
 

Annotation: Social policy must compete at the regional level with a number of areas that majority society 

prefers. This is e.g. the health care, transportation, sports, culture and education. For its activities then 
urgently needs adequate database. Only systematized database helps to effective decision-making processes. 

The paper deals with dilemmas in social policy planning system with an emphasis on trying to define the 

basic data area of interest. Set up a data system that helps improve the efficiency should be a priority of 
planning. Serious data represent one of the basic building blocks which should support the whole system. 

The paper partly discusses the role of public administration in the whole process as the primary dynamic 

force of planning. 

 

Key words: social policy, planning, database 
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Annotation: As it results from the title itself, this paper deals with the satisfaction of the inhabitants with 

the selected aspects of social policy in the region. The region is meant to be the self-governing region of 
Trenčín. The aim of this article is to identify the sources of dissatisfaction of the inhabitants of self-

governing region in relation to the most significant social problems, which using the empiric research are 

established by us.  One of the methods we have used  is the questionnaire method.  Unemployment, system 
of vocational education, university education, not enough places in the nurseries, alcoholism of juveniles, 

high prices of apartments, divorce rate, homelessness, old people's homes are the most significant social 

problems within the self-governing region of Trenčín and are  included in the main results of this paper. The 
fact that as far as the area of social policy is concerned there is better satisfaction with the present president 
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of the self-governing region Jaroslav Baška in comparison with the previous president Pavol Sedláček can 

be included into the conclusions of empirical survey. 

 
Key words: region, the self-governing region of Trenčín, questionnaire, satisfaction, social problems, 

 

Anotácia: Príspevok sa zaoberá, ako vyplýva zo samotného názvu, spokojnosťou obyvateľov s vybranými 
aspektami sociálnej politiky v regióne. Pod regiónom máme na mysli Trenčiansky samosprávny kraj. 

Cieľom článku je identifikovať zdroje nespokojnosť obyvateľov samosprávneho kraja vo vzťahu 

k najvypuklejším sociálnym problémom, ktoré zisťujeme prostredníctvom empirického výskumu. Medzi 
použité metódy patria dotazníková metóda. Medzi hlavné výsledky príspevku patria najvypuklejšie sociálne 

problémy v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorými sú nezamestnanosť, odborné školstvo, 

vysoké školstvo, málo miest v materských školách, alkoholizmus mladistvých, vysoké ceny bytov, 
rozvodovosť, bezdomovectvo, domovy dôchodcov. Medzi závery empirického prieskumu je možné zaradiť 

skutočnosť, že v oblasti sociálnej politiky panuje väčšia spokojnosť so súčasným predsedom samosprávneho 

kraja Jaroslavom Baškom v porovnaní s predchádzajúcim Pavlom Sedláčkom. 
 

Kľúčové slová: región, Trenčiansky samosprávny kraj, dotazník, spokojnosť, sociálne problémy 

 
JEL classification: I31  
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SOCIÁLNA POLITIKA V KONTEXTE VÝKONU MIESTNEJ EKONOMIKY 

Social policy in context of municipal economy execution 

PROF. ING. MÁRIA URAMOVÁ, PH.D. - DOC. PHDR. MARIAN ŠUPLATA, PH.D. -  
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Anotácia: Príspevok prezentuje pohľad na vybrané aspekty sociálnej politiky, ako jedného z významných 
segmentov hospodárskej politiky, v aplikácii na najnižšiu úroveň verejnej správy v podmienkach Slovenskej 

republiky. Prvá časť sa venuje teoretickému prístupu k sociálnej politike, jej nástrojom a možnostiam, ktoré 

môžu byť využívané prostredníctvom jej výkonu v prospech občana. Druhá časť príspevku predstavuje 
tematicky komplementárne sekundárne údaje a následne hlavné závery primárneho prieskumu 

uskutočneného vo vybranej miestnej samospráve. Vyhodnotené výsledky boli využité v praxi. Ambíciou 

príspevku nie je komplexne zhodnotiť výkon sociálnej politiky, skôr, na príklade dobrej praxe, poukázať na 
možnosti, akým spôsobom môže jej výkon byť vďaka občianskej participácii kontinuálne skvalitňovaný.  

 

Kľúčové slová: ekonomika, sociálna politika, verejná správa, miestna samospráva 
 

Annotation: The paper presents selected issues in social policy, as one of the key segment of the economic 

policy, applied on a local self-government in the Slovak Republic. In the first stage it offers theoretical 
approaches towards social policy, identifies main instruments of social policy. The second part of the article 

summarizes thematically complementary secondary data as well as main conclusions of the primary research 

conducted in a selected local self-government. The results and findings of this research have been used in 
practice. It was not the ambition of the paper to evaluate the execution of the social policy globally, rather, 

based on examples of the „best practice“, point out on how the execution of the social policy could be 

continuously improved thanks to civic participation.  
 

Key words: economics, social policy, public administration, local self-government 

 
JEL classification: H70, H11 
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ZHODNOCENÍ INOVAČNÍHO POTENCIONÁLU NEZISKOVÉHO SEKTORU 

V ČESKÉ REPUBLICE 

The evaluation of an innovation potential of the non-profit sector in the Czech Republic 

MGR. MONIKA CHOBOTOVÁ, PH.D. 
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Anotace: Současný trendem ekonomického vývoje ve vyspělých zemích je zvýšený zájem o sociální 

problematiku. Vzrůstá zájem o nové směry podnikání, které jsou zaměřené na ekonomické i sociální cíle. 
Z tohoto důvodu jsou v popředí zájmu organizace, které jsou nazývané jako třetí sektor, nestátní neziskový 

či dobrovolný sektor. Tyto organizace, aby dokázaly nabízet produkty a služby, které jiné organizace na trhu 

nenabízejí, zaměřují svoji činnost na tzv. sociální inovace. Cílem tohoto příspěvku bude provést analýzu 
a zhodnocení aktuální situace, ve které se nachází neziskové organizace v České republice s důrazem na stav 

výzkumného a vývojového potencionálu. Základními indikátory, které budou použity pro srovnání inovační 

výkonnosti, jsou výdaje na výzkum a vývoj, počet pracovišť a zaměstnanců ve VaV a počet podpořených 
projektů z Evropského sociálního fondu. V příspěvku bude použita metoda komparace. Na základě 

získaných poznatků bude na závěr provedeno souhrnné zhodnocení inovačních aktivit neziskových 

organizací v České republice. 
 

Klíčová slova: neziskové organizace, inovace, sociální podnikání 

 
Annotation: The current trend of economic evolution in developed countries is to increase interest in social 

issues. Currently, the new lines of business are growing interest and they are aimed at economic and social 

objectives. For this reason, organizations which are termed as the third sector, non-profit and voluntary 

sector are in the spotlight. These organizations focus their activities on the so-called social innovation to be 

able to offer products and services that other organizations on the market offer. The aim of this paper will to 

description and evaluation of the current situation in which there is a non-profit organization in the Czech 
Republic with an emphasis on the state of research and development potential. The basic indicators that will 

be used for comparison of innovation performance, expenditure on research and the number of workplaces 

and employees and the number of projects supported from Europe social funds. The contribution will be 
used method of comparison. Based on the findings will be made at the conclusion of a comprehensive 

evaluation of the innovation activities of non-profit organizations in the Czech Republic. 

 
Key words: non-profit organization, innovation, social business 

 
JEL classification: O1, O3, R1, Z13 
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CO-CREATION IN HOUSING SERVICES: KOJATICE CASE IN SLOVAKIA 

„Co-creation“ v službách bývania: prípad Kojatíc na Slovensku 
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Anotace: Služby bývania sú verejnou službou, ktorú by mal zabezpečiť verejný sektor. Služby bývania sú 

problémom vo viacerých regiónoch, najmä východného a južného Slovenska. Príspevok prezentuje 

čiastkové výstupy projektu LIPSE, ktorý sa zameriava na sociálne inovácie vo viacerých oblastiach 

verejného sektora, okrem iného aj na tzv. spoluvytváranie (co-creation), kde ide o priamu participáciu 

občanov v procese poskytovania verejnej služby. Cieľom príspevku je analyzovať nový prístup k 

poskytovaniu verejných služieb v podobe spoluvytvárania verejných hodnôt občanmi (co-creation) 
a identifikovať hlavné výstupy co-creation procesu pri poskytovaní služieb bývania v prípade obce Kojatice. 

Použité metódy sú najmä kvalitatívna analýza relevantných dokumentov a databáz a štruktúrované 

rozhovory s hlavnými predstaviteľmi iniciatívy v Kojaticiach (občania, samospráva, neziskové organizácie, 
dobrovoľníci). Jedným z hlavných zistení je, že co-creation môže priniesť pozitívne výstupy nielen v oblasti 

občianskej participácie, ale aj v oblasti šetrenia verejných zdrojov pri poskytovaní služieb bývania. 

Analyzovaný prípad obce Kojatice možno uviesť ako príklad dobrej praxe pre ostatné municipality, 
obzvlášť v regiónoch, kde sú služby bývania problémom pre sociálne slabšie vrstvy. 

 

Klíčová slova: sociálna inovácia, regionálny rozvoj, služby bývania 

 

Annotation: Housing services are public services and as such should be provided by public sector. Housing 

services are problem in many regions, particularly in eastern and southern Slovakia. The paper presents 
partial results of the project LIPSE, which focuses on social innovation in several areas of the public sector, 

including so-called co-creation, which means a direct participation of citizens in the public service delivery. 

The goal of this paper is to analyse a new approach to the provision of public services in the form of co-
creation of public value by citizens and identify the outcomes of co-creation processes in the housing 

services in the case of the municipality of Kojatice. The methods used are mainly qualitative analysis of 

relevant documents and databases and structured interviews with key stakeholders of the initiative Kojatice 
(citizens, local government, NGOs and volunteers). One of the main findings is that co-creation can bring 

positive outcomes not only in the field of civic participation, but also in terms of saving public resources in 

the provision of housing services. Analysed case of municipality of Kojatice may be set as an example of 
good practice for other municipalities, particularly in regions with the housing services problem for socially 

weak classes. 

 

Key words: social innovation, regional development, housing 

 

JEL classification: H75, H44, O18 
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ZMĚNY V REGIONÁLNÍ STRUKTUŘE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA 

ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Changes in regional structure of medical facilities in the Czech Republic 

ING. MARTIN MAŠTÁLKA, PH.D. - BC. BARBORA ŠALDOVÁ 
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Anotace: Společenské a ekonomické změny provázející vývoj jednotlivých států mají dopady do všech 
oblastí fungování veřejné správy. Výjimkou není ani zdravotnictví. Jeho financování v evropských 

podmínkách závisí především na sociální politice jednotlivých států, která má následně dopady nejen na 

kvalitu poskytované péče, ale také na její regionální diferenciaci. Tento příspěvek je zaměřen na analýzu 
celostátních dat (na úrovni České republiky) o poskytování základních druhů zdravotnické péče a na 

následné vyhodnocení její regionální distribuce v letech 1963-2013, přičemž se snaží nastínit hlavní 

vývojové trendy v jednotlivých etapách vývoje státu. Cílem příspěvku tak je zmapovat vývoj regionální 
diferenciace zdravotnictví v jednotlivých dekádách posledního půl století na území České republiky.  

 

Klíčová slova: regionalizace, zdravotnictví, zdravotní péče, zdravotnická zařízení. 
 

Annotation: Social and economic changes that follow development of each state have their impact into all 

aspects of public service. The public health is no exception. In the European counties, the financing of the 
public health is based on the social policy of each country. This policy has its impacts not only into the 

quality of provided medical care but also into the regional differentiation. The paper is focused on analyses 

of analyses of national data (on the Czech Republic national level) of provided basic health care and 
evaluation of its regional distribution in the years 1963-2013. It also tries to describe basic development 

trends in different historical epochs of the country. The aim of the paper is to analyse development of 

regional diversification of provided health care in different decades of the last half-century in the Czech 

Republic. 

 

Key words: regionalization, health care, public health, medical facilities. 
 

JEL classification: R53, I18 
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PROSTREDNÍCTVOM MODELU CAF V PODMIENKACH MIESTNYCH 

SAMOSPRÁV NA SLOVENSKU 
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Anotácia: Cieľom príspevku je poukázať na proces implementácie systému manažérstva kvality pomocou 
modelu CAF (Common Assessment Framework) v podmienkach vybraných miestnych samospráv na 

Slovensku,  identifikovať problémové oblasti a prekážky, ktoré bránia širšej implementácii modelu CAF 

a navrhnúť riešenia pre elimináciu nežiaducich prvkov, ktoré bránia širšej implementácii tohto modelu. 
Model CAF predstavuje jeden z nástrojov trvalého zlepšovania výkonnosti a efektívnosti miestnych 

samospráv. Príspevok poukazuje na význam a predpokladané prínosy implementácie modelu CAF 
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v podmienkach miestnych samospráv. Na základe výskumu realizovaného vo vybraných miestnych 

samosprávach v SR sme dospeli k záverom, že  prvotnou prekážkou brániacou širšej implementácii modelu 

CAF v praxi  je neistota zo zmeny  a počiatočný odpor zo strany zamestnancov k novým postupom 
a metódam. S implementáciou modelu CAF prichádza aj potreba dodatočného vzdelávania, čo zvyšuje 

nároky na čas a  financie, napriek bezplatnému poskytovaniu tohto modelu. Následná implementácia prináša 

potrebu intenzívnejšej komunikácie vo vnútri samosprávy a zvyšuje záťaž zamestnancov. Užívatelia modelu  
by ocenili doplnenie príručky pre implementáciu o viac zrozumiteľných príkladov z praxe s jednotným 

výkladom a rozšírenie niektorých častí z dôvodu lepšej pochopiteľnosti pre širšie spektrum používateľov 

s ohľadom na ich úroveň poznania modelu.  Za významnú bariéru vyššej implementácie modelu CAF 
možno považovať aj nedostatočnú informovanosť a propagáciu tohto voľne dostupného modelu. V závere 

príspevku uvádzame príklad ako možno zvýšiť motiváciu samospráv pre implementáciu modelu CAF. Pre 

budúcnosť bude potrebné prijať opatrenia pre odstránenie nami identifikovaných bariér, čo môže viesť  
k zlepšeniu procesu implementácie a prispieť k zvýšeniu implementácie modelu CAF v  miestnych 

samosprávach. 

