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Předmluva

V době, kdy zveřejňujeme tuto 8. zprávu o soudržnosti, začíná ve světě tře-
tí rok pandemie COVID-19. V Evropě usilujeme o silné a vyvážené oživení 
– a rozhodná opatření přijatá na evropské úrovni skutečně zabránila hor-
ším následkům a naše ekonomika se zotavuje rychleji, než se očekávalo. 
Průměrné údaje za EU však často zakrývají významné regionální  rozdíly. 
Zkušenosti ukazují, že krize mohou otevřít trhliny v našem společném 
domě – budou při obnově některé regiony pozadu? 

Předběžná zjištění Zprávy ukazují, že pandemie prověřila naše systémy 
zdravotní péče i ekonomické a sociální struktury – a odhalila výrazné regio-
nální rozdíly ve všech těchto oblastech. Omezení pohybu osob a zboží vedlo 
v některých regionech k prudké recesi. Uzavření státních hranic se neúměrně 
dotklo příhraničních regionů. Stručně řečeno, vznikly nové územní a sociální 
rozdíly.  

Kromě dopadu pandemie odhaluje bohatá analýza této zprávy různé trendy 
v územní soudržnosti v rámci Unie – některé trendy jsou pozitivní, některé 
však vzbuzují obavy. Většina méně rozvinutých regionů pokračuje v doháně-
ní, ale mnoho přechodových regionů zaostává. Míra zaměstnanosti je vyšší 
než kdykoli předtím, ale regionální rozdíly zůstávají vysoké a i v prosperují-
cích regionech přetrvává deprivace. Úroveň terciárního vzdělávání se stále 
zvyšuje, ale stejně tak se zvětšují rozdíly v inovacích. Důvěra v EU roste, ale 
v některých regionech, zejména ve venkovských oblastech, je stále nízká. 
Kvalita veřejné správy se zlepšuje, ale právní řád se v některých členských 
státech zhoršil. 

Politika soudržnosti EU během několika desetiletí snížila územní rozdíly, pod-
pořila hospodářský růst a zlepšila kvalitu života. Sehrála ústřední roli při pro-
sazování vzestupného sociálního sbližování, které prosazuje Evropský pilíř 
sociálních práv. Nové programy politiky soudržnosti na období 2021–2027 
budou v této dobré práci pokračovat, a to v úzké koordinaci s finančními 
možnostmi balíčku NextGenerationEU.

Výzvy však přetrvávají a politiky se musí přizpůsobit – svět se rychle mění. 
Jak může politika soudržnosti podpořit změny v oblasti ekologie a digitál-
ní oblasti? Jak může reagovat na demografické výzvy? Jak může zabránit 
vzniku nových rozdílů nebo prohloubení těch stávajících? Jak může přinést 
inovace do všech regionů, podpořit účinnou přeshraniční spolupráci a posílit 
vazby mezi městy a venkovem? Jak může lépe podpořit sociální začlenění a 
účast žen, osob se zdravotním postižením, mladých lidí, pracovníků s nízkou 
kvalifikací, migrantů a etnických menšin a lidí žijících ve znevýhodněných 
oblastech na trhu práce? 
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V nejistém a náročném prostředí si musíme položit otázku: jaké jsou nejlepší 
nástroje a přístupy k dalšímu vytváření konkurenceschopnější, sociálně sou-
držnější, územně vyvážené a i do budoucna odolné Unie? Nejen v příštích ně-
kolika letech, ale i v příštích 30 letech. Jak může politika soudržnosti i nadále 
plnit svou roli silného motoru evropského „stroje soudržnosti“? Tato diskuse 
je nutná a musí být podložena fakty: bohatý obsah a analýza v této zprávě 
pomohou tuto diskusi podpořit.  

Elisa Ferreira, 
Komisařka pro soudržnost  
a reformy

Nicolas Schmit,  
Komisař pro pracovní místa  
a sociální práva
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Přehled	výrazů
Politika soudržnosti: Zahrnuje všechny programy podporované z těchto fondů: Evropský sociální fond (ESF), 

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti (FS). Je také známá jako 
regionální politika.

Strukturální fondy: Evropský sociální fond (ESF+) a Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR).

Zkratky
ANC Oblast s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
AROPE Ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením
BCR Poměr přínosů a nákladů
CEAP Akční plán pro oběhové hospodářství
Cedefop Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
CEF Nástroj pro propojení Evropy
CLC Pokrytí půdy CORINE
CLLD Komunitně vedený místní rozvoj
COFOG  Klasifikace funkcí vládních institucí
CP Cíl politiky
CRII Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus
CRiT Uhelné regiony procházející transformací
CV Variační koeficient
EEN Enterprise Europe Network
EIBIS  Investiční průzkum Evropské investiční banky
EIS Evropský srovnávací přehled inovací
EQI Evropský index kvality veřejné správy
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj
ERP Plánování podnikových zdrojů
ESD Rozhodnutí o sdílení úsilí
ESF+ Evropský sociální fond (dřívější zkratka ESF)
ESIF Evropské strukturální a investiční fondy
ETS Systém pro obchodování s emisemi
EU-SILC Statistiky EU v oblasti příjmů a životních podmínek
EU-SPI Index regionálního sociálního pokroku EU
EU Evropská unie
EUIPO Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
EUSSSM Strategie EU pro udržitelnou a inteligentní mobilitu
EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
FemAI Index úspěšnosti žen
FemDI Index znevýhodnění žen
FS Fond soudržnosti
FUA Funkční městská oblast
GBER Obecné nařízení o blokových výjimkách
GHG Skleníkový plyn
GVC Globální hodnotový řetězec
GŘ ECFIN Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, Evropská komise
GŘ REGIO  Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, Evropská komise
HDEP Vysoký dekarbonizační potenciál zaměstnanosti
HDP Hrubý domácí produkt
HND Hrubý národní důchod
HPH Hrubá přidaná hodnota
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IPCC Mezivládní panel pro změnu klimatu
ISCED Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání
ISCO Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání
ITI Integrované územní investice
JRC Společné výzkumné středisko, Evropská komise
JTF Fond pro spravedlivou transformaci
JTM Mechanizmus pro spravedlivou transformaci
LAI Index lokální autonomie
LAU Místní správní jednotka
LBM Základní mapa LUISA
LFS Šetření pracovních sil EU (EU)
LIFE L’Instrument Financier pour L’Environnement
MAD Střední absolutní odchylka
MNE Nadnárodní podniky
NEETS Nezaměstnaní, nevzdělávající se ani se neúčastnící odborné přípravy
NEKP Národní energetický a klimatický plán
NMVOC  Nemetanové těkavé organické látky
NSÚ Národní statistický úřad
NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OP Operační program
pb Procentní bod
PISA (OECD) Program pro mezinárodní hodnocení žáků
PPS Standard kupní síly
PZI Přímé zahraniční investice
RAI Index regionálních úřadů
RCI Index regionální konkurenceschopnosti
RDEP Omezený dekarbonizační potenciál zaměstnanosti
REACT Pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy
RIS Přehled inovací v regionech
RTDI Výzkum, technologický rozvoj a inovace
SDEP Pomalý dekarbonizační potenciál zaměstnanosti
SDG Cíle udržitelného rozvoje
SPVF Souhrnná produktivita výrobních faktorů
STEM Věda, technologie, inženýrství a matematika
SZP Společná zemědělská politika
TED  Tenders Electronic Daily, portál veřejných zakázek EU
TEN-T Transevropská dopravní síť
UI Umělá inteligence
ÚPST Územní plány spravedlivé transformace
VEG-GAP Vegetace pro plány kvality ovzduší městské zeleně
VET Odborné vzdělávání a příprava
VFR Víceletý finanční rámec
WGI Světový ukazatel kvality státní správy
WJP Projekt Světová spravedlnost
YEI Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
Pro zjednodušení odkazujeme na fondy důsledně jejich aktuálními názvy, a to i v případě, že některé během 
času změnily svůj název. 
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Členské	státy	a	jejich	zkratky
BE Belgie
BG Bulharsko
CZ Česká republika
DK Dánsko
DE Německo
EE Estonsko
IE Irsko
EL Řecko
ES Španělsko
FR Francie
HR Chorvatsko
IT Itálie
CY Kypr
LV Lotyšsko
LT Litva
LU Lucembursko
HU Maďarsko
MT Malta
NL Nizozemsko
AT Rakousko
PL Polsko
PT Portugalsko
RO Rumunsko
SI Slovinsko
SK Slovensko
FI Finsko
SE Švédsko

Geografická	seskupení
Seskupení	členských	států
Podle	zeměpisné	oblasti
Východní členské státy: BG, CZ, EE, HR, LV, LT, HU, PL, RO, SI, SK
Jižní členské státy: EL, ES, IT, CY, MT, PT
Severozápadní členské státy: BE, DK, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE
Podle	úrovně	rozvoje
Méně rozvinuté členské státy: BG, EL, HR, LV, LT HU, PL, RO (HND na obyvatele nižší než 75 % průměru EU-27 
v letech 2015–2017).
Středně rozvinuté členské státy: CZ, EE, CY, MT, PT, SI, SK (HND na obyvatele mezi 75 % a 90 % průměru EU-27 
v letech 2015–2017)
Vysoce rozvinuté členské státy: BE, DK, DE, IE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, FI, SE (HND na obyvatele nejméně 90 % 
průměru EU-27 v letech 2015–2017).
Méně rozvinuté a středně rozvinuté členské státy jsou ty, které jsou způsobilé pro podporu z Fondu soudržnosti 
na období 2021–2027.

Typy	regionů	NUTS	2
Politika soudržnosti v období 2021–2027 používá tři kategorie regionů na základě HDP na obyvatele v letech 
2015, 2016 a 2017 (viz mapa).
Méně	rozvinuté	regiony: HDP na obyvatele (PPS) pod 75 % průměru EU-27. 
Přechodové	regiony: HDP na obyvatele (PPS) mezi 75 a 100 % průměru EU-27.
Rozvinutější	regiony: HDP na obyvatele (PPS) nad 100 % průměru EU-27. 
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Typy	regionů	a	oblastí
Metropolitní	regiony
Jedná se o klasifikaci regionů na úrovni NUTS 3, která byla zavedena jako územní typologie EU v nařízení 
TERCET. Tato klasifikace byla vypracována ve spolupráci s OECD. Tvoří ji aproximace všech funkčních měst-
ských oblastí NUTS 3 s více než 250 000 obyvateli. Rozlišují se dva typy metropolitních regionů: regiony 
hlavních měst a ty ostatní. V regionech hlavních měst se nacházejí hlavní města států. Podrobná metodika je 
obsažena v Metodické příručce Eurostatu k územním typologiím (vydání 2018).

Převážně	městské	regiony,	smíšené	regiony,	převážně	venkovské	regiony
Jedná se o klasifikaci regionů na úrovni NUTS 3, která byla zavedena jako územní typologie EU v nařízení 
TERCET. Podrobná metodika je obsažena v Metodické příručce Eurostatu k územním typologiím (vydání 2018).

Příhraniční	oblasti
Příhraniční oblasti, jak jsou definovány pro analytické účely, jsou oblasti o šířce nejméně 25 km podél po-
zemních hranic uvnitř EU, podél pozemních hranic se zeměmi ESVO a v Irsku podél hranice se Severním 
Irskem.

Nejvzdálenější	regiony
Nejvzdálenějšími regiony EU jsou Canarias (Španělsko), Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Mayotte 
a Saint-Martin (Francie), Açores a Madeira (Portugalsko). Pro účely klasifikace NUTS je Saint-Martin součástí 
regionu NUTS 2 Guadeloupe.

Míra	urbanizace
Velkoměsta: Místní administrativní jednotky, ve kterých minimálně 50 % obyvatel žije v městském centru.
Města	a	předměstí: místní administrativní jednotky, ve kterých minimálně 50 % obyvatel žije v městském 
klastru, ale méně než 50 % obyvatel žije v městském centru. 
Venkovské	oblasti: místní administrativní jednotky, ve kterých minimálně 50 % obyvatel žije ve venkovských 
buňkách.
Míra urbanizace je klasifikována na základě typologie buněk sítě o rozloze 1 km². Na úrovni buněk sítě byla 
definována podrobnější typologie, která rozlišuje šest tříd:

• Velkoměsta 
• Města
• Předměstí
• Vesnice
• Venkovská sídla rozptýlená
• Převážně neobydlené oblasti.

Pro více informací viz: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

Města,	dojížďkové	oblasti	a	funkční	městské	oblasti
Města: stejná definice jako výše.
Dojížďkové	oblasti: souvislé místní administrativní jednotky, ve kterých minimálně 15 % obyvatel dojíždí do 
velkoměsta.
Funkční	městské	oblasti:	město se svou dojížďkovou oblastí.
Pro více informací viz: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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1.	Úvod

Osmá zpráva o soudržnosti předkládá hlavní změny týkající se územních 
 rozdílů vytvořených v posledním desetiletí a uvádí, jaký vliv měly na tyto roz-
díly politiky. Vyzdvihuje potenciál zelených a digitálních transformací coby 
nových hybných sil růstu EU. Obsahuje však námitku, že bez vhodných po-
litických opatření se mohou objevit nové hospodářské, sociální i územní roz-
díly. V  závěru se věnuje úvahám o tom, jakým směrem by se měla politika 
soudržnosti vyvíjet, aby mohla na tyto výzvy reagovat, a zejména pak o tom, 
jak zajistit, aby místní, víceúrovňové a partnerské přístupy i nadále posilovaly 
soudržnost a současně stavěly na součinnosti a začleňovaly cíle soudržnosti 
i do dalších politik a nástrojů. 

2.	Soudržnost	v	evropské	unii	se	zlepšila,	
ale	přetrvávají	nedostatky

Zpráva o soudržnosti hodnotí dlouhodobý vývoj regionálních rozdílů, ale rovněž 
se stručně zabývá dramatickými krátkodobými dopady pandemie COVID-19. 
Ta měla asymetrický dopad na regiony EU, který odráží odlišnosti, pokud jde 
o regionální kapacity v oblasti zdravotní péče, omezení a hospodářské struk-
tury. Onemocnění COVID-19 již zvýšilo úmrtnost v EU o 13 % (kapitola 1). 
Dopad je však zatím vyšší v méně rozvinutých regionech, kde se úmrtnost 
zvýšila o 17 %1. Pandemie vedla k největší recesi od roku 1945 a zasáhla 
zejména odvětví závislá na osobním styku, jako je například cestovní ruch, 
a drasticky změnila i naše pracovní místa, školy i společenské kontakty, zatím-
co cestovní omezení měla nepřiměřený dopad na pohraniční oblasti.

Konvergenci podporoval vysoký růst v méně rozvinutých regionech, časem 
však mohou jejich výhody nízkých nákladů ubývat a návratnost investic do 
infrastruktury může klesat.

Od	roku	2001	méně	rozvinuté	východní	regiony	EU	dohánějí	zbytek	EU,	což 
vede k podstatnému snížení rozdílu v HDP na obyvatele (mapa č. 1). Vysoká 
míra jejich růstu byla poháněna strukturální transformací, zejména přesunem 
zaměstnanosti z odvětví zemědělství do odvětví s vyšší přidanou hodnotou. 
Některé z těchto regionů se za účelem podpory růstu spoléhaly na investice 
do infrastruktury a nízké náklady. Návratnost investic do infrastruktury však 
klesne a výhodnost nízkých nákladů bude menší v případě, že reálné mzdy 
porostou rychleji než produktivita, a to zvláště v odvětvích obchodovatel-
ných statků. Aby se v budoucnu vyhnuly rozvojové pasti, budou muset méně 
 rozvinuté regiony podpořit vzdělávání a odbornou přípravu, zvýšit investice do 
výzkumu a inovací a zlepšit kvalitu svých institucí. 

1 Méně rozvinuté regiony mají úroveň HDP nižší než 75 % průměru EU, přechodové regiony mezi 75 
a 100 % a rozvinutější regiony více než 100 %.
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Mapa 1 Růst HDP na obyvatele, 2001–2019
Průměrná procentuální změna oproti předchozímu roku

EU-27 = 1,21
Zdroj: GŘ REGIO na základě údajů SVS a Eurostatu.
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Několik	regionů	se	středními	příjmy	a	několik	méně	rozvinutých	regionů,	
zvláště	na	jihu	EU,	postihla	hospodářská	stagnace	nebo	úpadek	(mapa	č.	1),	
které	naznačují,	že	se	již	v	rozvojové	pasti	nacházejí	(mapa	č.	2).2 Mnohé 
z nich v roce 2008 zasáhla hospodářská a finanční krize a od té doby se z ní 
jen těžko zotavují. Dlouhodobý růst bude vyžadovat reformy veřejného sekto-
ru, kvalifikovanou pracovní sílu a silnější inovační kapacity. 

Metropolitní	 regiony	 hlavních	 měst	 si	 vedou	 lépe	 než	 ostatní	 regiony. 
Mezi lety 2001 a 2019 rostl reálný HDP na obyvatele v metropolitních regio-
nech rychleji než v ostatních regionech EU (kapitola 2). V jižní a východní části 
EU měly regiony hlavních měst i ostatní metropolitní regiony vyšší růst HDP 
a zaměstnanosti na obyvatele, což vedlo k rostoucí koncentraci hospodářské 
aktivity a zaměstnanosti v těchto regionech. V severozápadní části EU však 
metropolitní a ostatní regiony rostly obdobnou rychlostí, přičemž pouze regio-
ny hlavních měst rostly o něco rychleji. 

Významného pokroku bylo dosaženo při zlepšování zaměstnanosti a soci-
álního začleňování3, stále však zůstávají přítomny významné strukturální 
problémy.

Zaměstnanost	roste,	regionální	rozdíly	však	zůstávají	větší	než	před		rokem	
2008	(kapitola	5). Hospodářská krize v roce 2008 vedla k výraznému nárůs-
tu regionálních rozdílů jak v souvislosti s mírou zaměstnanosti, tak s mírou 
nezaměstnanosti. Na úrovni EU se míra zaměstnanosti po krizi plně obnovila 
a v roce 2019 dosáhla nejvyšší hodnoty, a to 73 % u osob ve věku 20–64 let. 
Regionální rozdíly se od roku 2008 zmenšily, nicméně zůstávají větší než před 
hospodářskou krizí. Míra zaměstnanosti v méně rozvinutých regionech zůstá-
vá hluboko pod úrovní míry více rozvinutých regionů (mapa č. 3). 

Zmenšení	 regionálních	 rozdílů	 v	 zaměstnanosti	 vyžaduje	 vyšší	 růst	 za-
městnanosti	a	snížení	genderových	rozdílů. V méně rozvinutých regionech 
je rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen oproti více rozvinutým regionům téměř 
dvojnásobný (17 oproti 9 procentním bodům). Obecně jsou ženy v méně roz-
vinutých regionech častěji znevýhodňovány oproti mužům ze stejného regionu 
a je u nich v porovnání se ženami žijícími v jiných regionech méně pravděpo-
dobné, že dosáhnou vysoké míry úspěšnosti. 

Počet	 lidí	 ohrožených	 chudobou	 a	 sociálním	 vyloučením	mezi	 lety	 2012	
a	2019	klesl	o	17	milionů, ve velké míře v důsledku poklesu počtu lidí v silné 
materiální deprivaci ve východních členských státech. Dosažení cíle EU do roku 
2030 týkajícího se snížení počtu lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vy-
loučením alespoň o 15 milionů vyžaduje zachování současného tempa snižová-
ní chudoby v průběhu příštího desetiletí. V roce 2020 se však v důsledku pande-
mie počet lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením zvýšil o 5 milionů. 