 
Kľúčové slová: systém manažérstva kvality, spoločný systém hodnotenia kvality, miestna samospráva, 

výkonnosť 

 
Annotation: The aim of this paper is to deal with the process of implementation of the quality management 

system through CAF (Common Assessment Framework) in terms of selected local governments in Slovakia, 

to identify problem areas and barriers to wider implementation of CAF model and propose solutions for 
eliminating undesirable elements in the process of implementation. The CAF model is one of the good tools 

for continuous improvement of the efficiency and effectiveness of local governments. Based on research 

conducted in selected local governments in Slovakia we came to the conclusion that the fundamental 
obstacles to wider implementation of CAF model in practice are the uncertainty of the results of system 

changes and initial resistance from the employees to the new procedures and methods. With the 

implementation of the CAF comes the need for additional training, increasing demands on time and 
finances, despite the fact model is free. Subsequent implementation implies a need for enhanced internal 

communication, increases the time burden on staff. Users of the model would appreciate revision of manual 

for the implementation and its improvement with more comprehensible examples and by better 
interpretation of certain parts for better understandability for a wider range of users with respect to their 

level of knowledge. A significant barrier to higher CAF implementation can be considered a lack of 

promotion of this free access model. The paper presentsan example ofhow toincrease the motivation of local 
governments to implement CAF model. In the future it will be necessary to take measures to eliminate the 

barriers identified in the article, which can improve the implementation process and increase number of 

CAF users. 
 

Key words: quality management system, common assessment framework, local government, efficiency 

 
JEL classification: H11 
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BENCHMARKING – PRAKTICKÁ METODA ZLEPŠUJÍCÍ ŘÍZENÍ OBCE NEBO 

DRAHÁ ZBYTEČNOST? 
Benchmarking – a practical method for improving management of local government 

or expensive uselessness? 

ING. SVATAVA NUNVÁŘOVÁ, PH.D. 

 

Anotace: Článek představuje metodu benchmarking a možnosti jejího využití u obcí v ČR. Částečně se 

zaměří i na projekty, které napomáhají aplikaci benchmarkingu u obcí v ČR. Ukázána je využívanost 
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benchmarkingu pro řízení měst v ČR. Článek také hledá využitelnost benchmarkingu pro řízení obcí, 

představuje jeho některé výhody a rizika. 

 

Klíčová slova: benchmarking, metoda řízení, veřejná správa, město, Česká republika 

 

Annotation: The article presents the benchmarking method and its application in municipalities in the 
Czech Republic briefly. The article focuses partly on projects that help application benchmarking for 

municipalities in the Czech Republic. It demonstrates the use of benchmarking to control the Czech town 

governments. The article also seeks benefits and risks of using benchmarking towns. 
 

Key words: benchmarking, method of management, public administration, town, Czech Republic 

 
JEL classification: H76, H83, R58 
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Annotation: The main objective of this paper is presentation and analysis of own revenues system in 32 
urban local self-governments (LSG) from Lower Silesian voivodeship in changing economics conditions 

during 2006-2014 years period. It takes into consideration average estimates and also particular types. The 

estimates come from financial reports from The Regional Chamber of Audit. LSG budgets need relatively 
stable revenues to sustain their responsibilities. Their revenues should be also rather resistant from crisis and 

not to overreact to economic fluctuations.   

As it can be observed shares of own revenues in total revenues between 2006 and 2014 were changing from 
average 59% in 2006  down to 56% in 2010, finally reaching about 60% in 2012-2014. The average growth 

of own revenues was slower than average growth of total revenues in 2008–2010. One of main sources of 

revenues are shares in central government PIT and CIT taxes. Share of those revenues in total revenues 
sharply dropped in 2010. This suggests that shares income taxes are not stable and efficient source of own 

revenues during crisis (2010).  Differences between minimal and maximal share of local taxes and charges 

were rising  - from 24 p.p.(2006)  to 36 p.p.(2014). In case of real estate tax we can also observe steady 
growth of average of it (about 7 to 10 p.p.) each year.Revenues from their property are important source of 

revenue and that were very varied over the years. The main reason of it, is inclusion of revenues from selling 

municipal property – what is occasional. 
 

Key words: Local government revenue, own revenues, local taxes and charges 

 
JEL classification: H2, H71 
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Evaluation of the economic potential of municipalities 

PROF. ING. ELENA ŽÁRSKA, CSC. - ING. VERONIKA FERČÍKOVÁ 

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 

Národohospodárska fakulta 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Dep. of Public Administration and Reg. Development 

Faculty of National Economy 

University of Economics in Bratilava 

 

Anotácia: Hodnotenie ekonomického potenciálu vychádza z potreby poznania stavu jeho efektívneho 

využívania pre schopnosť udržateľnosti rozvoja a dosahovanie konkurencieschopnosti obce. Jednou 
z metodík jeho hodnotenia je určovanie bonity obce. Bonita obce je menej skúmanou kategóriou. 

Predstavuje zhodnotenie a kumulované vyjadrenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov obce a je 

tvorená tromi determinantami – hospodárením obce podľa rozpočtu, majetkom obce a rozvojovými 
podmienkami obce. Hodnotí sa na celoštátnej, veľkostnej a územnej úrovni a vyjadruje na určitej škále – zlá, 

nízka, problematická, dobrá, vysoká. Všeobecne zahŕňa hlavne dobrú kvalitu, vysokú hodnotu alebo povesť. 

Príspevok predstavuje určenie bonity obcí SR, a to 85 obcí a miest bratislavského kraja na základe 18 
ukazovateľov. Analýzou sa testujú dve hypotézy: 1. priama úmernosť vzťahu medzi hodnotou bonity 

a veľkosťou obce a 2. priama úmernosť medzi hodnotou územnej bonity a prosperitou územia. Výstupy 

prvú hypotézu potvrdzujú, druhú nie. 
 

Kľúčové slová: ekonomický potenciál obce, metodika bonity obce, územná a veľkostná bonita  

 
Anotation: Evaluation of the economic potential is based on the need of knowledge of the state of 

efficiency for sustainable capacity development and the achievement of competitiveness of the municipality. 

One of the methodologies of evaluation is to determine the creditworthiness of municipalities. 
Creditworthiness of the municipality is less examined category. This represents a cumulative assessment of 

expression of qualitative and quantitative parameters of the village and is composed of three determinants - 

management of the municipality under budget, municipal property and development conditions of the 
municipality. Creditworthiness is assessed at the national, size and territorial level, and at a certain scale - 

poor, poor, problematic, good, and high. It generally consists mainly of good quality, high value or 

reputation. The paper shall determine the creditworthiness of Slovak municipalities, 85 towns and villages 
of the Bratislava region based on 18 indicators. We have tested two hypotheses: 1. direct proportion 

relationship between the value of creditworthiness and the size of the municipality and the second direct 

relationship between the amount of territorial creditworthiness and prosperity area. Outputs of first 
hypothesis is confirmed, the second is not. 

 

Key words: economic potential of municipalities , methodology creditworthiness of municipalities, 
territorial and size creditworthiness  
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PREFERENCE OBCÍ A MĚST PŘI ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH 

SLUŽEB FORMOU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE 

Preference of villages and towns in the provision of selected public services through inter-municipal 

cooperation 

 ING. MAREK JETMAR, PH.D. 

 

Svaz měst a obcí České republiky  Unions of Towns and Municipalities of the CR 

 

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. College of Regional Development 

 

Anotace: Článek se zaměřuje na možnost využití meziobecní spolupráce jako nástroje efektivního zajištění 

veřejných služeb na municipální úrovni. Vedle společného zajištění vybraných veřejných služeb 
zajišťovaných obcemi v samostatné působnosti jako je problematika základního školství, odpadového 

hospodářství, sociálních služeb respektive realizace rozvojových opatření společného zájmu, se do ohniska 

zájmu dostala i možnost zajištění podpůrných vnitřních služeb umožňujících vlastní chod obcí a měst. 

Příspěvek přináší první výsledky analýzy preferencí obcí, jak byly zveřejněny v tzv. Souhrnném dokumentu 

zpracovaném za území mikroregionu tvořeným územím obce s rozšířenou působností. Dále reaguje na 
šetření realizované především mezi malými obcemi, které indikují možný zájem o zřízení společných 

kapacit na zajištění těchto agend.        

 
Klíčová slova: veřejné služby, obce a města, meziobecní spolupráce, financování obcí, dobrovolné svazky 

obcí 

 
Annotation: The article focuses on the potential for inter-municipal cooperation as a tool for efficient 

provision of public services at the municipal level. In addition to the of common provision of selected public 

services provided by municipalities within their independent kompetence such as the issue of basic 
education, waste management, social services or the implementation of development measures of common 

interest into focus given the possibility of ensuring internal support services to enable the actual operation of 

towns and villages. The paper presents the first results of the analysis of the preferences of municipalities, as 
published in the so-called. The Aggregate document prepared for the micro-region consisting of the territory 

of the municipality with extended powers. Furthermore, responding to surveys carried out  mainly among 

small communities, which indicate a possible interest in establishing joint capacity to provide these agendas. 

 

Key words: public services, municipalities, municipal cooperation and financing for municipalities, 

associations of municipalities 
 

JEL classification: R51, R58  
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Anotace: Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu “Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, 

problémy, možnosti řešení“ podporovaný Technologickou agenturou ČR. Cílem projektu je shrnout 
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poznatky německy hovořících zemí (Rakouska, Německa a Švýcarska) s různými formami meziobecní 

spolupráce a pokus se o jejich typologizaci. Vychází ze sedmi případových studií těchto organizací 

meziobecní spolupráce: Region Waldviertel (A), EU Regionalmanagement Oststeiermark (A), Region 
Oberfranken (Oberfranken Offensiv, Forum Zukunft Oberfranken; D), Metropolregion Nürnberg (D), 

Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz (D), Pro Engiadina Bassa (CH), Regionalplanung Oberland (CH). 

Dochází k závěru, že shrnutí a zhodnocení zahraničních zkušeností s meziobecní spoluprací a jejich 
typologizace je velmi obtížná a komplexní záležitost. Jednotlivé modely se totiž značně odlišují, a to jak z 

hlediska jejich iniciování, tak i financování, organizační struktury, sledovaných cílů a úkolů. Výrazně se liší 

také legislativní možnosti vzniku takových organizací. Většina námi sledovaných příkladů meziobecní 
spolupráce se shoduje pouze v jednom kritériu, přičemž u ostatních vykazuje značnou variabilitu. Z hlediska 

praktické aplikovatelnosti jsou podle autorů příspěvku klíčové tyto faktory: způsob iniciování, prostorová 

působnost, role státu a způsob financování. 
 

Klíčová slova: meziobecní spolupráce; německy hovořící země, typologie  

  
Annotation: This paper was prepared within the project "Strategic planning by municipalities, cities and 

regions: the challenges, issues and possible solutions" supported by the Technology Agency of the Czech 

Republic. The project aims to summarize the findings of the German-speaking countries (Austria, Germany 
and Switzerland) with various forms of cooperation between municipalities and the attempt on their 

typology. It is based on the seven case studies of these organizations inter-municipal cooperation: Region 

Waldviertel (A), EU Regionalmanagement Oststeiermark (A), Region Oberfranken (Oberfranken Offensive, 
Forum Zukunft Oberfranken (D), Metropolregion  Nürnberg (D), Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz 

(D), Pro Engiadina Bassa (CH), Regionalplanung Oberland (CH). It concludes that summary and evaluation 

of international experience with municipal cooperation and their typology is a very difficult and complex 
issue. Individual models are significantly different, both in terms of initiating, funding and organizational 

structure, the objectives and tasks. They vary significantly with a legislative possibility of such 

organizations. Most of our studied examples of inter-municipal cooperation match only one criterion, while 
at other it shows considerable variability. In terms of practical applications, according to the authors of the 

contribution, the key factors are: how to initiate, spatial scope, role of the State and ways of funding. 

 
Key words: inter-municipal cooperation; German-speaking countries, typology 
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ANALÝZA LEGISLATIVY A EFEKTIVITY VEŘEJNÉ SPRÁVY OBCEMI 

JIHOČESKÉHO KRAJE (KOMPARACE LET 2004 A 2014) 

Analysis of the legislation and the effectiveness of public administration communities of the South 

Bohemian Region (comparison of 2004 and 2014) 

DOC. DR. LUBOMÍR PÁNA, PH.D. 

 

Katedra společenských věd 
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Department of Social Studies 
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Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou legislativy a efektivity veřejné správy obcemi Jihočeského kraje. 

Dotazníkové šetření probíhalo na území Jihočeského kraje na podzim roku 2014. Jednotliví respondenti byli 

vybíráni z databáze obcí (623 obcí a měst). Šetření se zúčastnilo celkem 82 obcí. Data z  dotazníkového 
šetření z roku 2014 byla porovnána s obdobným výzkumem, který proběhl v roce 2004, a zúčastnilo se ho 

celkem 140 obcí. V obou sledovaných letech je patrná významná převaha respondentů z obcí I. kategorie. 

Závěrem, po vyhodnocení dat z obou dotazníkových šetření, lze konstatovat, že oproti roku 2004 dochází 
k nárůstu složitosti legislativy a tím se stává nepřehlednou.  

 

Klíčová slova: analýza, komparace, veřejná správa 
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Annotation: The paper analyzes the legislation and the effectiveness of public administration municipalities 

of South Bohemia. A questionnaire survey was conducted of the Region in the fall of 2014. Individual 

respondents were selected from a database of municipalities (623 municipalities and cities). The survey was 
a total of 82 municipalities. Data from the survey of 2014 were compared with similar research conducted in 

2004, and was attended by a total of 140 municipalities. In both years is evident significant predominance of 

respondents from villages I. category. Finally, after evaluating the data from both surveys, we can say that 
compared to 2004 there has been an increase in the complexity of the legislation and it becomes confusing. 