2 Za region v rozvojové pasti se považuje region, jehož růst zpomalil a je pod úrovní růstu EU a/nebo růstu 
na vnitrostátní úrovni. Mapa č. 2 ukazuje regiony, které se mezi lety 2000 a 2019 většinou nebo často 
nacházely v rozvojové pasti. Regiony označené šedou barvou se v rozvojové pasti převážně nenacházely. 

3 Viz regionální rozměr srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region
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Mapa 2 Počet let v rozvojové pasti v letech 2001–2019 podle úrovně HDP na obyvatele 
v roce 2000

HDP/osoba (index EU-27 = 100) vs. roky

< 75 %, 10–14 let

< 75 %, 15–19 let

75–100 %, 10–14 let

75–100 %, 15–19 let

> 100 %, 10–14 let

> 100 %, 15–19 let

méně než 10 let v rozvojové pasti

Šest regionů hlavních měst bylo sloučeno s okolními regiony, aby se omezilo 
zkreslení hodnot HDP na obyvatele.
Zdroj: Výpočty GŘ REGIO na základě údajů SVS a Eurostatu.
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Mapa 3 Míra zaměstnanosti (20–64), 2020

EU-27 = 72,5
Cílová míra zaměstnanosti je 78 % do roku 2030.
Zdroj: Eurostat (lfsd_r_lfe2emprt).
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Rozdíly	ve	zdravotním	stavu	se	zmenšují. Střední délka života se v posledním 
desetiletí zvyšovala v méně rozvinutých regionech rychleji než v ostatních regi-
onech. V mnoha východních regionech je však střední délka života ve srovnání 
s průměrem EU stále nízká (mapa č. 4). V důsledku pandemie se v roce 2020 
v téměř všech členských státech střední délka života zkrátila. Pravděpodobně 
to však bude mít jen dočasný charakter (kapitola 1). Pandemie také zvýraznila 
regionální rozdíly, pokud jde o kapacitu v oblasti zdravotní péče. 

Politika	soudržnosti	pomáhá	zmenšovat	rozdíly.

Ekonomické	modelování	naznačuje,	že	v	roce	2023	bude	HDP	na	obyvatele	
v	méně	rozvinutých	regionech	o	2,6	%	vyšší,	a	to	díky	podpoře	z	prostřed-
ků	politiky	soudržnosti	v	letech	2014–2020. Tento model také ukazuje, že 
rozdíl mezi HDP na obyvatele v regionech reprezentujících horní a dolní decil 
klesne o 3,5 % (kapitola 9). 

Po snížení objemu vnitrostátních veřejných investic v důsledku hospodářské 
a finanční krize	 se	 politika	 soudržnosti	 stala	 o	 to	 důležitějším	 zdrojem	
	investic (kapitola 8). V zemích podporovaných v rámci politiky soudržnos-
ti vzrostlo od programového období 2007–2013 do programového období 
2014–2020 financování soudržnosti z ekvivalentu 34 % celkových veřejných 
investic na 52 % (graf č. 1). Bez politiky soudržnosti by snížení veřejných in-
vestic bylo v těchto zemích ještě větší. 

Politika soudržnosti rychle zareagovala	 na	 krizi	 v	 souvislosti	 s	 onemocně-
ním	COVID-19,	a	 to	mobilizací	dalších	finančních	prostředků,	díky	 čemuž	
byly	výdaje	v	souvislosti	s	reakcí	na	krizi	způsobilé	a	umožnily	vyšší	míru	
	spolufinancování. To členským státům a regionům pomohlo na krizi  zareagovat.  
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Mapa 4 Střední délka života, 2019
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Politika soudržnosti by se však nyní měla vrátit ke svému hlavnímu poslání, 
kterým je snižování regionálních rozdílů a podpora dlouhodobého regionálního 
rozvoje. 

3.	Hybné	síly	regionálního	růstu	mají	
tendenci	posilovat	soudržnost

V posledních letech byla konvergence i nadále podporována investicemi do 
infrastruktury, dovedností, inovací a správy věcí veřejných. Rozdíly však přetr-
vávají a mnoho hybných sil růstu zůstává soustředěno ve více rozvinutých re-
gionech a městských oblastech. Nedávný výzkum ukazuje, že efektivita těchto 
investic závisí na vhodném investičním mixu pro konkrétní region a dobrém 
institucionálním a makroekonomickém rámci. 

V programovém období 2014–2020 téměř polovina investic v rámci politiky 
soudržnosti směřovala do podpory infrastruktury, a to z velké části kvůli po-
třebám států ve východní části EU. To pomohlo zmenšit odstup ve výkonnosti 
silniční dopravy ve východní části EU a dohnat	jej	v	jižní	části	EU (kapitola 4). 
Tato investice zlepšila také výkonnost železniční dopravy v jižní a východní 
části EU. Ve východní části EU je však stále zapotřebí více investic, zvláště na 
podporu přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. 

Základní	širokopásmové	připojení	k	internetu	je	v	EU k dispozici téměř všu-
de, nicméně velmi rychlé připojení je dostupné pouze dvěma třetinám obyva-
tel měst a šestině obyvatel venkova (kapitola 4). Samotné investice do do-
pravní a IT infrastruktury však automaticky nevedou k vyššímu růstu. Musí být 
doprovázeny politikami, které vytvoří příznivé prostředí pro růst společností 
a pracovníkům pomohou získat přístup k novým pracovním příležitostem ve 
všech regionech. 

Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti, konkurenceschopnosti a kvality života 
jsou nezbytné dostatečné investice do ochrany životního prostředí, čisté ener-
gie a poskytování souvisejících služeb. Znečištění	vzduchu	a	vody	se	snížilo,	
ale	v	mnoha	méně	rozvinutých	regionech	je	stále	příliš	vysoké. Znečištění 
ovzduší jemnými částicemi je v mnoha východních regionech vysoké. V rámci 
EU to vede k odhadovaným 400 000 předčasných úmrtí ročně. Koncentrace 
ozonu zůstávají v mnoha jižních regionech příliš vysoké. Čištění odpadních 
vod se v celé EU zkvalitnilo, ale v mnoha méně rozvinutých a přechodových 
regionech jsou za účelem ochrany a zlepšení kvality vody stále nezbytné další 
investice (kapitola 3). 

Úroveň	kvalifikace	obyvatel	 je	nerovnoměrná	a	vyšších	hodnot	dosahu-
je	ve	více	rozvinutých	regionech, zvláště v regionech hlavních měst. Méně 
rozvinuté regiony výrazně zaostávají za přechodovými a rozvinutějšími regi-
ony, pokud jde o terciární vzdělávání, celoživotní učení a digitální dovednosti. 
Navzdory zlepšení na úrovni EU zůstávají rozdíly mezi regiony stále velké. 
Tam, kde mnoha pracovníkům chybí středoškolské vzdělání, stává se překo-
nání rozdílu v produktivitě obtížnějším. Na velké rozdíly mezi městy a venko-
vem má vliv také úroveň dosaženého vzdělání a dovedností. U obyvatel měst 
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je  pravděpodobnější než u obyvatel venkova, že dosáhnou vysokoškolského 
vzdělání, budou se účastnit odborné přípravy a budou mít dobré digitální 
dovednosti.

Podnikání	má	pro	růst	zásadní	význam, bývá však soustředěno ve větších 
městech. Zvláště důležité pro diverzifikaci hospodářských činností a vytváření 
pracovních míst v regionech s nízkým růstem jsou nové podniky. Doporučení 
o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi COVID-19 (EASE)4 zdůrazňuje, 
jakým způsobem může – s přihlédnutím k regionálnímu kontextu – prohlu-
bování dovedností, rekvalifikace a podpora podnikání podpořit inkluzivitu při 
přechodu mezi zaměstnáními. 

Inovace jsou klíčovým určujícím faktorem dlouhodobého regionálního hos-
podářského růstu,	 avšak	 rozdíly	mezi	 inovacemi	 na	 regionální	 úrovni	 se	
v	Evropě	zvětšily. Pokud jde o dohánění zpoždění, některé členské státy sice 
v této oblasti dosáhly značného pokroku, ale mnoho regionů – včetně rozvi-
nutějších členských států – zaostává (graf č. 2). To je způsobeno nejen nedo-
statkem investic do výzkumu a vývoje, ale také slabými místy regionálních 
inovačních ekosystémů. Lepší šíření inovací na vnitrostátní a regionální úrovni 
může méně rozvinutým a přechodovým regionům pomoci toto zpoždění do-
hnat. Strategie pro inteligentní specializaci, které byly zavedeny v rámci politi-
ky soudržnosti na období 2014–2020, mohou pomoci tyto rozdíly zmenšit, ale 
budou se muset více zaměřit na regionální potenciál.

Rozdíly v oblasti inovací se prohlubují	v	důsledku	nízké	míry	inovací	a	ome-
zeného	 přelévání	 lidského	 kapitálu	 z	 mezinárodních	 obchodních	 vazeb	
a	hodnotových	 řetězců v mnoha méně rozvinutých a přechodových regio-
nech. Navzdory často významným přímým zahraničním investicím a expor-
tu se řadě regionů nedaří získávat výhody pro místní firmy a pracovníky. 

4 Doporučení Komise o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi COVID-19 (EASE) – C(2021) 1372, 
4.3.2021.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SE FI DK BE NL DE LU AT EE FR IE IT CY MT SI ES CZ LT PT EL HR HU SK PL LV BG RO

Region hlavního města Národní průměr Ostatní regiony NUTS 2 EU-27

AT, BE, FR: N1
Zdroj: Přehled inovací v regionech 2021 (N1/N2), Evropský srovnávací přehled inovací 2021 (n0)

Graf	2	Inovační	výkonnost	regionů	EU,	2021



Osmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

xxii

Nedostatečné  zavádění digitálních technologií, manažerských postupů a tech-
nologií Průmyslu 4.0 v podnicích a veřejném sektoru vedou k tomu, že mnohé 
regiony nejsou na využívání nových příležitostí připraveny a jsou zranitelné 
vůči potenciální relokalizaci.