 

Key words: analysis, comparison, public administration 
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ŠTRUKTÚROVANIE PROGRAMOVEJ ČASTI STRATEGICKÝCH 

ROZVOJOVÝCH PLÁNOV NA ÚROVNI OBCÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Structuring of programming part of strategic development plans at municipal level in the 

Slovak Republic 

ING. IVANA GECÍKOVÁ, PH.D.  - MGR. DENISA RUSŇÁKOVÁ 
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Ústav verejnej správy 
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School of Ec. and Manag. of Public Administration 

 

Anotácia: Cieľom príspevku  bolo zhodnotiť, ako obce štruktúrujú programovú časť PHSR, v ktorej sú 

zachytené základné predstavy o budúcom smerovaní obce: vízia, stratégia, prioritné ciele. Výskum sa 
realizoval na náhodne vybranej vzorke obcí Slovenska, pričom jediným obmedzením bol maximálny počet 

obyvateľov obce do 5000. Zistili sme, že obce si  dávajú spracovávať PHSR najmä externým dodávateľom, 
vo výrazne menšej miere si ho spracovávajú sami. Pri vnútornej štruktúre programovej časti dokumentu 

malo takmer 90 % skúmaných obcí zadefinovanú víziu s výhľadom na 20 rokov. Stratégiu rozvoja obce na 

najbližších 5-7 rokov mali definovanú všetky skúmané obce. Rozdiely medzi spracovanými dokumentmi 
boli zistené najmä v počte a spôsobe definovania prioritných cieľov. Výsledky poukázali, že obce 

najčastejšie svoju rozvojovú stratégiu špecifikujú do 4-5 prioritných cieľov, pričom najčastejšie svoju 

pozornosť sústreďujú na rozvoj cestovného ruchu a životného prostredia. Malé obce do 1000 obyvateľov 
zameriavajú svoje aktivity predovšetkým na rozvoj ľudských zdrojov a na marginalizované skupiny 

obyvateľstva. Predpokladali sme, že na výber spracovateľa, ako aj definovanie jednotlivých súčastí 

programovej časti dokumentu má vplyv aj veľkosť obce. Tento predpoklad sa však naším výskumom 
nepotvrdil. 

 

Kľúčové slová: rozvoj obce, rozvojový dokument, strategické plánovanie, vízia, stratégia, priorita 
 

Annotation: The aim of the paper was to evaluate how municipalities structure program part of social and 

economic developing program (SEDP), which captured the basic ideas about the future direction of the 

municipality:  vision, strategy, priority objectives. The research was conducted on a random sample of 

municipalities, the only limitation was the maximum number of inhabitants up to 5000. We found out that 

municipalities can give to process of SEDP mainly to external suppliers, at a significantly lesser extent they 
made it themselves. In the internal structure of the program part of SEDP had almost 90% of surveyed 

municipalities defined the vision with a perspective of 20 years. All the surveyed municipalities have 

defined development strategy for the next 5-7 years. Differences among documents were found mainly in 
the number and way of defining priority objectives. The results showed that the municipalities most often 

specify their development strategy in 4-5 priority objectives, the most attention is drawn to the development 

of tourism and the environment. Small municipalities up to 1,000 inhabitants focus their activities primarily 
on the development of human resources and marginalized groups. We assumed that the choice of processor, 

as well as define the different components of the program document also affects the size of the village. This 

assumption, however, our research confirmed. 
 



 

61 

 

 

Key words: municipal development, development document, strategic planning, vision, strategy, priority 
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ZHODNOCENÍ REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU MALÉHO MĚSTA NA 

PŘÍKLADU MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ 

Evaluation of small town strategic plan realization: the example of Mnichovo Hradiště 
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Anotace: Strategické plánování se v průběhu dvou uplynulých desetiletí stalo nedílnou součástí plánování 

rozvoje měst a obcí. Strategické plány na municipální úrovni mají ovšem velmi různou podobu a také 
různou hloubku a kvalitu zpracování. O jejich vyhodnocení se lze dovědět jen tehdy, když jsou výsledky 

tohoto hodnocení příznivé. Může tak vznikat dojem, že strategické plány měst a obcí jsou víceméně bez 

problémů naplňovány a zásadně tak přispívají k reálnému rozvoji měst a obcí. Cílem článku je zhodnotit 
míru reálného naplňování úkolů strategického plánu malého města na příkladu Programu rozvoje města 

Mnichovo Hradiště pro roky 2009 - 2015. Zhodnocení je provedeno na základě analýzy zaměřené na míru 

reálného naplnění definovaných strategických úkolů strategického plánu. 
 

Klíčová slova: strategický plán, municipalita, indikátory, Mnichovo Hradiště 

 
Annotation: Strategic planning became an integral part of municipal development planning during last 

twenty years. Strategic plans on the municipal level are very different from profundity and also quality point 

of view. To know something about its evaluation is possible only in the case when such evaluation is 

positive. In such situation one can have an opinion that municipal strategic plans works without any 

problems, are realized and have important influence into local development of towns and cities. The aim of 

the paper is to evaluate the real scale of strategic goals realization at the example of the small town 
Mnichovo Hradiště and its Town Development Program for 2009 – 2015 years. The evaluation is based on 

field survey and analysis of real fulfillment of strategic goals. 

 
Key words: strategic plan, municipality, indicators, Mnichovo Hradiště 
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Usability of the multi-criteria decision model in the regional development process  
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Anotace: Článek se zabývá využitím modelu analytického hierarchického procesu v procesu tvorby 

územního plánu. Jedná se vícekriteriální posouzení konceptu nového územního plánu města Brna. 
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V případové studii jsou posuzovány tři různé varianty konceptu územního plánu. Navržený model pracuje 

s devatenácti kritérii, které se týkají využití městských ploch. Kritéria byla posuzována z pohledu občanů, 

potenciálních investorů a vlivu na životní prostředí. Návrh modelu byl realizován v MATLAB-u. 
 

Klíčová slova: analytický hierarchický proces, konzistenční poměr, územní plánování 

 
Annotation: The article deals with the usage of the model Analytic Hierarchy Process in the spatial plan 

making process. It is about the multi-criteria appraisal with the new Brno’s spatial plan make. In the case 

study there are three different suggestions of the spatial plan assessed. The suggested model works with 
nineteen criteria which are related to the usage of the urban spaces. Criteria were assessed from the view of 

the citizens, potential investors and an impact on the environment. The suggestion of the model was realized 

in MATLAB. 
 

Key words: analytical hierarchy process, consistency ratio, spatial planning 

 
JEL classification: C38, R58 
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NETRADIČNÍ POHLED NA DEFINICI VENKOVA 

Untraditional view of the definition of rural 

ING. SVATAVA NUNVÁŘOVÁ, PH.D. - ING. ONDŘEJ PETR 
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Anotace: Článek diskutuje možnosti (způsoby) definování venkovského prostoru. Nejdříve jsou stručně 
představeny obvyklé způsoby vymezování venkovského prostoru. V další části článku je nastíněn 

alternativní způsob vymezení venkovského prostoru v ČR, který reaguje na omezení tradičních a obvykle 

používaných způsobů. Alternativní vymezení venkovského prostoru v ČR využívá indikátory zaměřující se 
na obydlené byty, hustotu zalidnění, pracovní místa v městských odvětvích, poměr pracovních míst na 

ekonomicky aktivním obyvatelstvu a vybavenosti obcí službami a zařízeními. Návrh vymezení je 

demonstrován na území ČR k termínu posledního Sčítání lidu domu a bytů 2011. 
 

Klíčová slova: venkov, venkovské oblasti, vymezování venkova, Česká republika 
 

Annotation: The article discusses the possibilities (methods) to define the rural area. First, there are briefly 

introduced conventional methods of defining a rural area. It consists also an alternative method of defining 
the rural areas in the Czech Republic, which responds to the limitations of traditional and conventional 

methods. An alternative definition of rural areas in the Czech Republic uses indicators focus on occupied 

dwellings, population density, employment in typical urban sectors of the economy, the ratio of employment 
to the economically active population and equipment of municipal services and facilities. Proposal for the 

definition is demonstrated in the Czech Republic as of the date of the last census of houses and flats 2011. 

 
Key words: rural, rural areas, definition of rural areas, Czech Republic 
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REKREAČNÍ FUNKCE LESA – VYHODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE 

VENKOVA 2007 – 2013 V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH 

Recreational function of forest - an evaluation of Rural Development Programme 2007 - 2013 in the 

regions 
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Anotace: Cílem tohoto příspěvku je zhodnocení realizace podpory rekreační funkcí lesa v rámci oblasti 

podpory III. 3. 1 Podpora cestovního ruchu a) pěší trasy, hippostezky, vinařské stezky Programu rozvoje 

venkova v období 2007 – 2013. Projekty jsou hodnoceny z hlediska počtu schválených žádostí, jejich 
zaměření a objemu finančních prostředků v jednotlivých krajích. Z analýz vyplývá, že většina projektů 

směřuje na budování pěších tras. Nejvíce schválených žádostí bylo zaznamenáno v rámci Jihomoravského 

kraje, avšak nejvíce finančních prostředků získaly projekty z Ústeckého kraje. Více než polovina podpory 
byla rozložena do čtyř krajů – Ústecký, Středočeský, Olomoucký a Jihomoravský. Nejméně projektů 

a následně finanční podpory bylo zaznamenáno v rámci Moravskoslezského a Pardubického kraje.  

 

Klíčová slova: Program rozvoje venkova, cestovní ruch, rekreační funkce lesa 

 

Anotation: This paper focuses on the implementation of support for the recreational function of forests in 
the area of intervention III. 1. 3. Encouragement of tourism activities a) hiking trails, horse riding paths, 

wine paths within Rural Development Programme in the period 2007 – 2013.Projects are evaluatedby 

number of approved applications, their focus andvolume of financial resourcesin each region. Analyzes 
showthatmost of the projectsaimat buildinghiking trails. Mostapproved applicationswere recordedin the 

Jihomoravskýregion, butmostfundswere awarded to projectsin the Ústecký region. More than half ofthe 

supportwas divided intofour regions–Ústecký, Středočeský, Olomoucký and Jihomoravský. The 

leastprojects andconsequentlyfinancial supportwere recorded inthe Moravskoslezský and Pardubický region. 

 

Key words: Rural Development Programme, tourism, recreational function of forest 
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Anotace: Cílem článku je navrhnout finanční indikátor – míru, jakou se projeví odlišná míra angažovanosti 
aktérů při realizaci rozvojových záměrů regionu jako projev regionálního patriotismu, a současně ji na 

vzorku českých regionů vyhodnotit. 

Finanční míra regionálního patriotismu je zkonstruována ve dvou modifikacích. Vykalkulované výsledky 
jsou v rámci vymezeném LAU 1 ČR, obdobím 2007-2013 a třemi opatřeními IV. osy Programu rozvoje 

venkova hodnoceny z hlediska disperze, korelace a variability. 
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Finanční míra regionálního patriotismu LAU 1 v ČR se vyznačuje výraznou disperzí, je negativně 

korelována s reálnou mírou urbanizace a lze dedukovat dva odlišné vzorce chování LAU 1 s menším 

podílem obyvatel. 
 

Klíčová slova: regionální patriotismus, LAU 1, Program rozvoje venkova, finanční míra 

 
Annotation: The aim of the paper is to propose a financial indicator - a rate presenting different level of 

actors´ involvement at the implementation of region development strategies as a manifestation of regional 

patriotism, and simultaneously to evaluate it on the sample of Czech regions. 
The financial rate of regional patriotism is designed in two variants. The calculated results are evaluated 

within the defined LAU 1 of the CR, period 2007-2013, and three measures of the fourth axis of the Rural 

Development Programme in terms of dispersion, correlation and variability. 
The financial rate of regional patriotism for LAU 1 in the Czech Republic is characterized with significant 

dispersion; it is negatively correlated with the real degree of urbanization, and two distinct patterns of 

behaviour in the LAU 1with a smaller share of inhabitants can be deduced. 
 

Key words: regional patriotism, LAU 1, Rural Development Programme, financial ratio 

 
JEL classification: R51  
 

******* 

VYBRANÉ FAKTORY ROZVOJA PERIFÉRNYCH OKRESOV 

ŽILINSKÉHO KRAJA 

Selected development factors of peripheral districts of the Žilina region 

ING. MARCELA CHRENEKOVÁ, PH.D.1 - ING. KATARÍNA DIRGASOVÁ2 -  

DOC. ING. MÁRIA FÁZIKOVÁ, CSC.1 
 

 
1Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka 

2Katedra práva 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

1Department of Regional and Rural Development 
2Department of Law 

Faculty of European Studies and Regional Development 

Slovak University of Agriculture in Nitra 

 

Anotácia: Cieľom príspevku je identifikovať určujúce rozvojové faktory v periférnych vidieckych 

regiónoch Slovenska, ktoré majú vplyv na kvalitu života na mikropriestorovej úrovni (domácnosť).  
Objektom skúmania je územie Žilinského samosprávneho kraja a jeho dva najsevernejšie okresy, okresy 

Čadca a Námestovo, ktoré sú súčasne aj najsevernejšími okresmi Slovenska.  

Zdrojom informácí pre spracovanie príspevku boli sekundárne a primárne údaje. Zdrojom primárnych 
údajov boli výsledky dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi okresu Čadca. 

Faktorom rozvoja skúmaných okresov je najmä veková štruktúra a najmä podiel predproduktívnej 

a produktívnej zložky obyvateľstva, sila a kvalita sociálneho kapitálu a aktivita a participácia obyvateľov, 

dodržiavanie tradícií a stále silné rodinné väzby a svojpomoc. Obyvatelia týchto regiónov si zachovali 

tradíciu samozásobenia. Je pre nich charakteristický  patriotizmus. V hraničných životných situáciách 

členovia domácností vo väčšine prípadov nezostávajú nečinní.  
V posledných 10 rokoch sa v skúmaných okresoch výrazne rozvinulo živnostenské a malé podnikanie 

v oblasti stavebníctva, lesníctva a poľnohospodárstva (živočíšnej výroby a najmä ovčiarstva), vidiecky 

cestovný ruch a agroturistika. 
  

Kľúčové slová: regionálny rozvoj, ekonomický rozvoj, kvalita života, životné stratégie domácností 

 
Annotation: This paper aims to identification of determining factors in the development of peripheral rural 

regions of Slovakia, which affect the quality of life for micro-territorial level (household). Žilina Self-
Governing Region and its two northernmost districts (Čadca and Námestovo) are objects of the examination. 

These are also the northernmost districts of Slovakia.  
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Secondary and primary data were used as sources of information. The source of primary data were the 

results of a questionnaire survey among residents of the Čadca district. 

The age structure, mainly pre-productive and productive population, strength and quality of social capital 
and the activity and participation of citizens, respect for traditions and still going strong family ties and self-

help are the main factors for the development of districts. The inhabitants of these regions have maintained 

the tradition of self-supply. Patriotism is characteristic for them. Members of households, in most cases, do 
not remain inactive in marginal life situations. 

In the studied districts trade and small businesses in the construction, forestry and agriculture (livestock and 

sheep-farming in particular), rural tourism and agritourism developed significantly, in the last decade. 
 