Správa	věcí	veřejných	v	EU	se	většinou	zlepšuje,	ale	uvnitř	členských	stá-
tů	i	mezi	nimi	přetrvávají	rozdíly (mapa č. 55) (kapitola 7). Zlepšující se insti-
tuce mohou přispět k vyšší efektivitě investic, vyšší úrovni inovací a podnikání, 
které jsou rozhodující pro dlouhodobý hospodářský růst. Všechny členské státy 
zlepšily své podnikatelské prostředí, přetrvávají však značné rozdíly. Efektivita 
soudního systému se mezi členskými státy také liší a v několika členských 
státech se postupem času zhoršilo postavení právního státu. 

Postavení	a	schopnosti	orgánů	na	nižší	než	celostátní	úrovni	v	rámci	hos-
podářského	rozvoje	zůstávají	nevyrovnané,	ačkoli	právě	ony	realizují	vět-
šinu	 veřejných	 investic, a to zvláště ve vztahu k transformaci energetiky 
a přizpůsobení se změně klimatu (kapitola 8). Místní politiky jsou zvláště dů-
ležité v zemích s výraznými vnitřními rozdíly v hospodářském rozvoji. Místní 
i regionální autonomie v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti 
v posledních desetiletích pomalu rostla, její úroveň však zůstává nižší než ve 
zbytku EU. Vzhledem k tomu, že řízení programů politiky soudržnosti je nároč-
né pro regiony s nízkou autonomií a menšími zkušenostmi s realizací veřej-
ných investic, politika soudržnosti pomohla posílit správní kapacitu a podpořit 
provádění strategií regionálního rozvoje, zejména prostřednictvím územních 
nástrojů a spolupráce v rámci funkčních oblastí. 

4.	Nové	příležitosti	k	růstu,	ale	rizika	nových	rozdílů

V příštích 30 letech bude růst EU podpořen zelenou a digitální transformací. 
Ta přinese nové příležitosti, ale bude vyžadovat významné strukturální změny, 
které pravděpodobně povedou k novým regionálním rozdílům. Demografická 
transformace může podrývat jak soudržnost, tak i růst, pokud bude přehlížena. 
Způsob řízení těchto transformací určí, zda z nich budou moci těžit všechny 
regiony a všichni občané, ať žijí kdekoli. Bez jasné územní vize toho, jak budou 
tyto procesy řízeny, a bez ambiciózního provádění evropského pilíře sociálních 
práv může mít stále více lidí pocit, že jejich hlasy nejsou slyšet a že se do-
pad na jejich komunitu nebere v úvahu, což může podněcovat nespokojenost 
s demokracií. Aby byla Evropa na řešení těchto výzev připravena, je nezbytné 
podporovat přechody mezi zaměstnáními směrem do zelených a digitálních 
odvětví a překlenování souvisejících nedostatků v oblasti dovedností, jak je 
navrženo v doporučení EASE.

Zelená	transformace	a	zejména	cíle	dosáhnout	uhlíkově	neutrálního	a	obě-
hového	hospodářství	promění naše ekonomiky. Podpoří zaměstnanost v od-
větvích, jako jsou energie z obnovitelných zdrojů, recyklace, design, renovace 
a ekosystémové služby, může však nepříznivě ovlivnit odvětví, která potřebují 
snížit emise, a regiony, ve kterých se nacházejí (mapy č. 6 a 7). Přírodní kapitál 

5 Index je založen na regionálním šetření, které měří kvalitu místní policie, školství a zdravotní péče 
a míru korupce, nepotismu a diskriminace při poskytování těchto služeb.
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Mapa 7 Emise CO₂ z fosilních paliv na obyvatele, 2018
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ve venkovských regionech může pomoci zvýšit zaměstnanost v řízení eko-
systémových služeb a energie z obnovitelných zdrojů. Sociální dopad cíle EU 
dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality se tak bude v jednotlivých regi-
onech lišit a může být vyšší v regionech s vysokou mírou chudoby. Bude nutná 
podpora politických nástrojů, jako je Fond pro spravedlivou transformaci. 

Digitální	transformace	postupuje	v	Evropě	různou	rychlostí. Její dokončení 
si vyžádá rozšíření vysokorychlostního připojení k internetu, posílení digitálních 
dovedností a podporu investic do IT vybavení. To bude přínosem pro venkovské 
oblasti, neboť jejich internetové připojení bývá pomalé a jejich digitální doved-
nosti podprůměrné. Rychlejší připojení k internetu umožní více lidem pracovat 
z domova, zlepší přístup k on-line službám (včetně odborné přípravy, zdra-
votnictví a elektronického obchodování) a může podpořit přesun více služeb 
mimo velká městská centra. Méně rozvinuté členské státy budou mít z této 
transformace větší užitek vzhledem k tomu, že jejich podniky zaostávají ve 
využívání digitálních technologií a postupů elektronického obchodování a pod-
nikání na internetu. 

Demografické	 změny,	 zejména	 stárnutí,	 ovlivní	 všechny	 regiony,	 ale	 ze	
všeho	nejdříve	venkovské	 regiony. Předpokládá se, že během příštího de-
setiletí se v pětině regionů o více než 25 % zvýší počet osob ve věku 65 let 
a starších. Rovněž se předpokládá, že ve čtvrtině regionů se počet obyvatel 
v produktivním věku sníží o více než 10 %. Dále se očekává, že počet oby-
vatel mladších dvaceti let se v třetině regionů sníží o více než 10 %. Celkově 
se předpokládá, že podíl obyvatelstva žijícího v regionech se snižujícím se 
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počtem obyvatel mezi lety 2020 a 2040 vzroste z 34 % na 51 % (kapitola 6). 
Tímto trendem jsou zasaženy zejména venkovské regiony, neboť ty již pokles 
počtu obyvatel zaznamenávají (graf č. 1). Tyto trendy mohou ovlivnit růstový 
potenciál, rozvoj dovedností a přístup ke službám.

V posledních letech se některá místa v Evropě potýkala se stagnací nebo pokle-
sem hospodářských příležitostí, sociální mobility a kvality života. Tento dlouho-
dobý hospodářský pokles přiživuje narůstající nespokojenost občanů. Průzkumy 
Eurobarometr ukazují, že obyvatelé venkova mají větší tendenci si myslet, že 
jejich hlas nemá žádnou hodnotu, a nedůvěřovat EU. Občané však mají větší 
důvěru v regionální a místní samosprávy než ve vnitrostátní orgány a orgány na 
úrovni EU. V zájmu vyřešení těchto otázek by zelená a digitální transformace 
měla probíhat nestranně a spravedlivě, měla by být řízena inkluzivním způsobem 
a rozvíjena v partnerské spolupráci s regionálními a místními samosprávami. 

5.	Výzvy	pro	politiku	soudržnosti

zpráva o strategickém výhledu6 zdůrazňuje jako hlavní témata výzvy v oblasti 
klimatu a další výzvy v oblasti životního prostředí, digitální hyperkonektivitu 
a technologickou transformaci, tlak na demokracii a změny v celosvětovém 
řádu a demografii. V posledních dvou desetiletích pomohla politika soudrž-
nosti snížit hospodářské, sociální i územní rozdíly. Přesto však může rozsáhlá 
zelená, digitální a demografická transformace vést k novým rozdílům, zvý-
šit požadavky na vnitrostátní i místní orgány, přiživit nespokojenost obyvatel 
a vytvořit tlak na naše demokracie. Tyto výzvy se dotknou i dalších rozvinu-
tých zemí. Výměny osvědčených postupů s dalšími zainteresovanými zeměmi 
by mohly naši politickou diskusi dále obohatit. 

Jak může politika soudržnosti společně s dalšími politikami EU tyto nové vý-
zvy řešit? Evropští občané musí mít důvěru ve svou budoucnost, ať žijí kdekoli. 
Politika soudržnosti může Evropanům poskytnout jistotu třemi způsoby: za prvé 
tak, že jejich regionu nabídne pozitivní hospodářskou perspektivu, za druhé tak, 
že se bude zabývat jejich obavami ohledně kvality života, pracovních příležitostí 
a sociálního začleňování, a za třetí tak, že zajistí spravedlivé sdílení nákladů a vý-
hod spojených s řešením nových výzev. Toho lze docílit určením nejlepších reakcí 
na tyto nové příčiny rozdílů, posílením role regionů a zohledňováním územního 
dopadu horizontálních politik EU. V souladu s cílem vzestupné sociální konver-
gence v rámci evropského pilíře sociálních práv by měla být zahájena široká po-
litická diskuse ohledně těchto bodů, která přispěje k rozvoji politiky po roce 2027.

Řešení	nových	příčin	rozdílů	prostřednictvím:

 • Zajištění	 spravedlivé	 transformace. Přechod na klimaticky neutrální, 
oběhové hospodářství prostřednictvím ochrany našeho životního pro-
středí, obnovy přírody a snížení míry znečištění ovzduší přinese mnoho 
 výhod. Náklady na tento přechod by však měly být rozděleny spravedlivě. 

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_cs 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_cs
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Mechanismus pro spravedlivou transformaci by mohl být rozšířen tak, aby 
řešil sociální náklady na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se 
této změně a také další výzvy v oblasti životního prostředí, mimo jiné 
i prostřednictvím lepšího předvídání strukturálních změn, boje proti chudo-
bě, investic do dovedností a úzké spolupráce se sociálními partnery a ak-
téry občanské společnosti na všech územních úrovních.