Key words: regional development, economic development, quality of life, household behavior 

 
JEL classification: D01, J01, R02, O01 
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Anotace: Brownfields představují významnou překážku v rozvoji regionu, jejíž odstranění nespočívá pouze 
na tržním prostředí, ale především na institucích veřejného sektoru. Vzhledem k nedávným predickím, které 

odhadují počet brownfields na území České republiky na přibližně 10 000 je nutné vytvořit adekvátní 

nástroje, které budou veřejné správě sloužit při prioritizaci jednotlivých lokalit z hlediska potřeby jiného než 

tržního zásahu. Je proto třeba vytvořit systém prioritizace brownfieldů na základě jejich tržního potenciálu. 

Předkládaný příspěvek hodnotí možnosti využití faktorové a prostorové analýzy coby nástroje vedoucímu 

k vytvoření systému prioritizace brownfields. 
 

Klíčová slova: brownfields, faktorová analýza, prostorová analýza 

 
Annotation: Brownfields represent a major obstacle in the regional development, which removal is not 

possible through the environment of property market, but mostly through activity of public sector. Recent 

predictions estimate total count of brownfields on 10 000 in Czech Republic. Considering this value it is 
necessary to create adequate instruments, which provide to public sector tools for prioritisation of 

brownfields from market point of view. It is necessary to built up a prioritisation system of brownfields 

based on market potential. This contribution contains utilization of factor and spatial analysis as a possible 
feature in brownfield prioritisation system. 

 

Key words: bronwfields, factor analysis, geospatial analysis 
 

JEL classification: O38, R11, R14, R30 
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Industrial brownfields in the Czech Republic: formation, development, sectoral  

and regional differences 

DOC. RNDR. JOSEF KUNC, PH.D. - MGR. PETR TONEV, PH.D. 
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Anotace: Průmysl má v České republice dlouhodobou tradici, jeho význam v národním hospodářství je 

nezastupitelný. Prakticky stejně dlouhou tradici má tedy i existence průmyslových brownfields, které ovšem 

začínají být považovány politickými reprezentanty a vědci jako samostatný objekt zájmu až teprve od 2. 
poloviny 90. let minulého století. Předložený příspěvek si klade za cíl stručně, v dílčích vývojových etapách, 

představit historii a současnost průmyslové výroby v České republice, která je výchozím předpokladem 

současné fyzické existence brownfields. Důraz je kladen na analýzu a hodnocení hlavních vývojových 
milníků, jež byla pro vznik a formování průmyslových brownfields rozhodující, tedy jednotlivá období 

rozvoje průmyslové výroby za Habsburské monarchie a samostatného Československa před 2. světovou 

válkou, období socialismu (1948-1989) a následné období transformace ekonomiky a jejího zapojení do 
globálních struktur. Na základě zpracovaných datových souborů a grafických výstupů je v příspěvku 

analyzován vznik a vývoj průmyslových oblastí, strukturální změny, regionální disparity, resp. územní 

a funkční specifika průmyslových lokalit a průmyslových brownfields. 
 

Klíčová slova: průmysl, brownfields, odvětvové a regionální rozdíly, Česká republika 

 
Annotation: The industrial tradition in the Czech Republic has been very long, it has established deep roots, 

and the significance of industry in the national economy is virtually irreplaceable. The tradition of industrial 

brownfields is almost as long but brownfields as an independent object of study came into focus among 

political representatives and scientists only in the second half of the 1990s.This article aims to briefly and 

sequentially introduce the history and presence of industrial production in the Czech Republic, which is the 

basic cause of the contemporary physical existence of brownfields. Emphasis is placed on analysis and 
evaluation of the main developmental milestones decisive in the origination and shaping of industrial 

brownfields – i.e. the individual periods of industrial development under the Habsburg monarchy and 

independent Czechoslovakia before WWII, the socialist period (1948-1989), and the subsequent period of 
economic transformation and integration into global structures. Using processed data files and graphical 

outputs, is to analyzed the origination and development of industrial regions, structural changes to them, and 

regional disparities in the areas and functional specifics of industrial locations and industrial brownfields. 
 

Key words: industry, brownfields, sectoral and regional differences, Czech Republic 

 
JEL classification: R1, R5, Q2, Q3 
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DEMOGRAFICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY MEZINÁRODNÍ MIGRACE 

V EVROPSKÉ UNII 

Demographic and economic aspects of international migration 

in the European Union 
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Anotace: Zvýšení míry čisté migrace má významný vliv na trh práce přijímajících i zdrojových zemí 

a mnohé další ekonomické dopady. Ekonomické přínosy mezinárodní migrace je značný, protože volný 

pohyb pracovních sil vede k přerozdělení práce, která se stává efektivnější a přispívá ke zvýšení celkového 
blahobytu.  Z demografického hlediska je zřejmé, že imigrační příliv zvyšuje celkovou populaci, což se 

projevuje zvýšením agregátní poptávky v hostitelské zemi. Celkové dopady imigrace mnohou být velmi 

široké a je třeba je posuzovat v širším ekonomickém a sociálně-kulturním kontextu. Závisí nejen na 
ekonomické situaci v zemi a aktuálních potřebách pracovní síly, ale i na právním rámci týkajícím se 

přistěhovalectví či na kulturních a osobnostních charakteristikách přistěhovalců samotných, zejména jejich 

schopnostech, ochotě pracovat a žít v hostitelské zemi a začlenit se do většinové společnosti. 
 

Klíčová slova: migrace, věková struktura, stárnutí obyvatelstva 

 
Annotation: An increase in the rate of net migration has a significant impact on the labour market of 

receiving and source countries and many other economic impacts. Economic benefits of international 

migration are substantial because a free movement of labour leads to a redistribution of labour, which 
becomes more efficient and improves total welfare. From a demographic point of view, it is obvious that an 

immigration inflow increases total population, which is reflected in an increase in aggregate demand in the 

host country. Overall impacts of immigration can very broad and should be considered within wider 
economic and socio-cultural context. It depends not only on an economic situation in a country and current 

needs of the workforce, but also on a legal framework related to immigration or on cultural and personal 

characteristics of immigrants themselves, particularly their ability, willingness to work and live in the host 
country and to integrate into the mainstream society. 

 

Key words: migration, age structure, population ageing 
 

JEL classification: F 22, J 61, O 15 
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Anotace: Migrace je pokládána za jednu z nejvýznamnějších globálních výzev. Funguje jako akcelerátor 

globalizace, ale zároveň je sama podporována a urychlována jinými globalizačními procesy. Jelikož 
migrační toky proudí především z chudých zemí do rozvinutých, vzniká potřeba migrační toky zkoumat, 

ovlivňovat a regulovat. 

Příspěvek se zabývá vývojem a současným stavem migrace Vietnamců do České republiky. Hlavním 
předmětem zkoumání je postavení těchto migrantů na pracovním trhu v ČR.  
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Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky vztahující se k historickému vývoji migrace Vietnamců na území 

České republiky. Zabývá se důvody vzniku migrace Vietnamců, počátkem příchodu Vietnamců na území 

České republiky a jednotlivými časovými etapami jejich migrace, které jsou vymezeny ve třech obdobích - 
do r. 1989, 1990-2008, 2009 až do současnosti.    

Dále je v příspěvku analyzován současný stav počtu Vietnamců v České republice dle oficiálních statistik 

a jejich regionální diferenciace na úrovni krajů. Závěrečná část je věnována situaci Vietnamců na českém 
pracovním trhu. 

Cílem této práce je zanalyzovat vývoj vietnamské migrace do ČR a postavení těchto migrantů na českém 

pracovním trhu. Práce je zpracována na základě získání kvalitativních a kvantitativních dat. Výsledkem 
zkoumání je vyvrácení hypotézy, že Vietnamci berou Čechům práci. 

 

Klíčová slova: migrace, Česká republika, vietnamské obyvatelstvo, pracovní trh 
 

Annotation: Migration is considered one of the most important global challenges today. It acts as an 

accelerator of globalization, but is itself supported and accelerated by other globalization processes. Since 
migration flows mainly from poor countries to developed countries, there is a need to examine migration 

flows, influence and to control them.  

The paper deals with the development and current state of the migration of Vietnamese to the Czech 
Republic. The main subject of investigation is the status of these migrants on the labor market OF the Czech 

Republic.  

This paper summarizes current knowledge regarding the historical development of the migration of 
Vietnamese to the Czech Republic. It deals with the reasons for the emergence of Vietnamese migration, 

early arrival of the Vietnamese to the Czech Republic and the periods of their migration, which are defined 

in three seasons - to year 1989, 1990-2008, 2009 to present.  
Furthermore, the paper analyses the current state of the Vietnamese in the Czech Republic, according to 

official statistics and their [without two regionals, no word here] differentiation at the regional level. The 

final section is devoted to the situation of Vietnamese on the Czech labour market.  
The aim of this paper is to analyse the development of Vietnamese migration to the Czech Republic and the 

position of migrants on the Czech labour market. Work is processed upon obtaining qualitative data. The 

investigation disproves the hypothesis that the Vietnamese are taking citizens' jobs. 
 

Key words: migration, Czech Republic, Vietnampopulation, labor market 

 
JEL classification: J15, J21, J33 
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Anotácia: Špecifické analytické metódy, ku ktorým patrí priestorová autokorelácia, sú dôležité z pohľadu 
výskumu humánnogeografických javov. Cieľom príspevku je charakteristika imigrácie obyvateľstva v 

obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja v rokoch 1998 a 2012 riešenej metódami priestorovej  

autokorelácie. Tieto metódy sú aplikované pomocou lokálnych indikátorov priestorovej štatistiky - 
konkrétne lokálneho Moranovho koeficientu. Priestorová autokorelácia zdôrazňuje závislosť medzi 

hodnotami dát v susedných lokalitách. Empirický príklad zvolený na základe štatistických údajov 

o imigrácií na obecnej úrovni tak poukáže na užitočnosť analýzy priestorovej autokorelácie. Výsledky tejto 
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metódy môžu byť rozhodujúce pri analýzach rôznych oblastí. Možno k nim zaradiť sociálnu, ale aj 

geografickú oblasť, pre ktorú je najdôležitejší aspekt pochopenia priestorových procesov.  

 
Kľúčové slová: priestorová autokorelácia, imigrácia, Nitriansky samosprávny kraj  

 

Annotation: Specific analytical methods, which include spatial autocorrelation, are important in terms of 
human geographical phenomena research. The aim of this paper is characteristic of population immigration 

in Nitra Region municipalities between 1998 and 2012 solved by methods of spatial autocorrelation. These 

methods are applied by using local indicators of spatial statistics - particularly local Moran coefficient. 
Spatial autocorrelation emphasizes relationship between data values in adjacent areas. An empirical example 

chosen on the basis of statistical data about immigration at the municipal level points out the usefulness of 

the analysis of spatial autocorrelation. The results of this method can be critical in the analysis of different 
areas. We can put them on the social as well as geographical section in which the most important aspect of 

understanding is spatial processes. 

 
Key words: spatial autoccorelation, immigration, Nitra Self-governing Region 

 

JEL classification: C02, R23 
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Anotace: Článek představuje případovou studii, jíž cílem je detekce a hodnocení dlouhodobých trendů 

mikroregionální diferenciace demografického vývoje v Kraji Vysočina. Problematika je zasazena do 

kontextu širších souvislostí a zákonitostí regionálního rozvoje, přičemž se soustředí na hledání konkrétních 
determinantů tohoto vývoje a objasnění kořenů současného stavu. Metodicky se opírá o analýzu změn počtu 

obyvatelstva a hustoty zalidnění patnácti správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) ve 

statistickém období let 1869–2011 a jeho dílčích etapách 1869–1910, 1910–1950, 1950–1991, 1991–2011. 
Za účelem kvantifikace a komparace dynamiky vývoje mikroregionů bylo využito tzv. indexu změny 

a relativního indexu změny. Na základě výsledků analýzy došlo k rozdělení mikroregionů podle převládající 

tendence dlouhodobého populačního vývoje do čtyř typů, na růstové, stabilizované, nové periferie a klasické 
periferie. Obecně lze konstatovat, že ve sledovaném období 1869–2011 vykazovaly nejvyšší růst v jinak 

periferním a populačně stagnujícím kraji zejména mikroregiony s velkými průmyslovými středisky 

situované na moravské části území. 
 

Klíčová slova: demografie, vývoj, Kraj Vysočina, mikroregionální diferenciace 

 

Annotation: The article presents a case study, in which the aim is to detect and assess the long-term trends 

of the micro-regional differentiation of the demographic development in Vysočina Region. It looks into the 

issues within the context of broader connections of the regional development and its natural relations, and at 
the same time it focuses on the search of particular determinants of this development and clarifying the 

essence of the current state. The methodology is based on the analysis of the changes in the number of 
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inhabitants and the population density of fifteen districts (SO ORP) within the period between 1869–2011 

and its partial phases as follows 1869–1910, 1910–1950, 1950–1991, 1991–2011. For the purpose of 

quantification and comparison of the dynamics of the micro-regional development the so called index of 
change and the relative index of change were used. Based on the results from the analysis the micro-regions 

were divided, according to the prevailing tendency of their long-term population development, into four 

types: growth, stable, new peripheries and classic peripheries. In general, it can be said that within the 
observed period between 1869–2011 the biggest growth was mainly in the micro-regions with big industrial 

districts situated in the Moravian part of its area. 

 
Key words: demography, development, Vysočina Region, micro-regional differentiation 

 

JEL classification: J11 
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Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením environmetální dimenze kvality života. Na základě statisticky 
dostupných ukazatelů kvality životního prostředí ve skupinách ovzduší, voda, půda a odpady navrhnout 

a následně aplikovat agregovaný indikátor environmentální kvality života. Výsledkem práce je pak 
zhodnocení diferenciace objektivních podmínek environmentální kvality života v jednotlivých krajích České 

republiky. Nejlepšího výsledku dosáhl Liberecký kraj, naopak na nejhorším místě se umístilo Hlavní město 

Praha. 
 

Klíčová slova: kvalita života, životní prostředí, agregovaný indikátor 

 
Annotation: This article deals with the environmental dimension of quality of life. Its objective is, based on 

the available statistical indicators of environmental quality in groups of air, water, soil and waste, to design 

and then apply an aggregate indicator of environmental quality of life. The result of this work is to evaluate 
the differentiation of the objective conditions of the environmental quality of life in the regions of the Czech 

Republic. The best result achieved Liberec Region, on the contrary, the worst place was the Capital city of 

Prague. 
 

Key words: quality of life, environment, aggregate indicator 

 

JEL classification: B41, QO1, Q53 
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Anotace: Příspěvek představuje formální a neformální přístupy obcí, měst a regionů k implementaci 

konceptu udržitelného rozvoje v České republice. V rámci formálních přístupů aplikace konceptu je 
specifická pozornost věnována implementaci udržitelného rozvoje prostřednictvím projektu Zdravé město 

a druhým nástrojem je oficiální používání místní Agendy 21 prostřednictvím registrace v databázi CENIA. 

V rámci neformálních přístupů jsou představeny aktivity obcí a měst, které aplikují na svém území koncept 
udržitelného rozvoje bez formálního zapojení do koordinačních struktur poskytujících metodickou 

a finanční pomoc. Vzhledem k existenci několika druhů přístupů, neexistenci jednotné metodické pomoci, 

jednotných indikátorů pro hodnocení udržitelnosti a nejednotnosti výkladu pojmu udržitelnost i rozdílných 
očekávání obcí, měst a regionů při implementaci udržitelného rozvoje, což způsobuje řadu významných 

problémů. 

 
Klíčová slova: projekt Zdravé město, udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, CENIA 

 

Annotation: The paper presents a formal and informal approaches municipalities, cities and regions to 
implement the concept of sustainable development in the Czech Republic. In formal approaches concept 

application is specific attention paid to the implementation of sustainable development through the Healthy 

City Project and the second instrument is the official use of the Local Agenda 21 through registration in the 
database appreciated. Informal approaches are introduced to the activities of municipalities and cities that 

apply in their territory the concept of sustainable development without the formal involvement in the 

coordination structures providing methodological and financial assistance. Because there are several kinds 
of approaches, there are no uniform methodological assistance, uniform indicators for sustainability 

assessment and inconsistencies in the interpretation of the concept of sustainability as well as to the 

expectations of municipalities and regions in the implementation of sustainable development, causing 
a number of important issues. 

 

Key words: project Healthy Town, sustainable development, Local Agenda 21, CENIA 
 

JEL classification: Q01 
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VYUŽITELNOST DAT Z DPZ ZEMĚ PRO STANOVENÍ INDIKÁTORU 

ÚZEMNÍ DYNAMIKY 

Utility of data remote sensing for urban dynamics indicator creation 

MGR. JAN LANGR 2
 - ING. JAN KAMENICKÝ 2

 -  

DOC. ING. ARCH. VLADIMÍRA ŠILHÁNKOVÁ, PH.D. 1,3
 -  

MGR. MICHAEL PONDĚLÍČEK, PH.D. 1,3
 - ING. PAVEL STRUHA 
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1 Civitas per Populi, o.p.s. 1 Civitas per Populi, o.p.s. 

 
2 T-MAPY spol. s r.o. 2 T-MAPY spol. s r.o. 

 
3 Katedra regionalistiky 

Vysoká škola regionálního rozvoje 

3 
Institute of Regionalism 

College of Regional Development 

 

Anotace: Úkolem regionální politiky obecně je zajistit vzájemnou rovnováhu mezi jednotlivými oblastmi 

a územími. Doposud ale chybí objektivní a politicky i „odborně“ neovlivnitelný nástroj, kterým by bylo 
možné jednotlivé urbanizační procesy monitorovat a objektivně tak zjišťovat stav změn v území tj. nástroj 

pro měření územní dynamiky v čase. Článek se věnuje problematice nastavení monitoringu a sestavení 

databáze a indikátoru územní dynamiky z dat převzatých a validovaných z dálkového průzkumu Země, jako 
jednoduchého a neovlivnitelného nástroje pro sledování a měření územního vývoje a jeho disparit v čase. 

Cílem článku je představit možnosti datové báze dat o svítivosti v regionech převzatých z dálkového 

průzkumu Země jako podkladu pro nastavení jednotného monitoringu změn v území – indikátoru územní 
dynamiky. 

 

Klíčová slova: regionální rozvoj, urbánní dynamika, ekonomický růst, dálkový průzkum Země, indikátory  
 

Annotation: The goal of the regional policy in the wider context is to assure the balance between different 

areas and locations. There are no objective and politically or “expertly” influenced tool till today, which 

help us monitor the urban processes and independently to know the statement of urban changes in the area 

e.g. the tool for urban dynamics measurement during the time. The paper is focused on adjustment of such 

monitoring and creation of data set and urban dynamics indicator from validated data set based on Earth 
remote sensing of the Earth as simple and non-influenced tool for urban dynamics monitoring and 

measurement during the time. The main goal of the paper is to show how luminance data from the Earth 

remote sensing in the regions can monitor changes in the area e.g. how is possible to create urban dynamics 
indicator. 

 

Key words: regional development, urban dynamic, economic grow, Earth Remote Sensing Data, indicators 

 

JEL classification: C82 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A HLUKOVÁ ZÁTĚŽ OBYVATELSTVA: 

MUNICIPALITY VERSUS REGIONY 

Transport infrastructure and population noise pollution burden: municipalities versus regions 

ING. VILÉM PAŘIL 

Katedra regionální ekonomie a správy 

Ekonomicko-správní fakulta  

Masarykova univerzita 

Department of Reg.  Economics and Administration 

Faculty of Economics and Administration 

Masaryk University 

 

 

Anotace: Článek se zabývá hlukovou zátěží na příkladu regionálních komunikací, přičemž cílem tohoto 

článku je identifikace hlukem zatížených obyvatel v regionu soudržnosti Jihovýchod na vybraných 

komunikacích a identifikace míry tohoto zatížení.  Předmětnými komunikacemi jsou regionální silnice II. 
třídy, u kterých v mnoha případech nebylo provedeno mapování hlukové zátěže. Je zde tedy použita 

metodika opírající se strategické hlukové mapy, ale umožňující na základě územní identifikace i analýzu 

dopadů na ostatních komunikacích a především umožňující jejich vzájemné srovnání. Výsledky ukazují, že 
zhruba jedna třetina délky komunikací vede v konfliktním pásmu rezidenčních zón, přičemž na některých 

komunikacích je toto trasování v kombinaci s vysokou intenzitou dopravy. Může tedy docházet k velmi 

významným dopadům pro obyvatele. Dalším aspektem tohoto zatížení hlukem z regionálních komunikací je 
odlišnost mezi nositeli zatížení (obce a jejich obyvatelé) a odpovědnými správci komunikací (kraje). 

 

Klíčová slova: doprava, hluková zátěž, obyvatelstvo, municipality 
 

Annotation: This paper deals with noise pollution caused by regional roads. The goal of this article lies in 

identification of population burdened with noise and also identification the level of noise pollution in the 
cohesion region of Southeast. Focus is on 2nd class roads where in many cases the strategic noise mapping 

haven´t been performed as in the case of express roads in the Czech Republic. Consequently the 

geographical and spatial methodology is presented here in this paper that is based on strategic noise 
pollution mapping but enables the providing of comparison or separated roads and its burdens for 

population. Results show one third of road routing lies in conflict zones with residential areas in some cases 

with the combination of high traffic density. In these cases the impact for population can be significant. 
Other conflict lies in the ambivalence between the bearer of noise burden (municipalities and population) 

and relevant road administrator (regions). 

 
Key words: transport, noise pollution, population, municipalities 

 

JEL classification: Q560, R410, R580 
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PROJEVY KLIMATICKÉ ZMĚNY JAKO FAKTORY A LIMITY ROZVOJE 

REGIONŮ. INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ 

Clime change display as a factor and limit of the regional development. An inspiration from abroad 

MGR. MICHAEL PONDĚLÍČEK, PH.D. - DOC. ING. ARCH. VLADIMÍRA ŠILHÁNKOVÁ, PH.D. 

 

Katedra regionalistiky 

Vysoká škola regionálního rozvoje 

Institute of Regionalism 

College of Regional Development 

 

Anotace: Projevy klimatické změny jsou po celém světě sledovatelné a směřující určitým směrem, což 
může v budoucnosti znamenat brzdu nebo naopak urychlení rozvoje celých oblastí a úpadek či vzestup 

nových regionů. Jak se mohou jednotlivé projevy změny klimatu prezentovat v praxi, jak mohou ovlivnit 

rozvoj města, obce či regionu a jaké mohou být zvoleny strategie jako reakce na ně je předmětem tohoto 
článku. Článek představuje vybrané dopady projevů klimatické změny v zahraničí a částečně i v ČR jako 
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hrozbu rozvoje regionů, která může být významným faktorem a limitem jejich rozvoje. V závěru jsou 

představeny tzv. soft strategie, které s minimálními náklady mohou dopady klimatické změny a hrozby s ní 

spojené významným způsobem snížit. 
 

Klíčová slova: klimatická změna, regionální rozvoj, faktory a limity rozvoje 

 
Annotation: Clime chance display are visible worldwide and focused in specific direction. In the future it 

could present a break or on the other hand an accelerant of regional and / or local development. How can 

different displays of clime change present in the practice, how they can influence town, city or regional 
development and how can be chosen strategies as a reaction? This article is focused on those questions. The 

article presents selected clime change impacts abroad and also in the Czech Republic as a threat of regional 

development and show how it can be an important factor and limit of their development. So called soft 
strategies are introduced in the end and shows how clime change impact and threat can be solved or 

importantly reduces with minimal costs. 

 
Key words: clime change, regional development, factors and limits of development 

 

JEL classification: Q56 
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REGIONÁLNÍ A BLESKOVÁ POVODEŇ JAKO LIMITUJÍCÍ FAKTOR 

ROZVOJE 

Regional and flash flood as a limiting factor for development 
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Anotace: Lokalizační a rozvojové faktory jsou zpravidla dobře známé, zkoumané a zohledňované při 
přijímaní řešení v rozhodovací sféře. Naopak limitující faktory rozvoje obvykle stojí v pozadí. Současné 

datové zdroje, znalosti a modelační technologie umožňují do značné míry předvídat rozsah nastalé 

povodňové situace. Hodnocení míry rizika regionální nebo bleskové povodně nemá být informací odrazující 
investory, ale naopak usměrňující jejich aktivity do bezpečného prostoru. Znalost rizikových lokalit v ČR 

z hlediska uváděných typů povodní přispívá rovněž bezpečnosti návštěvníků a místního obyvatelstva. 
Poznatky vhodně zakomponované do rozvojových plánů všech dimenzí naopak podporují iniciativy 

místních i externích investorů. Příspěvek dokládá nekonvenční využití veřejně dostupných geodat v podobě 

nabídky zásadní informace pro plány regionálního rozvoje. 

 
Klíčová slova: povodeň, regionální rozvoj, limitující faktory, přírodní riziko 

 

Annotation: Locating and developing factors are generally well known, studied and taken into account in 
the accepting of the solution. In contrast, the limiting factors of development usually stands in the 

background. Current data sources, knowledge and modelling technologies allow greatly anticipate the extent 

of the flood situation. Evaluation of the risk of regional or flash floods is not discouraging information for 
investors, but rather to guide their activities to a safe area. Knowledge of risk locations in the Czech 

Republic in terms of these types of floods also help for the safety of visitors and the local population. 

Appropriately incorporated findings into the development plans of all dimensions support the initiatives of 



 

75 

 

 

local and external investors. The paper illustrates the unconventional use of public available geodata in the 

form of an offer vital information into regional development plans. 

 

Key words: flood, regional development, limiting factors, natural hazard 

 

JEL classification: H12, O21 
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HODNOCENÍ DOPADŮ REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ - 

PREVENCE HMOTNÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI  

Impact evaluation in the regional development projects - flood damages  

 

ING. PETR HALÁMEK, PH.D. 

 

Katedra regionální ekonomie a správy 

Ekonomicko-správní fakulta 

Masarykova univerzita 

Department of Reg. Economics and Administration 

Faculty of Economics and Administration 

Masaryk University 

 

Anotace: Cílem příspěvku je návrh postupu pro ocenění dopadů regionálních rozvojových projektů v oblasti 
prevencí povodňových škod. S využitím historických dat (1997-2013) za povodně v ČR je sestrojena křivka 

závislosti frekvence povodní a povodňových škod. S jejím využitím je definována průměrná roční škoda 

způsobená povodněmi v ČR a definována roční hodnota dopadu potencionálního snížení povodňových škod 
o 5 %.  

 

Klíčová slova: analýza nákladů a výnosů, stínové ceny, ochrana před povodněmi  
 

Annotation: Paper proposes technique for impact quantification connected with the regional development 

projects concerning the reduction of the flood damage. The curves describing probability of floods and 
potential flood damage are constructed using historical data (2007-13) for the floods in the Czech Republic. 

Results include the identification of the average annual damage caused by floods in the Czech Republic and 

its potential reduction by 5%.  
 

Key words: cost-benefit analysis, shadow prices, flood protection   

 
JEL classification: H72 
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NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH 

DOPADŮ KULTURNÍCH UDÁLOSTÍ NA PŘÍKLADU PROJEKTU PLZEŇ – 

EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015  

Methodological process proposal to evaluate the impact of cultural events: the case study of Pilsen - 

European Capital of Culture 2015 

ING. MARTA ŠLEHOFEROVÁ - DOC. RNDR. JIŘÍ JEŽEK, PH.D. 
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Department of Geography 

Faculty Economics 

University of West Bohemia 

 

Anotace: Příspěvek se zabývá možnými způsoby hodnocení ekonomických dopadů kulturních událostí se 

zaměřením na projekt Evropské hlavní město kultury, kterým je v roce 2015 Plzeň. Příspěvek obsahuje 
stručnou rešerši literatury zabývající se touto problematikou, zpracovanou za účelem vyhledání nejvhodnější 

metody hodnocení ekonomických dopadů kulturních událostí. Tím je nakonec sestavení input-output 

modelu, jehož principy i postup výpočtu jsou popsány v další části příspěvku. Výsledný model je sice 
sestavený pro účely hodnocení plzeňského projektu, ale po úpravách by jej bylo možné použít za účelem 

hodnocení ekonomických dopadů jakékoliv jiné kulturní akce. Input-output model je velmi všestranný a ve 

srovnání s pouhým sledováním zvolených indikátorů představuje vhodnější způsob kvantifikace 
ekonomických dopadů jakékoliv události. 