 • Posílení	odolnosti	a	schopnosti	reagovat	na	asymetrické	otřesy. Pandemie 
zdůrazňuje, že politika soudržnosti musí být schopna reagovat na neočeká-
vané otřesy, zvláště pak ty, které jsou spojené s globalizací a technologickou 
změnou. Obzvláště zranitelné jsou regiony silně závislé na několika specific-
kých odvětvích výroby obchodovatelných statků nebo služeb. Diverzifikace 
hospodářské činnosti, zejména ve vztahu k digitální transformaci, v kom-
binaci s místními politikami, jako jsou strategie inteligentní specializace, 
může regionům pomoci k vyšší produktivitě a větší odolnosti vůči otřesům.

 • Pomoc	 regionům	 při	 reakci	 na	 demografické	 změny. Podniky se bu-
dou muset přizpůsobit úbytku pracovní síly tak, že budou více přijímat 
zaměstnance ze skupin s nižší mírou zaměstnanosti, jako jsou mladí lidé, 
ženy a migranti ze zemí mimo EU, a více investovat do inovací, technologií 
přinášejících úsporu pracovních míst a práce a do vzdělávání dospělých, 
zejména starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací, což by po-
mohlo dosáhnout cílů summitu v Portu7. Základní a střední školy se budou 
muset přizpůsobit nižšímu počtu žáků, zatímco jiné veřejné služby a zdra-
votní péče budou muset sloužit rostoucímu počtu starších obyvatel. 

 • Řešení	tlaku	na	demokracii	a	její	hodnoty. Územní nástroje, jejichž cílem 
je zapojení místních aktérů ve městech, obcích, venkovských oblastech, 
pobřežních oblastech a na ostrovech, a dále zásada partnerství zakotve-
ná v politice soudržnosti mohou pomoci řešit tlak na demokracii tím, že 
posílí ztotožnění s evropskými politikami. Územní spolupráce vytváří nové 
komunity sdílející společný zájem a podporuje viditelné poskytování veřej-
ných statků na různých územních úrovních.

Posilování	úlohy	regionů	při	budování	
budoucnosti	Evropy	prostřednictvím:

 • Vytváření	 nových	 hospodářských	 perspektiv	 pro	 méně	 rozvinuté	
a	okrajové	regiony. Méně rozvinuté a okrajové regiony mohou potřebovat 
nový model rozvoje. Ten by měl brát v úvahu nové příležitosti, mezinárodní 
vazby, územní rozdělení specifických potřeb a hospodářského potenciálu 
a dále poskytování veřejných statků, jako jsou strategické zdroje,  biologická 
rozmanitost, obnovitelné zdroje energie a občanská vybavenost. 

 • Zavádění	inovací	ve	všech	regionech. Díky řešení slabých stránek v ší-
ření a přijímání nových myšlenek a technologií a podpoře široce pojatých 

7 Včetně cíle, aby alespoň 60 % dospělých ročně absolvovalo odbornou přípravu.  
https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf 

https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
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 inovací budou moci všechny regiony využívat výhod plynoucí z hospodář-
ství, které se stále více zakládá na znalostech.

 • Posílení	přeshraniční	a	meziregionální	spolupráce. Pandemie zvýraznila 
obtíže spojené s překračováním vnitrostátních hranic za účelem výkonu 
práce, vzdělávání, zdravotní péče a dalších služeb. Výkonnost silniční a že-
lezniční dopravy je nižší v příhraničních regionech. Řešení těchto problémů 
vyžaduje lepší správu funkčních příhraničních oblastí, větší koordinaci slu-
žeb, infrastruktury a investic a intenzivnější výměnu zkušeností podporo-
vanou celoevropským výzkumem.

 • Posílení	vazeb	mezi	městy	a	venkovem	a	úloha	menších	měst	a	obcí	při	
podpoře	venkovských	oblastí. Velká města se svými metropolitními regi-
ony bývají často hnací silou hospodářského rozvoje. Některá menší města 
a obce poskytují přístup k široké škále veřejných a soukromých služeb. Jejich 
úloha jakožto regionálních center znamená, že slouží jako záchytný bod 
pro širší region. Posílení jejich úlohy by mohlo podpořit hospodářský rozvoj 
a zlepšit kvalitu života. Další posilování vazeb městských oblastí, které čelí 
odlišným výzvám, v rámci funkčních oblastí by mohlo být přínosné jak pro 
obyvatele měst, tak obyvatele venkova. Dlouhodobá vize pro venkovské ob-
lasti 8 poskytuje rámec pro řešení problémů, kterým venkovské oblasti čelí. 

 • Řešení	potřeb	opomenutých	míst. Některé regiony se potýkají s dědic-
tvím strukturálních změn, které omezily tradiční zdroje zaměstnanosti, což 
vede k nesouladu mezi nabízenými a poptávanými dovednostmi a ke zhor-
šování stavu životního prostředí, čímž se vytvářejí rozvojové pasti. Takové 
oblasti se často nacházejí v zemích nebo regionech se středním příjmem. 
Vyžadují cílené politiky, které by tyto komunity v souladu se zásadami 
evropského pilíře sociálních práv integrovaly do širšího regionálního a ná-
rodního hospodářství. 

Vyvíjení	nástrojů	k	zajištění	soudržnosti	
do	roku	2050	prostřednictvím:

 • Zvýšení	účinnosti	místních	politik. Stále více se uznává potřeba doplňo-
vat celostátní strukturální politiky místními politikami. Inteligentní speciali-
zace ukazuje, jak stavět na místních aktivech za účelem posílení konkuren-
ceschopnosti a inovačního ekosystému. Místně zacílené plány spravedlivé 
územní transformace zaměřují evropskou podporu na podniky, pracovníky 
a komunity nejvíce postižené strukturálními změnami v důsledku změny 
klimatu. Tento přístup by měl být posílen i u dalších klíčových cílů v rámci 
politiky soudržnosti, zvláště pokud jde o zelenou a digitální transformaci. 
Kromě toho by měl být plně aplikován přístup integrovaného územního 
rozvoje a specifický cíl této politiky – „Evropa blíže občanům“.

 • Další	zefektivnění	realizace	politiky	soudržnosti	pro	příjemce		pomoci. 
Na základě zjednodušení a flexibility zavedených již v programovém 

8 COM(2021) 345 final, 30.6.2021.
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 období 2021–2027, a to jak v rámci politiky soudržnosti, tak v rámci jiných 
relevantních fondů orientovaných na investice, je třeba prozkoumat mož-
nosti dalšího zlepšení realizace politiky ve prospěch příjemců. Zároveň by 
měly být posíleny klíčové zásady místně orientovaného a participativního 
provádění, jako je víceúrovňová správa a zásada partnerství.

 • Posílení	 úlohy	 politiky	 soudržnosti	 při	mobilizaci	 veřejných	 i	 soukro-
mých	investic	na	podporu	zelené,	digitální	a	demografické	transforma-
ce. Politika soudržnosti může hrát při podpoře investic na regionální, měst-
ské i místní úrovni významnější úlohu, a to skrze zvýšení objemu zdrojů ze 
soukromého sektoru a podporu nezbytného přizpůsobení institucí. To zna-
mená zajistit, aby aktéři na příslušné úrovni veřejného i soukromého sek-
toru měli nezbytnou kapacitu k udržení takovýchto investic v dlouhodobém 
horizontu prostřednictvím daňových příjmů, plateb a poplatků za užívání 
a dalších zdrojů příjmů. Toto úsilí by mělo být spojeno s podporou ze strany 
Komise za účelem posílení rámcových podmínek pro udržitelné financování.

 • Navýšení	investic	do	lidí	v	průběhu	celého	jejich	života. Aby Evropa moh-
la být v budoucnu konkurenceschopná a soudržná, bude třeba více a lépe 
investovat do vzdělávání a odborné přípravy obyvatel, včetně jejich doved-
ností, kreativity a potenciálu pro zakládání podniků a provádění inovací. 
To bude nezbytné, abychom mohli úspěšně řídit technologickou, zelenou 
a digitální transformaci, která nás čeká. Aby Evropa posílila svou sociální 
soudržnost a vyřešila potřeby opomenutých skupin, musí investovat do cí-
lených aktivačních opatření a opatření sociálního začleňování a současně 
pokračovat v podpoře politických reforem zaměřených na inkluzivní rozvoj.

 • Zlepšení	 doplňkovosti	 v	 rámcích	 dalších	 politik	 EU. Současný přístup 
k součinnosti v rámci rozpočtu EU, který se soustřeďuje na vstupy a fi-
nanční toky, se musí více zaměřit na to, jak se politiky skutečně doplňují. 
Na regionální úrovni je třeba se zaměřit zejména na nové oblasti politik 
– jako jsou strategické vzájemné závislosti, politika v oblasti sociálního 
prostředí, evropské průmyslové aliance –, kde by mohla být politika sou-
držnosti obzvláště důležitá. Posuzování územních dopadů a ověřování do-
padu na venkovské oblasti by mělo být posíleno, aby byly lépe zohledněny 
potřeby a specifika různých území EU. Zásada „nepoškozování soudržnos-
ti“, která znamená, že žádné opatření by nemělo bránit procesu sbližování 
ani napomáhat vytváření regionálních rozdílů, by měla být dále rozvinuta 
a integrována do tvorby politik.

 • Z Nástroje EU pro oživení a odolnost bude členským státům poskytnuto 
až 724 miliard EUR. Z těchto finančních prostředků má 37 % jít na pod-
poru opatření v oblasti klimatu a 20 % na digitální transformaci. Klíčovou 
výzvou bude zajistit, aby tyto zdroje přispívaly	k	soudržnosti koordinova-
ným způsobem.

Na fóru o soudržnosti, které se bude konat v roce 2022, bude zahájena dis-
kuse zúčastněných stran o ponaučeních z nedávné krize a úvahách na téma 
budoucích výzev pro politiku soudržnosti, aby bylo zajištěno, že žádné území 
nebude opomenuto.
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Kapitola	1	

Regionální	rozměr	pandemie	COVID-19

 • V důsledku vypuknutí pandemie COVID-19 zemřelo v EU nejméně o 872 000 lidí více než 
v předchozích letech. Nadměrná úmrtnost byla vyšší v méně rozvinutých regionech než 
v přechodových a rozvinutějších regionech. Ačkoli první vlna zasáhla především severozápadní 
a jižní regiony, následující vlny vedly k nejvyšší úmrtnosti ve východních regionech. 

 • Omezení zavedená za účelem potlačení pandemie vedla k nejhlubší recesi po roce 1945. Největší 
dopad byl zaznamenán v jižních regionech, zejména v regionech závislých na cestovním ruchu, 
kde byl pokles počtu odpracovaných hodin a HDP nejzávažnější.

 • Omezení cestování se netýkalo pouze odvětví cestovního ruchu, ale také příhraničních oblastí, 
kde lidé nemohli překročit státní hranici, aby se dostali do práce nebo za službami. 

 • Díky programům na udržení pracovních míst byl dopad na zaměstnanost a nezaměstnanost 
mnohem menší ve srovnání s poklesem počtu odpracovaných hodin a HDP. Díky tomu se EU 
vyhnula velkému nárůstu nezaměstnanosti. 

 • Počet lidí, kteří obvykle pracují z domova, se zdvojnásobil. Tento nárůst byl nejvyšší v regionech 
mnoha hlavních měst. Tyto regiony mají obvykle rozvinutější ekonomiku služeb, nabízí pracovní 
místa, na kterých lze snadněji pracovat na dálku, mají vysoce vzdělanou pracovní sílu a kvalitní 
IT infrastrukturu. Všechny tyto faktory usnadnily nárůst práce z domova. 
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Regionální rozměr pandemie COVID-19

Regionální nadměrná úmrtnost od začátku pan-
demie ukazuje kumulativní dopad jednotlivých 
vln (mapa 1.1). Odhaluje ohniska v severní Itálii 
a Madridu, které byly silně zasaženy v první vlně, 
a také v Polsku, Česku, na Slovensku a v Bulharsku, 
které byly více zasaženy v pozdějších vlnách. 
Celkově ² nejvyšší nadměrnou úmrtnost vykazova-
ly méně rozvinuté regiony (o 17 % vyšší) ve srov-
nání s přechodovými regiony (11 %) a rozvinutější-
mi regiony (12 %). 

Nadměrná úmrtnost během první vlny byla nejvyš-
ší v městských regionech a v dubnu 2020 dosáhla 
80 %, zatímco v přechodových regionech byla nižší 
než 40 % a ve venkovských regionech pouze 20 %. 
Během druhé vlny byla nejvyšší míra nadměrné 
úmrtnosti ve venkovských regionech, kde dosáh-
la 55 %, zatímco ve městech a na předměstích 
(48 %) a ve velkoměstech (43 %) byla o něco nižší 
(graf 1.2). 

2 Na regionální úrovni chybí údaje za Irsko, Slovinsko a tři německé 
regiony (DE9, DEB, DED).

1.	Dopad	pandemie	na	zdraví

V období od března 2020 do července 2021 vedla 
pandemie COVID-19 k nadměrné úmrtnosti1 v EU, 
a to s počtem nejméně 872 000 úmrtí. Jinými slo-
vy, ve srovnání s průměrem předchozích pěti let byl 
počet úmrtí od začátku pandemie o 13 % vyšší. 
To zahrnuje úmrtí přímo způsobená onemocněním 
COVID-19 a úmrtí způsobená nepřímo v  důsledku 
naplnění nemocničních kapacit a nedostatku  obvyklé 
péče. Například v polovině regionů NUTS 3, pro které 
jsou k dispozici údaje, došlo alespoň v jednom týdnu 
k více než dvojnásobné úmrtnosti, než je obvyklé. 

Nadměrná úmrtnost během první vlny postihla 
především regiony v Itálii, Španělsku, Francii, Belgii 
a Nizozemsku. Během druhé vlny byla nadměrná 
úmrtnost nejvyšší převážně v regionech východ-
ní Evropy – v Polsku, Bulharsku, Slovinsku, Česku, 
Rumunsku a Maďarsku (graf 1.1 a mapa 1.1).

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Excess_mortality_-_statistics 
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Graf 1.1 Nadúmrtnost podle zeměpisných oblastí v EU, leden 2020–červen 2021

Zdroj: Eurostat [demo_mexrt] a výpočty GŘ REGIO.
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Poslední týden, za který jsou údaje k dispozici, se pohybuje mezi 
38. týdnem roku 2021 a 47. týdnem roku 2021.
Zdroj: Eurostat (demo_r_mweek3) - data získána dne 2.12.2021.
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Zdroj: Eurostat [demo_r_mweek3] a modelování JRC.
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Pole	1.1	Města	a	regiony	v	první	linii	boje	proti	pandemii

1 Evropský výbor regionů (2021a).

2 OECD (2020a).

3 Evropský výbor regionů (2021b).

Výroční zpráva Evropského výboru regionů nazvaná 
EU Regional and Local Barometer poukazuje na sou-
časné a budoucí výzvy pro města a regiony v EU. 
Nejnovější vydání1 této zprávy se zabývá širokou 
škálou otázek, včetně potenciálně asymetrických 
 finančních a zdravotních dopadů pandemie2, a plány 
členských států na oživení a odolnost. 

Zpráva zdůrazňuje obavy, že pandemie může sní-
žit finance na nižší než národní úrovni z důvodu 
kombinace klesajících příjmů a rostoucích výdajů3. 
 Podle prvních hrubých odhadů by to mohlo vést 
k výpadku finančních prostředků pro místní a regi-
onální orgány EU ve výši 180 miliard EUR, pokud 
by se tento problém neřešil. Významná podpora EU 
a členských států místním a regionálním orgánům 

naštěstí tento dopad pravděpodobně zmírnila, přes-
to však mohou být některé regiony a města ohrože-
ny více než jiné. Zpráva se rovněž zabývá různými 
příčinami asymetrického dopadu pandemie na zdra-
ví, včetně rozdílů ve věkové struktuře, mobilitě, ome-
zeních, základních zdravotních problémech, kapacitě 
zdravotní péče a využívání vakcín. Zpráva dochází 
k závěru, že tyto velké rozdíly může zohlednit pouze 
místně citlivá politika. 

Zpráva uvádí, že místní a regionální orgány by měly 
být úzce zapojeny do přípravy a provádění plánů oži-
vení a odolnosti. První hodnocení ukazuje, že místní 
a regionální orgány nebyly při přípravě těchto plánů 
důsledně konzultovány a že některé z těchto konzul-
tací měly na konečné plány pouze omezený dopad. 
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Mapa 1.2 Osoby plně očkované proti onemocnění COVID-19, listopad 2021*
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Kvůli onemocnění COVID-19 se střední délka živo-
ta v roce 2020 snížila téměř ve všech členských 
státech. K největšímu snížení došlo ve Španělsku 
(-1,6 roku) a Bulharsku (-1,5 roku). Pouze ve dvou 
členských státech, v Dánsku a Finsku, se střední 
délka života zvýšila, i když jen nepatrně3. 

Vakcíny jsou nejlepším východiskem z pandemie. 
V listopadu 2021 bylo plně očkováno přibližně 
70 % celkové populace. Využívání očkování se však 
lišilo mezi jednotlivými členskými státy i v rámci 
nich. Z listopadových údajů vyplývá, že v mnoha 
regionech Rumunska a Bulharska bylo plně očko-
váno méně než 20 % populace, zatímco v mnoha 
regionech Belgie, Francie a Španělska bylo plně 
očkováno více než 80 % populace (mapa 1.2). 

2.	Hospodářský	dopad	pandemie

Hloubku hospodářské recese během pandemie 
ovlivnily tři hlavní faktory. Za prvé, délka a přísnost 
uzavíracích opatření zavedených národními, regi-
onálními a místními orgány s cílem omezit šíření 
viru. V místech s přísnějšími uzavíracími opatření-
mi (lockdowny) byla recese spíše hlubší4. Za druhé, 
některé typy ekonomických aktivit byly zasaženy 
mnohem více než jiné. Omezující opatření postih-
la zejména služby (především ubytování a služby 
související s kulturou, volným časem a cestovním 
ruchem) a činnosti obecně vyžadující blízkost. 
Členské státy a regiony, které byly na těchto odvět-
vích více závislé, zaznamenaly větší pokles ekono-
mické aktivity. Za třetí, politická reakce členských 
států, regionů a místních orgánů se lišila co do 
rozsahu a intenzity, což částečně odráželo rozdílný 
dopad pandemie. 

2.1	Omezení	v	důsledku	pandemie

Omezení zavedená v reakci na pandemii se 
v jednotlivých členských státech EU příliš nelišila 
(graf 1.3). Omezení dosáhla vrcholu v dubnu 2020, 
v létě 2020 se zmírnila a na podzim a v zimě 
2020–2021 se opět zvýšila. Omezení začala 

3 Údaje pro Irsko za rok 2020 zatím nejsou k dispozici.

4 Sapir (2020).

 pomalu ustupovat v květnu 2021 a pokračovala až 
do září. Omezení ve východních členských státech 
byla v průměru o něco méně přísná, v jižních člen-
ských státech byla nejpřísnější a severozápadní 
členské státy se nacházely mezi nimi. 