 

Klíčová slova: ekonomické dopady kultury, Evropské hlavní město kultury, input-output model 
 

Annotation: The paper deals with the possible ways of assessing the economic impact of cultural events 

focusing on the European Capital of Culture, which in 2015 is Pilsen. The paper contains a brief literature 
review concerning this issue, purposely processed to find the most appropriate methods for assessing the 

economic impact of cultural events. That is eventually a compilation of input-output model, which 

principles and calculation procedure are described. The resulting model is calculated for the purposes of the 
Pilsen project evaluation, but it could be used to assess the economic impact of any cultural events after few 

adjustments. Input-output model is universal and in comparison with the simple observation of selected 

indicators represents a better way to quantify the economic impact of any event. 
 

Key words: Economic impacts of culture, European Capital of Culture, Input-output model 

 
JEL classification: C67, D57, R15, L83 
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KONKURENCIESCHOPNOSŤ KRAJÍN VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY AKO 

TURISTICKEJ DESTINÁCIE NA EURÓPSKOM TRHU CESTOVNÉHO RUCHU 

Competitiveness of Visegrad Group as a tourist destination in the European tourism market 

RNDR. SLAVOMÍR BUCHER, PH.D. 

 

Anotácia: Cieľom predkladaného príspevku je poskytnutie hlbšieho porozumenia pojmu 
konkurencieschopnosť turistickej destinácie, ako aj špecifických faktorov, ktoré vplývajú na konkurenčné 

prostredie Vyšehradskej štvorky v kontexte európskeho trhu cestovného ruchu.  

Regióny a destinácie reprezentujúce lídrov v medzinárodnom cestovnom ruchu neustále hľadajú nové 
aktivity a služby, pomocou ktorých  by zatraktívnili svoju destináciu vyššiemu počtu účastníkov a zvýšili by 
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tak aj príjmovú časť svojho rozpočtu. Vďaka vysokej miere konkurencieschopnosti na medzinárodnom trhu 

cestovného ruchu je nevyhnutné pre krajiny Vyšehradskej štvorky neustále sledovať nové trendy v turizme, 

ako aj ich následnú aplikáciu podľa požiadaviek klientov v nadväznosti na špecifické dimenzie indexu 
konkurencieschopnosti.  

 

Kľúčové slová: Konkurencieschopnosť, Vyšehradská štvorka, turistická destinácia, Európsky trh 
cestovného ruchu 

 

Annotation: The goal of this paper is to provide a better understanding of the competitiveness of the tourist 
destination and the elements that affect the competitive position of the destination, and to consider the 

position of the Visegrad group in the European tourism trends and its competitiveness in the tourism market.  

The countries that are active in the international tourist market are constantly enforced in finding the best 
ways that will enable satisfaction of the clients – tourists. Therefore it is great importance for Visegrad 

countries the following of the modern trends and occurrences in the international tourist market, which are 

the more diverse needs and demands of the tourist clientele.  
 

Key words: competitiveness, Visegrad Group, tourist destination, European tourism market 

 
JEL classification: L83, C43 
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K PROBLEMATICE PLÁNOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU 

On the issue of planning within the context of tourism 

ING. ONDŘEJ REPÍK 

 

Anotace: Problematika veřejné podpory cestovního ruchu a zásahů veřejného sektoru je poměrně široce 

a dlouhodobě diskutována. S tím souvisí postavení a nastavení politiky cestovního ruchu. Méně často je 
ovšem diskutována problematika plánování v cestovním ruchu jako cesta pro dosažení stanovených cílů. 

V českém prostředí je plánování většinou ztotožňováno s politikou cestovního ruchu, resp. nevyděluje se 
z ní jako její samostatný atribut. Cílem článku je tak provést rozbor a rešerši dostupných odborných zdrojů, 

které se této problematice v cestovním ruchu věnují. Vedle hledání rozdílů v chápání politiky cestovního 

ruchu a plánování budou nastíněny také nejčastěji využívané metody plánování a stěžejní procesní kroky 
v plánování. Pro naplnění takto stanoveného cíle je použita metodika rešerše a diskuse odborných 

zahraničních zdrojů. Výsledkem bude ucelený základní přehled o problematice plánování, diskuse různých 

přístupů k této problematice a nalezení rozdílů oproti politice cestovního ruchu.     
 

Klíčová slova: cestovní ruch, plánování, politika cestovního ruchu, metody plánování 

 

Annotation: The issue of tourism public support and public sector intervention is relatively broad and long 

discussed. This is related to the position and setting of tourism policy. However, less often, the issue of 

tourism planning as a way to achieve stated goals is discussed. Planning is in the Czech Republic usually 
identified with the tourism policy, respectively it is not recognized as its single attribute. This article aims to 

analyze and discusse available expert resources, which deal with such issue in tourism. In addition to finding 

the differences in understanding of tourism policy and planning the artickle outlines the most frequently 
used methods of planning and key procedural steps. In order to meet such target the method of research and 

discussion of expert foreign sources is used. The result is a comprehensive overview of the planning issue, 

discussion of different approaches and finding differences between tourism policy and tourism planning.  
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Key words: tourism, planning, tourism policy, planning methods 

 

JEL classification: O21, H70, R11 
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STAKEHOLDER-BASED EVALUATION OF TOURISM POLICY IN THE SOUTH 

BOHEMIAN REGION 

Stakeholder přístup k hodnocení politiky cestovního ruchu v Jihočeském kraji  

MGR. ING. MARTIN LUŠTICKÝ, PH.D. - ING. MARTIN MUSIL -  

BC. HANKA PROCHÁZKOVÁ 

 

 

Annotation: This paper deals with set of problem related to tourism policy implementation. It emphasizes 
the importance of stakeholder involvement into implementation of tourism policy in tourism destination. 

The research is focused on evaluation of tourism policy strategic priorities from the point of view of 

destination stakeholders in the South Bohemian Region. Its aim is to identify key stakeholders in tourism 
sector and describe their attitude about co-operation with regional destination management organization 

(DMO) on implementation of the priorities which are described in the tourism development plan. The 

research uses three-step stakeholder analysis that is based on three attributes methodology, and a mix of 
qualitative and quantitative data gathering techniques. The findings are transformed to comprehensive 

graphic output designated for the DMO which should lead to an improvement of its leading and 

coordinating role in tourism development. 

 

Key words: stakeholder, tourism policy, tourism destination, stakeholder analysis 

 

Anotace: Tento příspěvek se zabývá problematikou implementace politiky cestovního ruchu. Zdůrazňuje 

význam zapojení stakeholders do tohoto procesu v turistické destinaci. Výzkum se zaměřuje na hodnocení 

priorit politiky cestovního ruchu z pohledu destinačních stakeholders v Jihočeském kraji. Jeho cílem je 
identifikovat klíčové stakeholders působící v turismu a zmapovat jejich postoje ke spolupráci s krajskou 

organizací destinačního managementu při implementaci priorit, jež jsou uvedeny v regionální strategii 

rozvoje cestovního ruchu. Výzkum využívá třífázové analýzy stakeholders, která je založena na metodě tří 
atributů a mixu kvalitativních a kvantitativních technik sběru dat. Výsledky výzkumu jsou převedeny do 

shrnujících grafických výstupů, které jsou určeny pro krajkou organizaci destinačního managementu a měly 

by jí pomoci zlepšit její vedoucí a koordinační roli v rozvoji cestovního ruchu. 
 

Klíčová slova: stakeholder, politika cestovního ruchu, turistická destinace, analýza stakeholders 

 
JEL classification: M10, O21, R58 
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POLITIKA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚROVNI KRAJŮ A JEJÍ 

FINANCOVÁNÍ. PŘÍPADOVÁ STUDIE KRAJE VYSOČINA 

Management and financing of tourism development policy at the regional level. Case study 

of the Vysočina Region  

ING. PAVLA BRŮŽKOVÁ 

 

Katedra cestovního ruchu 
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Department of Tourism 

Faculty of International Relations 

University of Economics, Prague 

 

Anotace: Úloha krajské samosprávy v řízení a financování politiky rozvoje cestovního ruchu je vcelku 

významná; v minulých letech pak ještě vzrostla v souvislosti s využíváním prostředků z regionálních 

operačních programů, které v byly v nezanedbatelné míře určeny právě pro cestovní ruch. Kraje svou aktivní 
úlohu v politice cestovního ruchu v mnoha případech naplňují prostřednictvím vlastních rozvojových 

strategií, které jsou – vzhledem k absenci zákonných, ale i neoficiálních vodítek – zpracovány různým 

způsobem a na různé úrovni. Cílem příspěvku je na příkladu kraje Vysočina, jehož význam a zejména 
potenciál pro rozvoj cestovního ruchu je v rámci České republiky značný, ukázat možnosti i slabé stránky 

této rozvojové politiky. Příspěvek využívá metodu kvalitativní analýzy a následné hodnocení na základě 

předem daných základních kritérií. Důraz je přitom kladen především na zhodnocení možností financování 
a míru využití dostupných dotačních titulů. 

 

Klíčová slova: politika rozvoje cestovního ruchu, Kraj Vysočina, Regionální operační program NUTS II 
Jihovýchod 

 

Annotation: The role of Czech regional authorities in the management and financing of tourism 
development policy is quite significant, which may be determined by the very character of this field. In 

recent years its importancy raised even more due to the existence of regional operational programmes that 

often prioritized tourism activities. Most regional authorities execute their active role in tourism 

development policy by means of their own strategic documents; these are compiled in various ways which is 

a result of the fact that nor legal neither informal guidelines exist. The aim of this contribution is to present 

possible strengths and weaknesses of such tourism development policy using a case study of the Vysočina 
region where the importance and potential of tourism is enormous. To evaluate the strategic documents, 

qualitative analysis based on various criteria is used with emphasis on the possibilities of financing and the 

degree of exploitation of available grant options. 
 

Key words: tourism policy, the Vysočina region, Regional Operational Programme NUTS II South-East 

 
JEL classification: R58, L83 

******* 

NETWORKS AND THEIR STRUCTURES IN THE CONCEPT OF 

DESTINATION GOVERNANCE 

Sítě a jejich struktury v konceptu destination governance 

ING. MARKÉTA BOBKOVÁ 

 

Katedra regionální ekonomie a správy 

Ekonomicko-správní fakulta 

Masarykova univerzita 

Department of Reg. Economics and Administration 

Faculty of Economics and Administration 

Masaryk University 

 

Annotation: The subject of many current researches in the field of tourism is the concept of destination 

governance, which is based on cooperation between actors from the public and private sectors. These 

linkages between stakeholders in tourism are explored by interorganisational network theories. Tourist 
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destination management in the form of networks can be considered one of the possible approaches to 

destination governance structures. The aim of this article is to present a comprehensive overview of 

researches in the area of tourism destination governance, especially, in the area of networks and their 
structures as one of the components of governance. The main research material for the formation of the 

overview of the research directions are the scientific articles that were found in the archives of foreign 

impact journals. During processing the articles the methods of comparison and analysis were applied. 
Selected articles were investigated according to their specialization and locality. Methods and approaches 

used by the individual authors dealing with structures of partnership in destination governance were also 

defined.  
 

Key words: destination governance, network theory, structures, research 

 
Anotace: Předmětem mnoha současných výzkumů v oblasti cestovního ruchu se stává koncept destination 

governance, který se zakládá na spolupráci mezi aktéry z veřejného i soukromého sektoru. Tyto vazby mezi 

zainteresovanými osobami v cestovním ruchu bývají zkoumány pomocí teorií interorganizačních sítí. Řízení 
turistické destinace formou sítí lze považovat za jeden z možných přístupů ke strukturám destination 

governance. Cílem tohoto článku je na základě rešerše odborných statí vybraných zahraničních autorů, kteří 

se hlouběji orientují na sítě a jejich struktury jako jednu z komponent vládnutí, předložit ucelený přehled 
o výzkumu v oblasti vládnutí turistické destinaci. Výzkumný materiál pro utvoření přehledu představují 

odborné články, pocházející z archívů zahraničních impaktovaných časopisů. Při zpracování článků byly 

aplikovány metody komparace a analýzy. Vybrané články byly zkoumány dle svého zaměření a lokality. 
Dále byly shrnuty přístupy k výzkumu struktur partnerství v konceptu destination governance 

a identifikovány metody používané výzkumníky. 

 
Klíčová slova: destination governance, teorie sítí, struktury, výzkum 

 

JEL classification: L14, L83  

******* 

FORMOVANIE ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU AKO PREDPOKLAD 

ÚČINNÉHO MANAŽMENTU CIEĽOVÉHO MIESTA  

Formation of tourism organisation as a precondition of effective destination management 

ING. TOMÁŠ GAJDOŠÍK -  ING. MIROSLAVA MEDVEĎOVÁ -  

DOC. ING. VANDA MARÁKOVÁ, PHD. 

 

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania 

Ekonomická fakulta 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Department of Tourism and Hospitality 

Faculty of Economics 

Matej Bel University in Banská Bystrica 

 

Anotácia: Organizácia, ako jedna z manažérskych funkcií, významnou mierou ovplyvňuje manažment 

cieľových miest. Ide o hierarchické usporiadanie kompetencií a úloh zainteresovaných subjektov na rozvoji 

cestovného ruchu v cieľovom mieste, ktoré zastrešuje manažérska organizácia cestovného ruchu. V štátoch 
s rozvinutým cestovným ruchom má vývoj organizačnej cestovného ruchu viac ako 50 ročnú tradíciu, na 

Slovensku zmenu k lepšiemu priniesol najmä zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 

neskorších predpisov, ktorý motivuje k zakladaniu oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu 
v cieľových miestach na Slovensku. Cieľom príspevku je preskúmať formovanie organizácie cestovného 

ruchu na Slovensku a poukázať na jej charakteristiky a vplyv na manažment cieľového miesta. Pri skúmaní 

je využitá sieťová analýza a  kvantitatívne charakteristiky kooperácie manažérskych organizácií. Výsledkom 
skúmania je zistenie, že súčasná organizačná štruktúra cestovného ruchu na Slovensku je nedokonalá 

a nepodporuje efektívny manažment cieľového miesta. 

 
Kľúčové slová: cieľové miesto cestovného ruchu,  Manažérska organizácia, Organizácia cestovného ruchu 
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Annotation: Organization as one of the management functions, significantly affects the destination 

management. It is defined as a hierarchy of responsibilities and roles of stakeholders in tourism development 

in destination, which is covered by destination management organisation. In countries with developed 
tourism, the evolution of tourism organizational structure has the tradition over 50 years. In Slovakia the 

Act. 91/2010 Coll. on tourism support has encouraged the creation of micro-regional and subsequently 

regional tourism organizations in destinations. The aim of this paper is to examine the formation of the 
organization of tourism in Slovakia and point out its characteristics and effects on destination management. 