Rozdíly mezi členskými státy však byly větší, pokud 
jde o konkrétní druhy omezení. V některých člen-
ských státech například existovala dlouhá období, 
během nichž lidé nesměli opouštět své domovy 
s výjimkou krátkého období každodenního cvičení, 
nákupu potravin nebo nezbytných cest. Na druhou 
stranu některé členské státy neukládaly téměř po 
celé období žádné požadavky na pobyt doma a jiné 
ukládaly pouze mírná omezení. Východní členské 
státy měly tendenci mít nejméně omezení a jižní 
státy jich měly nejvíce. Během první vlny  zavedly 
severozápadní členské státy podobná omezení 
jako východní, zatímco během druhé a třetí vlny 
měly přísnější přístup podobný jižním členským 
státům (graf 1.4). 

Povinnost zůstat doma a vnitřní omezení pohy-
bu znamenaly, že se lidé museli více spoléhat na 
místní zařízení a občanskou vybavenost. Povinnost 
pracovat z domova a uzavření škol znamenaly, že 
se mnoho lidí ve městech během dne tísnilo v ma-
lých obytných prostorách. Tím se zdůraznil přínos 
blízkých zelených ploch, které jsou přístupné veřej-
nosti. Ve většině měst může většina obyvatel do-
sáhnout alespoň jednoho hektaru městské zeleně 
chůzí na kratší vzdálenost. V řadě měst má však 
k zeleným městským plochám snadný přístup méně 
než polovina obyvatel. Tak je tomu ve všech měs-
tech na Kypru, Maltě a v Rumunsku a v některých 
velkých městech v Itálii, Francii a Portugalsku, kde 
má méně než polovina obyvatel zelenou městskou 
plochu v docházkové vzdálenosti do 400  metrů 
od svého domova (mapa 1.3). Požadavky na práci 
z domova a výuku na dálku představují problém 
i pro domácnosti bez rychlého připojení k internetu, 
což je častější případ venkovských oblastí.
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2.2	Největší	poválečná	recese

Pandemie onemocnění COVID-19 vyvolala nej-
hlubší poválečnou recesi v Evropě. Růst reálného 
HDP v EU činil v letech 2014 až 2019 v průmě-
ru 2,1 % ročně. V roce 2020 se reálný HDP snížil 
o 6,0 %. Důsledky omezujících opatření, narušení 
globálních dodavatelských řetězců, prudké sníže-
ní poptávky po zboží a službách a pokles cestov-
ního ruchu, obchodních cest a rekreace postihly 

 všechna  hospodářská odvětví. V celé Evropě i ve 
zbytku světa vedla krize k bezprecedentním politic-
kým reakcím s cílem zmírnit dopady šoku a posílit 
obnovu. 

Hospodářský dopad krize COVID-19 se v jednotli-
vých členských státech značně lišil ( graf 1.5). Mezi 
lety 2019 a 2020 došlo na Maltě a ve Španělsku 
ke zvratu v růstu reálného HDP o zhruba 13 pro-
centních bodů (HDP v prvním případě  vzrostl 
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Mapa 1.3 Obyvatelstvo s přístupem k městské zeleni o rozloze alespoň jednoho hektaru 
v docházkové vzdálenosti 400 metrů, 2018

Dostupnost = možnost dosáhnout zelených městských ploch (nebo lesů) 
o rozloze alespoň 1 ha v docházkové vzdálenosti 400 m.
Zdroj: GŘ REGIO na základě dat Copernicus Urban Atlas 2018 a TomTom.
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o 5,5 % v roce 2019 a poklesl o 7,8 % v roce 
2020, ve druhém případě vzrostl o 2,0 % a poté 
poklesl o 10,8 %), zatímco ve Finsku, Dánsku 
a Lucembursku došlo ke snížení o méně než 5 pro-
centních bodů a v Irsku dokonce k mírnému nárůs-
tu. V roce 2021 došlo k oživení ekonomické aktivi-
ty, zejména v členských státech, kde došlo k jejímu 
největšímu poklesu5. 

2.3	Nejvíce	byl	postižen	
sektor	cestovního	ruchu.

Omezení pohybu v rámci země a omezení cesto-
vání, které není nezbytné, vedly k zastavení ces-
tovního ruchu. S vypuknutím pandemie a přísnými 
omezeními cestování se prudce snížil počet nocí 
strávených turisty (graf 1.6), a to zpravidla o více 
než 90 % ve srovnání se stejným měsícem před-
chozího roku. Počet nocí strávených domácími 
turisty se v létě 2020 zvýšil, ale poté opět  klesl. 
Útraty zahraničních turistů zůstaly po celý rok 
2020 a během první poloviny roku 2021  extrémně 
nízké. Celkově se v roce 2020 počet přenocová-
ní snížil o 54 % ve srovnání s rokem 2019, ale 
 počet přenocování zahraničních turistů klesl mno-
hem více (70 %) než počet přenocování domácích 
 turistů (39 %). 

5 Evropská komise (2021a).

Tento pokles byl způsoben především omezením 
cestování do zahraničí, které bylo zavedeno po 
začátku pandemie. Do léta 2020 všechny členské 
státy zavedly určitá omezení a ta většinou zůsta-
la v platnosti až do léta 2021 (graf 1.7). Omezení 
vnitrostátního pohybu byla součástí reakce na prv-
ní vlnu pandemie, ale v létě 2020 byla uvolněna. 
Během druhé a třetí vlny zůstala vnitřní omezení 
mnohem volnější. Díky tomu se domácí cestovní 
ruch během léta 2020 poněkud zotavil, ale počet 
nocí strávených turisty v zimě a na jaře 2021 zů-
stal mnohem nižší než v roce 2019. 

Omezení mezinárodního cestování se neúměrně 
dotklo i příhraničních oblastí. Lidé, kteří obvyk-
le překračovali státní hranice za prací, vzděláním, 
zdravotní péčí nebo jinými službami, tak najednou 
již nemohli činit. Po zavedení počátečních omezení 
sice některé hranice umožňovaly přeshraniční do-
jíždění do zaměstnání, mnohé však nikoli, což pod-
trhuje potřebu lepšího systému správy funkčních 
příhraničních oblastí. 

Nejvíce se počet nocí strávených na jednoho oby-
vatele snížil v těchto členských státech: na Kypru, 
Maltě, v Chorvatsku, Řecku a Španělsku, a to o více 
než dvojnásobek průměru EU (graf 1.8). V člen-
ských státech s obecně relativně malým počtem 
přenocování turistů na obyvatele bylo snížení mno-
hem menší. 
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Některé regiony jsou na cestovním ruchu obzvláš-
tě závislé, například mnohé středomořské ostrovy 
a některé pobřežní oblasti, alpské regiony, pobřeží 
Černého moře, Algarve a Kanárské ostrovy. Některá 
hlavní města a velká města také přitahují mnoho 
turistů, ale jsou na cestovním ruchu méně závis-
lá než přímořské nebo horské destinace, protože 
mají mnohem silnější a diverzifikovanější ekono-
miku. Pro určení regionů nejvíce závislých na ces-
tovním ruchu lze kombinovat tři ukazatele: počet 

 přenocování na obyvatele, sezónnost přenocování 
a podíl zahraničních turistů6.

Regiony, které dosáhly vysokých hodnot ve všech 
třech ukazatelích, byly pravděpodobně více postiže-
ny poklesem cestování a strávených nocí. Například 
pobřežní a ostrovní oblasti Středomoří byly pravdě-
podobně postiženy obzvláště silně (mapa 1.4).

6 Batista e Silva a kol. (2018).
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Mapa 1.4 Zranitelnost regionů NUTS 3 v oblasti cestovního ruchu, 2018
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Cestovní ruch není jediným odvětvím, které postihl 
hospodářský pokles způsobený pandemií. Výrazně 
byly zasaženy i služby s7 intenzivním kontaktem. Ve 
druhém čtvrtletí roku 2020 byla aktivita v těchto 
odvětvích o 25 % nižší než v období před COVID-198. 
Ostatní odvětví byla postižena méně, ale přes-
to zaznamenala prudký pokles aktivity, zejména 
zpracovatelský průmysl (pokles o 19 %) a staveb-
nictví (pokles o 15 %). Ve službách s významným 
rozsahem práce na dálku a s vysoce kvalifikova-
nými pracovníky, jako jsou informační a komunikač-
ní technologie, bankovnictví a finančnictví, došlo 
k mnohem menšímu poklesu (o méně než 10 %) 
a tyto činnosti měly tendenci se rychleji zotavovat. 

2.4	Dopad	na	trh	práce	
v	EU	byl	nevýrazný.

Dopad pandemie na trh práce byl mnohem ome-
zenější díky mnoha programům na udržení pracov-
ních míst, které byly zavedeny krátce po vypuknutí 
krize. Hospodářské zpomalení tak nevedlo k velké-
mu nárůstu nezaměstnanosti. Míra nezaměstna-
nosti v EU se od prosince 2019 do června 2021 
zvýšila pouze o 0,5 procentního bodu (p.b.), z 6,6 % 
na 7,1 %,  přičemž v září 2020 dosáhla nejvyšší 

7 Obchod, doprava a ubytování spolu s uměním, zábavou a dalšími 
službami.

8 Evropská komise (2021b). 

 hodnoty 7,7 %. Naproti tomu ve Spojených stá-
tech, které na programy udržení pracovních míst 
tolik nespoléhaly, se míra nezaměstnanosti mezi 
prosincem 2019 a červnem 2021 zdvojnásobi-
la z 3 % na 6 %, přičemž v dubnu 2020 dosáhla 
 vrcholu 14 % (graf 1.9). 

Na úrovni EU se zaměstnanost9 mezi lety 2019 
a 2020 snížila o 3 miliony, tj. o 1,5 %. Nejvíce pracov-
ních míst ubylo na jihu EU (2,7 %). Ve východní části 
EU byl pokles menší (1,2 %), zatímco v severozá-
padní části EU klesl nejméně (0,9 %). Zaměstnanost 
se začala zotavovat ve druhém čtvrtletí roku 2021, 
ale ještě nedosáhla úrovně roku 2019. 