The network analysis and quantitative characteristics of cooperation between destination management 

organizations is used. The result of the study lies in the finding that the current organizational structure of 
tourism in Slovakia is imperfect and do not support the effective destination management. 

 

Key words: destination management organisation, tourism destination, tourism organisation 
 

JEL classification: L83 

******* 

MARKETINGOVÉ PARTNERSTVÍ V ŘÍZENÍ DESTINACE 

Collaborative marketing in destination management 

ING. MARTIN ŠAUER, PH.D. 

Katedra regionální ekonomie a správy 

Ekonomicko-správní fakulta 

Masarykova univerzita 

Department of Reg. Economics and Administration 

Faculty of Economics and Administration 

Masaryk University 

 

Anotace: Článek se zabývá problematikou spolupráce v oblasti marketingových aktivit destinací cestovního 

ruchu. Přináší přehled různých teoretických přístupů k vysvětlení nutnosti společné spolupráce různých 
aktérů cestovního ruchu v destinaci. V této souvislosti představuje komunitně a korporátně orientované 

modely vzájemné spolupráce. Specifickou pozornost věnuje mikroekonomickým důvodům zásahu státu do 

procesů destinačního marketingu. V závěru jsou uvedená východiska aplikována na prostředí švýcarského 

cestovního ruchu, a to jak v teoretické, tak praktické rovině.  

 

Klíčová slova: destinační marketing, spolupráce, legitimita 
 

Annotation: This article deals with the issue of cooperation in the field of destination marketing activities. 

It introduces several theoretical approaches to illustrate the necessity of collaboration among various 
stakeholders in a destination. The mutual collaboration can follow either community- or corporate-based 

models. The text also looks closely on microeconomic reasons that make governments interfere in 

destination marketing processes. Eventually, the above mentioned theoretical grounds are tired and tested on 
the model of Swiss tourism. 

 

Key words: destination marketing, collaboration, legitimacy 
 

JEL classification: M38, L83, L38, L14 

******* 
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OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU REGIÓN LIPTOV A JEJ 

VPLYV NA REGIONÁLNY ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 

Destination management organization Region Liptov and its influence on the regional development 

of tourism 

ING. ĽUBICA ŠEBOVÁ, PHD. 

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania 

Ekonomická fakulta 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Department of Tourism and Hospitality 

Faculty of Economics 

Matej Bel University in Banská Bystrica 

 

Anotácia: Región Liptov je oblastnou organizáciou cestovného ruchu pôsobiacou v regióne Liptov na 

Slovensku, ktorá vznikla na základe zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Cieľom príspevku 

je vyhodnotenie jej súčasnej činnosti, ponúkaných produktov a posúdenia možností jej vplyvu na rozvoj 
cestovného ruchu v regióne Liptov. Hlavným prínosom príspevku je objektívny obraz o fungovaní 

oblastných organizácií cestovného ruchu na Slovensku so zreteľom na Región Liptov. Všímame si 

produktové balíky, personálne zabezpečenie, financovanie a aktivity organizácie. Využívame sekundárne 
a primárne zdroje informácií, štúdium odbornej literatúry, metódy analýzy a syntézy, indukcie a dedukcie. 

Príspevok je prínosom pre subjekty cestovného ruchu, ktoré majú záujem kooperovať na rozvoji cestovného 

ruchu v cieľovom mieste, pričom úloha združujúcej manažérskej organizácie, ako v prípade Regiónu Liptov, 
je mimoriadne dôležitá. 

 

Kľúčové slová: cestovný ruch, oblastná organizácia cestovného ruchu, Región Liptov 
 

Annotation: Region Liptov is a destination management organization acting in the Liptov region in 

Slovakia, which was established according to the Slovak Act No. 91/2010 Coll. on Tourism support. The 
aim of the article is to evaluate its present activities, offered products and judgment of its influence in the 

field of tourism development in the Liptov region. The main benefit of our contribution is an objective 

picture of the functioning of the destination management organizations in Slovakia with regard to the 
Region Liptov. We take notice of product packages, personal support, funding and activities of the 

organization by using secondary and primary sources of information, the study of literature, methods of 

analysis and synthesis, induction and deduction. The contribution is beneficial for those willing to cooperate 
on the development of tourism in the destination, while the role of the merging managing organization, as in 

the case ofRegion Liptov is extremely important. 

 
Key words: destination management organization, Region Liptov, tourism 

 

JEL classification: L30, L83, Q01 

******* 

TOURISM IN THE SAXON-BOHEMIAN AREA 

Cestovní ruch v česko-saském prostoru 
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Annotation: The contribution is focused on the analysis of the basic parameters of tourism in the 
Saxon-Bohemian space, ie the territory of the German state the Free State of Saxony and the Northwest 

cohesion region consisting of the Ústí Region and Karlovy Vary Region. The article aims to provide basic 

information about the spatial disparities within the border region by analyzing the concentration of 
accomodation capacities and visits. Great attention is paid to the contribution of the available statistical 

sources and data comparability. The author concludes that the data base allows comparisons between Czech 
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and German territory. Therefore it can be concluded which regions can be considered more or less attractive 

in terms of tourism. 

 
Key words: Saxon – Bohemian space, tourism, accommodation establishements, attendance (visits) 

 

Anotace: Příspěvek je zaměřen na rozbor základních parametrů cestovního ruchu v česko-saském prostoru, 
tedy na území německé spolkové země Svobodný stát Sasko a regionu soudržnosti Severozápad složeného 

z Ústeckého a Karlovarského kraje. Článek si klade za cíl podat základní informaci o prostorových 

disparitách uvnitř přeshraničního regionu na základě analýzy koncentrace ubytovacích kapacit 
a návštěvnosti. Velká pozornost je v příspěvku věnována dostupným statistickým zdrojům a porovnatelnosti 

dat. Autor příspěvku došel k závěru, že datová základna umožňuje vzájemně porovnávat česká a německá 

území. Bylo tedy možné konstatovat, které regiony lze považovat za více či méně atraktivní z hlediska 
cestovního ruchu. 

 

Klíčová slova: česko-saský prostor, cestovní ruch, ubytovací kapacity, návštěvnost 
 

JEL classification: R12 
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Vybrané destinace pro zdravotní a wellness cestovní ruch v Evropě 
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Annotation: The aim of this paper is evaluation the health and wellness tourism in selected destinations of 

Europe. Author using theoretical research complemented by the experience of the visit of the selected 

destinations that will focus on the health and wellness tourism. Tourism is an industry with high growth 
potential. Is one of the largest fields of business in the world and in many regions is the only and largest 

source of investment and jobs. According to the explanatory dictionary of tourism medical tourism 

represents a form of tourism, which is directed primarily to the spa or recreational centers, in which the main 
motivation for participation is improving the health of visitors, mostly through a combination of medical 

treatment and health services, stay in an environment with medical effects (climate, sea baths, healing 

springs etc.), changes in diet, physical exercise, diet and relaxation programs, etc. Wellness represents 
nowadays a very modern way of relaxation, regeneration and relaxation. This is a clear personal care - his 

physical and mental well-being. 

 

Key words: health tourism, wellness, selected destinations, Europe 

 

Anotace: Cílem příspěvku je zhodnotit zdravotní a wellness cestovní ruch ve vybraných destinacích 
Evropy. Autor využívá teoretický výzkum doplněný o zkušenosti z návštěvy vybraných destinací, které se 

zaměřují na zdravotní a wellness cestovní ruch. Cestovní ruch představuje odvětví s vysokým potenciálem 

růstu. Patří k jedněm z největších oborů podnikatelské činnosti na světě a v mnoha regionech bývá jediným 
a zároveň největším zdrojem investic a pracovních míst. Dle výkladového slovníku cestovního ruchu 

představuje zdravotní cestovní ruch formu cestovního ruchu, který směřuje především do lázní nebo 

rekreačních center, u níž hlavní motivací účasti je zlepšování zdravotního stavu návštěvníků, a to nejčastěji 
pomocí kombinace zdravotní terapie a zdravotních služeb, pobytu v prostředí s léčebnými účinky (podnebí, 

moře, koupele, léčivé prameny aj.), změny životosprávy, tělesného cvičení, diety a relaxačních programů aj. 
Wellness představuje v dnešní době velmi moderní způsob relaxace, regenerace či odpočinku. Jedná se 

o péči o člověka -  jeho fyzické i duševní blaho. 
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Klíčová slova: zdravotní cestovní ruch, wellness, vybrané destinace, Evropa 

 
JEL classification: L83 

******* 

NOVÉ TRENDY V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII PODNIKOV 

CESTOVNÉHO RUCHU AKO FAKTOR REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

New trends in marketing communication and their use in tourism enterprises in Slovakia as a factor 

of regional development 

ING. RADKA MARČEKOVÁ, PH.D. - DOC. ING. ANDREJ MALACHOVSKÝ, PH.D. 

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania 
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Department of Tourism and Hospitality 

Faculty of Economics 

Matej Bel University in Banská Bystrica 

 

Anotácia: Cieľom state je preskúmať využívanie nových trendov v marketingovej komunikácii vybraných 

podnikov cestovného ruchu na Slovensku. Stať vychádza z poznania, že účinná marketingová komunikácia 

podnikov posilňuje ich konkurencieschopnosť, prispieva k ich rozvoju a tým aj k rozvoju regiónov 
cestovného ruchu na Slovensku. V podnikoch okrem analýzy strany ponuky zisťujeme vnímanie využitia 

nových trendov v marketingovej komunikácii ich návštevníkmi. Stať vychádza zo sekundárnych 

a primárnych zdrojov údajov. Publikované údaje sú výsledkom kvantitatívneho prieskumu, realizovaného 
metódou opytovania. Nástrojom opytovania bol rozhovor (strana ponuky) a dotazník (strana dopytu). 

Výberový súbor na strane ponuky tvorili  tri hotely (triedy *** a ****), lokalizované v Severopovažskom 

regióne cestovného ruchu, štyri kúpeľné podniky lokalizované v Hornonitrianskom, Strednopovažskom 
a Dolnopovažskom regióne cestovného ruchu a štyri akvaparky, lokalizované v Bratislavskom, Liptovskom 

a Oravskom regióne cestovného ruchu. Výberový súbor na strane dopytu tvorilo 510 náhodných 
návštevníkov skúmaných podnikov. Výsledky prieskumu poukazujú na skutočnosť, že nové trendy sú 

v podnikoch cestovného ruchu využívané v minimálnej miere. Stať preto načrtáva ďalšie možnosti aplikácie 

nových trendov v marketingovej komunikácii do praxe.    
 

Klúčové slová: buzz marketing, guerilla marketing, marketing podujatí, mobilný markting, nástroje 

marketingového komunikačního mixu, virálny marketing 
 

Annotation: The goal of the article is to investigate the use of the new trends in the marketing 

communication within selected tourism companies in Slovakia. The article is based on the knowledge that 
an effective marketing communication enhances the competitiveness as well as the tourism company´s 

market position and also contributes to the region´s development in Slovakia. Apart from the companies’ 

supply analysis, it is also the customers’ perception of the new marketing communication that is analyzed in 
the paper. The data was conducted from the primary and the secondary research. The published results are 

based on the primary research gained through questionnaires. The supply was questioned in face to face 

interviews and the demand received written questions. The research within the supply was conducted with 

3 three or four stars hotels based in Severopovazky region, 4 spas located in Hornonitriansky, 

Strednopovazsky and Dolnopovazsky region and 4 aqua parks located in Bratislava, Liptov and Orava 

region. The demand is represented by random 510 visitors of the previously named companies. The results 
of the research point out that the new trends are implemented only to a minimum extent within the tourism 

companies. Hence, the paper discusses further possibilities on the new trends application in the marketing 

communication.  
 

Key words: buzz marketing, event marketing, guerrilla marketing, mobile marketing, tools of marketing 

communication mix, viral marketing 
 

JEL classification: A10, L83, M31, O10 
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Anotácia: Cieľom príspevku je prezentovať kultúrne odlišnosti a dimenzie Slovenska a navrhnúť 
odporúčania na zmenu marketingovej komunikácie Slovenska ako cieľového miesta. Zber údajov sa 

uskutočnil metódou opytovania. Objektom skúmania kultúrnych odlišností boli obyvatelia Slovenska, 

objektom skúmania kultúrnych dimenzií vybraní zahraniční návštevníci. V kultúrnych odlišnostiach podľa 
G. Hofstedeho nastáva posun z maskulínnej na feminínu spoločnosť. Zo skúmania kultúrnych dimenzií 

podľa F. Trompenaarsa je Slovensko krajina, kde prevláda individualizmus, partikularizmus, špecifická, 

externá a neutrálna orientácia. Na základe poznania kultúrnych dimenzií Slovákov a kultúrnych odlišností 
zahraničných návštevníkov Slovenska môžeme formulovať odporúčania na zmenu marketingovej 

komunikácie Slovenska ako cieľového miesta. 

 
Kľúčové slová: cestovný ruch, kultúra, kultúrna dimenzia, kultúrna odlišnosť, marketingová komunikácia 

 

Annotation: The aim of this paper is to identify cultural differences and dimensions of Slovakia and 
propose recommendations to change marketing of Slovakia in tourism. The data collection was realised by 

the method of questioning. The research of cultural differences was conducted on the sample of Slovaks, 

while the research of cultural dimensions was conducted on the sample of foreign visitors of Slovakia. The 

research of cultural differences revealed a shift from masculine to feminine society. According to the results 

of the research of cultural dimensions, particularism, individualism, specific, neutral and outer-directed 

orientation dominate in Slovakia. The results can be used in outbound, inbound and domestic tourism as 
well as in macro marketing of Slovakia. 

 

Key words: cultural difference,cultural dimension,culture,marketing communication,tourism 
 

JEL classification: M31, Z1 
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Anotácia: Pochopenie a prispôsobenie sa dopytu je príležitosťou na získanie relatívnej konkurenčnej 

výhody a dosiahnutie úspechu na trhu. Platí to aj pre cestovné kancelárie, ktoré nie sú producentmi, ale 

sprostredkovateľmi služieb cestovného ruchu. Cieľom príspevku je preto zhodnotiť dopyt obyvateľov 
Slovenska po zájazdoch ako produktoch ponúkaných cestovnými kanceláriami. Na základe rozsiahleho 

dotazníkového zisťovania vyhodnocujeme, aký podiel populácie si v roku 2013 kúpil zájazd a o aké zájazdy 
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bol najväčší záujem. Zistili sme, že produkty cestovných kancelárií si kúpilo 14 až 18 % rezidentov 

Slovenska starších ako 15 rokov. Z hľadiska spotrebiteľských preferencií sme identifikovali dva relatívne 

homogénne segmenty zákazníkov ‒ náročných a menej náročných jednotlivcov. Prvý segment si vyberal 
prevažne letecké zájazdy s ubytovaním v hoteloch vyššej triedy, v ktorých využíval služby all inclusive. 

Druhý segment sa uspokojil s jednoduchšími a lacnejšími kombináciami služieb do bližších cieľových 

miest. Výsledky skúmania môžu načrtnúť možnosti prispôsobenia činnosti cestovných kancelárií súčasnému 
správaniu spotrebiteľa. 

 

Kľúčové slová: cestovná kancelária, cestovný ruch, dopyt, produkt, segment, zájazd 
 

Annotation: Understanding the demand is the opportunity to obtain a relative competitive advantage and 

achieve the success on the market. This can be also applies on tour operators who are not producers, but 
tourism services intermediaries. The purpose of the paper is therefore to assess the Slovak citizens demand 

for package tours as products offered by tour operators. Based on an extensive questionnaire survey the 

paper evaluates the proportion of Slovak population that in 2013 has bought package tours and examines 
their preferences. We have found that tour operators ‘products were bought by 14 to 18 % of Slovak citizens 

older than 15 years. In terms of consumer preferences, we identified two relatively homogeneous customer 

segments - demanding and less demanding individuals. The first segment chose mostly air transportation 
and accommodation in hotels of higher classes which all inclusive. The second segment was satisfied with 

simpler and cheaper service combinations to closer destinations. The results of the examination may outline 

options for tour operators ‘activity adaptation to the contemporary consumer behavior. 
 

Key words: demand, package tour, product, segment, tourism, tour oparator 

 
JEL classification: L83  
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TRADIČNÁ KULTÚRA V CESTOVNOM RUCHU S VYUŽITÍM JEJ 

NAJVÝZNAMNEJŠÍCH  HODNÔT 

Traditional culture in tourism using its most important values 

DOC. PHDR. JOLANA DARULOVÁ, CSC. 
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Faculty of Philosophy 

University of Matej Bel in Banská Bystrica 

 

Anotácia: Cieľom štúdie je charakterizovať najvýznamnejšie hodnoty tradičnej kultúry Slovenska, ktoré 
majú potenciál uplatnenia v domácom cestovnom ruchu. Metodickým východiskom boli etnologické 

výskumy vybraných regiónov Slovenska so zachovalou tradičnou kultúrou. Za hlavné výsledky je možné 
považovať  prehľad  najvýznamnejších prvkov kultúry, ktoré už boli zaradené do národných, resp. 

svetových zoznamov kultúrneho dedičstva. Ide najmä o rezervácie ľudovej architektúry, dediny roka, 

reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sú vzhľadom k svojmu významu 
nedostatočne využívané v domácom cestovnom ruchu. Veľký potenciál má aj kulinárna kultúra regiónov 

Slovenska, ktorá je síce prezentovaná rôznymi formami, ale využíva sa iba v lokálnom priestore. 

 
Kľúčové  slová: tradičná kultúra, vybrané prvky kultúrneho dedičstva, cestovný ruch, kulinárna kultúra 

  

Annotation: The aim of this study is to characterize the most important values of the Slovak traditional 
culture which have the potential application in national tourism. Methodology focuses on ethnological 

studies of selected regions of Slovakia with preserved traditional culture. The main results are considered to 

be the overview of the most important elements of the culture which have already been included in the 
national lists or world’s lists of cultural heritage. In particular, the reservations of folk architecture, the 

villages of the year, and a representative list of intangible cultural heritage which are due to their 
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importance, underused in the national tourism. A great potential has a culinary culture preserved in some 

Slovak regions and presented in different forms, but it is used only in the local area. 

 
Key words: traditional culture, selected elements of cultural heritage, tourism, culinary culture 

 

JEL classification: Z19 

******* 

KULTÚRNE DEDIČSTVO AKO POTENCIÁL ROZVOJA CESTOVNÉHO 

RUCHU (NA PRÍKLADE MESTA POPRAD) 

Cultural heritage as a potential of tourist business development (on example of Poprad) 

PHDR. ZDENA KRIŠKOVÁ, PHD. 

Inštitút sociálnych a kultúrnych studií 

Filozofická fakulta  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Institute of Social and Cultural Studies 

Faculty of Philosophy  

Matej Bel University in Banská Bystrica 

 

Anotácia: Štúdia sleduje základné predpoklady  mesta Poprad v procese rozvoja cestovného ruchu 

a turizmu z pohľadu súčasnej etnológie. Zameriava sa najmä na geografické a hospodárske aspekty 

v priereze vývoja so zameraním na kultúrne dedičstvo. Dôraz kladie na modrotlačiarsku tradíciu ako jeden 
z príkladov hospodársko-ekonomickej i sociokultúrnej  produkcie.  Z metodologického hľadiska ychádza z 

komparovania  historicko-kultúrneho základu modrotlače s výsledkami terénnej praxe v súčasnosti. Cieľom 

štúdie je zhodnotiť  súčasné možnosti uchovania tradičných prvkov, ich inovatívne využitie v modernom 
priemysle a prínos tohto potenciálu nielen pre kultúrny, ale najmä ekonomický rast regiónu. V revitalizácii 

výroby modrotlače  možno hovoriť o udržateľnosti živého remesla s predpokladom rastu pracovných miest 

v regióne. 
 

Kľúčové slová: cestovný ruch, kultúrne dedičstvo, modrotlač, ekonomický potenciál 

 

Annotation: The study monitors basic preconditions of Poprad town in the process of development of 

tourism from the contemporary ethnological perspectives. It focuses mainly on geographical and economic 

aspects in the cross-section of the development of cultural heritage. It emphasizes the blueprint tradition as 
an example of economic and socio-cultural production. From a methodological point of view it is based on 

the comparison of historical and cultural basis of blueprint with the results of field practise in present day. 

The study aims to evaluate the current possibilities of preservation of traditional elements, their innovative 
use in modern industry as well as the benefits of this potential, both for cultural and economic growth in the 

region. In the revitalization of the blueprint manufacture we can talk about sustainability of living craft with 

the assumption of jobs growth in the region. 

 

Key words: tourist business, cultural heritage, blueprint, economic potential 
 

JEL classification: Z1 
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RURAL AREAS AND TOURISM INDUSTRY 

Venkovské oblasti a cestovní ruch 

PROF. PHDR. KAREL LACINA, DRSC. - ING. PAVLA BŘEČKOVÁ, PH.D. 

Katedra veřejné správy 

Fakulta sociálních studií 

Vysoká škola finanční a správní  

Department of Public Administration 

Faculty of Social Studies 

Economics and Administration University  

 

 

Annotation: The role of regions in the economic and social affairs - including the creation of suitable 

conditions for the tourism industry activities development - is increasing both in Europe and in the Northern 

American countries mainly during the last decades. This trend is connected in the Europe among others with 
the public administration reforms implementation. One of its results became the creation of regional state 

administration and local government that did not de facto exist before the beginning of reforms activities in 

the European continental model of the public administration execution. Today Small and Medium 

Enterprises have significant economic and social position in the regional development. Another result is 

represented by the implementation of regional economic and social strategies in which tourism industry and 

Small and Medium Enterprises active play ever growing role. 
 

Key words: regions, regional development strategies, tourism industry, village tourism industry, regional 

tourism industry strength and weakness, biketourism 
 

Anotace: V Evropě a v zemích Severní Ameriky úloha regionů v hospodářských a sociálních vztazích - 

včetně vytváření příznivých podmínek pro rozvoj turistických aktivit - se zvyšuje zejména v posledních 
desetiletích. V Evropě je tento trend spojen mimo jiné s uskutečňováním reforem veřejné správy. Jedním 

z jejich výsledků se stalo vytváření regionální státní správy a územní samosprávy, jež de facto před 

zahájením reforem neexistovaly v evropském kontinentálním modelu výkonu veřejné správy. v regionálním 
rozvoji dnes Důležitou ekonomickou a sociální roli v regionálním rozvoji dnes hrají malé a střední podniky. 

Dalším výsledkem reforem je implementace regionálních hospodářských a sociálních strategií, v nichž 

cestovní ruch a malé a střední podniky zaujímají stále důležitější pozici. 
 

Klíčová slova: regiony, regionální rozvojové strategie, cestovní ruch, venkovský cestovní ruch, silné a slabé 

stránky regionálního cestovního ruchu, cykloturistika 

 

JEL classification: L83, R58 
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Životný cyklus strediska cestovného ruchu v stratégii rozvoja horských regiónov 
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Annotation: If we understand a tourist resort as a point of crystallization which integrates primary offer and 
services set to meet the visitors´ demand, it can be considered as a tourism product. The concept of tourist 

resorts´ lifecycle is derived from the theory of product life cycle. As followed, the research subject of this 

paper is the classification of tourist resorts depending on the development cycle. Measuring the tourism life 
cycle is an important element in assessing the need for investment and for evaluating of the impact of 

tourism on regional development. This paper deals with the application of tourism area life cycle in 

development strategy of mountain tourist resorts. The main goal is to identify the TALC phases based on the 
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analysis results and to define suitable tourism development strategies in the mountain resorts Donovaly (SK) 

and Spindleruv Mlyn (CZ) while considering tourism development standards. We examine supply, demand, 

residents and selected socio-economic indicators which help us to identify phases of the life cycle of both 
tourist resorts.  

 

Key words: mountain tourist resort, development strategy, tourism development standards, life cycle 
 

Anotácia: Ak chápeme stredisko cestovného ruchu ako bod kryštalizácie, ktorý integruje primárnu ponuku 

a poskytované služby z hľadiska uspokojovania dopytu návštevníkov, môžme ho považovať za product 
cestovného ruchu. Koncepcia zivotného cyklu strediska cestovného ruchu je odvodená z teórie životného 

cyklu výrobku. Predmetom výskumu tejto state je klasifikácia stredísk cestovného ruchu na základe ich 

životného cyklu. Meranie fázy životného cyklu strediska cestovného ruchu je dôležité z pohľadu 
zhodnotenia potrieb a užitočnosti investícií a zhodnotenia vplyvu cestovného ruchu na regionálny rozvoj. 

Stať sa zaoberá aplikáciou životného cyklu strediska cestovného ruchu v rozvojovej stratégii horských 

stredísk cestovného ruchu. Hlavným cieľom je identifikovanie TALC fázy založené na analyse výsledkov 
a devinovanie vhodných rozvojových stratégií pre horské strediská Donovaly (SK) a Špindleruv Mlýn (CZ). 

Skúmame ponuku, dopyt, miestne obyvateľstvo a socio-ekonomické indikátory, ktoré nám pomáhajú 

identifikovať fázy životného cyklu v obidvoch horských strediskách cestovného ruchu.  
 

Kľúčové  slová: horská strediska cestovného ruchu, rozvojová stratégia, štandardy rozvoje cestovného 

ruchu, životný cyklus 
 

JEL classification: L83, 021, Q01 
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REGIONALIZACE VOLEBNÍHO CHOVÁNÍ S OHLEDEM NA PODPORU 
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REGIONALIZATION OF ELECTORAL BEHAVIOUR IN THE CONTEXT OF FAR RIGHT 

ELECTORAL SUPPORT IN THE CZECH REPUBLIC 
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Anotace: Předložený příspěvek pojednává o regionálních aspektech volební podpory krajní pravice 

v českých podmínkách. Základním předmětem výzkumu jsou volební výsledky krajně pravicových stran 

agregovaných na úrovni jednotlivých obcí a nižších správních obvodů. Datovou základnu mimo to 
představují výsledky sčítání lidu, domů a bytů, pomocí kterých jsou představeny regiony s vyšší podporou 

krajní pravice. Prostřednictvím statistických nástrojů jsou představen vzájemné vlivy a souvislosti 

s volebními výsledky dalších politických stran.  

 

Klíčová slova: regionalizace, politické strany, krajní pravice, volební chování 

 
Annotation: Folowing paper describe regional aspect of electoral support of far right in Czech environmet. 

Basic objects of the research are electoral results of far right political parties agregeted at the level of 

municipalities and lower administrative discrits. Data base is also create from national census which present 
regions with higher support of far right parties. Throught statistical tools authors present bilateral influence 

and correlations of electoral result of other political parties. 

 
Key words: regionalization, political parties, extreme right, electoral behavior 
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The impacts of Arab revolutions on regional stability of Middle East and Northern Africa 
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Anotace: Současný politický vývoj v regionu Blízkého východu a severní Afriky ukazuje, že arabské 
revoluce ve svých důsledcích vedly spíše k prohloubení politické nestability většiny zasažených zemí 

a k nárůstu islámského radikalismu a extrémismu než k původně deklarované demokratizaci místních 

režimů. Cílem tohoto příspěvku je představit a zhodnotit aktuální vývoj v oblasti především s ohledem na 
měnící se mocenský status quo. Zvláštní pozornost bude věnována především politickému vývoji v Egyptě 

od roku 2011 do současnosti a vzestupu tzv. Islámského státu. Jako nosný přístup pro tuto studii bude 

použita analýza dostupných primárních a sekundárních zdrojů, jedná se tedy jednat o přehledovou studii. 
 

Klíčová slova: arabské revoluce, regionální stabilita, demokratizace 

 
Annotation: The current political situation in Middle East and Northern Africa shows that the Arab 

revolutions led in their consequences to an increasing political instability in most of the affected countries 

and also to a rise of Islamic radicalism and extremism, rather than to originally declared democratization of 
the local regimes. The aim of this paper is to present and evaluate the current developments in particular 

with regard to changes in the power status quo. Special attention will be headed to political developments in 

Egypt since 2011, and also to the rise of the so-called Islamic State. In terms of methodology, a key 
approach is the analysis of available primary and secondary sources. The aim of author is to provide 

a coherent case study. 

 

Key words: Arab revolutions, regional stability, democratization 

 

JEL classification: Z10  
  

 



 

 

 

 

PARTNER XVIII. MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA 

O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH 
 

Partnerem XVIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách je Regionální rada regionu 
soudržnosti Jihovýchod. Prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod 
přispívá za pomoci evropských dotací k účelnému rozvoji Jihomoravského kraje a Kraje 
Vysočina. Podpora je směrována do oblasti dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí 
regionu.  
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