Jak se odráží v údajích o nezaměstnanosti, míra 
zaměstnanosti (osob ve věku 20–64 let) v EU se 
mezi lety 2019 a 2020 rovněž snížila poměrně 
málo, a to o 0,7 p.b. Největší snížení bylo zazna-
menáno v jižní části EU (1,4 p.b.), následované 
severozápadní částí EU (0,6 p.b.) a východní čás-
tí EU (0,2 p.b.). V celé EU se míra zaměstnanosti 
mezi lety 2019 a 2020 nejvíce snížila ve městech 
a předměstích (o 1,1 p.b.), následovala velká měs-
ta (o 0,7 p.b.) a ve venkovských oblastech neklesla 
téměř vůbec (o 0,3 p.b.). Čtvrtletní údaje ukazují, 
že k největšímu poklesu došlo ve městech ve dru-
hém čtvrtletí, ale poté jej předstihl pokles ve měs-
tech a na předměstích (graf 1.10).

9 Zdroj: Eurostat, národní účty; domácí zaměstnanost. 
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2.5	Výrazně	klesl	počet	
odpracovaných	hodin

V důsledku pandemie se počet odpracovaných 
hodin v EU mezi lety 2019 a 2020 výrazně snížil, i 
když rozsah snížení závisí na zdroji použitých úda-
jů a na pracovní době, pro kterou se hodiny měří. 
Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které měří 
týdenní počet hodin, vykazuje v EU snížení o 12 %, 

zatímco údaje z národních účtů10, které měří roční 
počet hodin, ukazují snížení o 6 % (graf 1.11). Oba 
zdroje se však shodují, že k největšímu snížení do-
šlo v Řecku, Španělsku, Portugalsku a Itálii. Z úda-
jů VŠPS rovněž vyplývá, že postiženy byly zejmé-
na regiony s významnou ekonomikou cestovního 
ruchu (mapy 1.4 a 1.5). Rozvinutější regiony byly 

10 Údaje za rok 2020 pro 11 členských států jsou označeny jako 
předběžné. 
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postiženy o něco méně (pokles o 10 % na základě 
údajů z VŠPS) než přechodové a méně rozvinuté 
regiony (pokles o 13 % v každém z nich).

K největšímu snížení počtu odpracovaných ho-
din v daném období došlo v odvětví ubytovacích 
a stravovacích služeb (o 52 %) a v odvětví umění, 
zábavy a rekreace (o 36 %). Nejvíce postiženy byly 
dvě široké profesní skupiny: pracovníci ve službách 
a prodeji (pokles o 27 %) a nekvalifikované profese 
(o 23 %). 

2.6	Velký	přechod	na	práci	z	domova

V roce 201911 pracovalo z domova obvykle 5,5 % 
zaměstnaných obyvatel EU. V důsledku pandemie 
a požadavku pracovat z domova, kde je to možné, 
se tento podíl v roce 2020 více než zdvojnásobil na 
12,4 %. Možnost práce z domova závisí na druhu 
činnosti. Některá zaměstnání lze vykonávat pouze 
osobně, jak je uvedeno výše, například mnoho za-
městnání ve zdravotnictví, výrobě a zemědělství. 
V mnoha regionech s velkými městy došlo k vel-
kému nárůstu podílu osob pracujících z domova, 
což odráží velký podíl ekonomických činností, které 
mohou být vykonávány na dálku (obvykle vysoce 
kvalifikovanými pracovníky). Zejména v regionech 

11 Eurostat, ad hoc modul LFS 2019.

Brusel, Helsinky, Dublin, Paříž, Kolín nad Rýnem 
a Vídeň došlo k nárůstu o více než 15 procentních 
bodů (mapa 1.6). Rozložení kritických12 pracovních 
míst a pracovních míst, která lze vykonávat na dál-
ku, silně závisí na míře urbanizace. Venkovské ob-
lasti mají obvykle větší podíl pracovních míst neu-
možňujících práci na dálku než velká města, menší 
města a předměstí13.

2.7	Regionální	dopad	bude	
pravděpodobně	velmi	proměnlivý

Údaje o regionálním HDP za rok 2020 zatím nejsou 
k dispozici, což omezuje rozsah, v jakém lze po-
soudit dopad pandemie COVID-19 na ekonomiky 
 regionů EU. Modelování14 s využitím národních úda-
jů a regionálního modelu RHOMOLO však naznačuje 
potenciální regionální dopad. Ukazuje zvláště  silný 
dopad na jihoevropské regiony a Francii a menší na 

12 Kritická pracovní místa lze definovat jako všechna povolání, která 
je třeba vykonávat i během pandemie, aby občané byli zdraví, 
v bezpečí a měli co jíst. 

13 Evropská komise (2021c). 

14 Na základě národních údajů pro rok 2020 o zaměstnanosti, 
produkci v různých odvětvích NACE, vývozu a nárůstu nejistoty, 
o němž se předpokládá, že se projeví zvýšením úrokových sazeb, 
Sakkas a kol. (2021) použili model RHOMOLO k odhadu dopadu 
krize na regiony NUTS 2. Rozsah otřesů je kalibrován tak, aby po-
řadí členských států z hlediska ztráty produkce pokud možno od-
povídalo nejnovějším údajům o růstu reálného HDP pro rok 2020 
zveřejněným Evropskou komisí (2021a).
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severské a východní regiony (mapa 1.7). Model na-
značuje, že ve Španělsku, Itálii, Francii a Řecku do-
jde v některých regionech k obzvláště výraznému 
poklesu HDP. To platí zejména pro osoby s velkým 
podílem přidané hodnoty ve velkoobchodě a malo-
obchodě, dopravě a ubytování (tj. v odvětvích, kde 
je důležitý cestovní ruch), což je v souladu s výše 
uvedenými skutečnými změnami odpracovaných 
hodin v roce 2020. 
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Kapitola	2

Inteligentnější	Evropa

 • Po letech finanční a hospodářské krize a jejich následků ekonomika EU opět roste, přičemž růst 
je obzvláště vysoký v členských státech s nízkými příjmy. 

 • Po dlouhém období konvergence se od krize v roce 2008 regionální rozdíly v HDP na obyvatele 
přestaly zmenšovat. Regionální rozdíly v míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti se po 
hospodářské krizi dramaticky zvýšily. Od roku 2013 se opět začaly snižovat, ale zůstávají 
výrazně vyšší než v roce 2007. 

 • Díky rychlejšímu růstu produktivity a vyšší zaměstnanosti se HDP na obyvatele v méně 
rozvinutých regionech přibližuje k průměru EU. Tento trend je dán především vývojem v regionech 
ve východních členských státech, zatímco mnoho méně rozvinutých regionů v jižních členských 
státech nedokáže dohnat zaostávání a zažívá úpadek a divergenci. 

 • V posledních dvou desetiletích došlo k modernizaci zemědělského sektoru, která se projevuje 
dlouhodobým a trvalým růstem produktivity a poklesem zaměstnanosti. Tento vývoj se projevil 
zejména v méně rozvinutých regionech, kde došlo k restrukturalizaci hospodářství v daném 
sektoru.

 • Zdá se, že přechodové regiony s HDP na obyvatele mezi 75 % a 100 % průměru EU uvízly 
v „rozvojové pasti“. V letech 2001 až 2019 byl růst jejich HDP na obyvatele hluboko pod 
průměrem EU a růst produktivity a tvorba pracovních míst byly nižší než v ostatních regionech. 
Jejich výrobní sektory jsou menší než v regionech s nižším nebo vyšším HDP na obyvatele 
a jejich inovační a vzdělávací systémy a kvalita institucí nejsou dostatečně silné, aby byly 
konkurenceschopné na celosvětové úrovni. 

 • Inovace v EU jsou i nadále silně koncentrovány v hlavních městech a dalších metropolitních 
regionech. V členských státech na severozápadě EU ovšem dobrá regionální propojení, vysoká 
připravenost na digitalizaci, kvalifikovaná pracovní síla a prostředí přitažlivé pro podnikání 
umožnily regionům nacházejícím se v blízkosti vysoce inovativních regionů, aby těžily z jejich 
blízkosti. V členských státech na jihu a východě EU jsou nejvíce inovativní regiony slabší, a tedy 
i sousední regiony těží z jejich existence jen málo. Tyto vzorce by mohly vést k prohlubování 
rozdílů ve výzkumu a inovacích mezi regiony EU.
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Portugalsku, Španělsku a jižní Itálii, a také v nej-
vzdálenějších regionech5 (mapa 2.1). V Bulharsku 
byl HDP na obyvatele ve všech regionech nižší než 
50 % průměru EU, s výjimkou regionu hlavního 
města Yugozapaden. 

V období let 2001–2019 se HDP na obyvatele v re-
álném vyjádření zvýšil v naprosté většině regionů 
EU (mapa 2.2), i když ve většině případů mírným 
tempem. Růst byl vysoký zejména ve východních 
členských státech a v Irsku. Ve většině regionů 
v Řecku však HDP na obyvatele v tomto období 
klesal – stejně jako v Itálii, a to jak v mnoha rozvi-
nutějších regionech na severu, tak v mnoha méně 
rozvinutých regionech na jihu. Současně byl vel-
mi nízký růst v přechodových regionech na severu 
Francie. 

V letech 2001–2008 došlo téměř ve všech re-
gionech k růstu HDP na obyvatele (mapa 2.3). 
Celkově byl růst nadprůměrný jak v méně rozvi-
nutých, tak v přechodových regionech, přičemž 
v mnoha východních členských státech činil více 
než 5 % ročně. To je v souladu s hlavními teori-
emi hospodářského růstu, které předpovídají, že 
růst bude tím vyšší, čím nižší bude počáteční úro-
veň HDP na obyvatele. Většina těchto regionů se 
nachází v méně a středně rozvinutých členských 
státech6, kde byl růst většinou rychlejší než prů-
měr EU (graf 2.1). V Rumunsku a Bulharsku, kde 
byla míra růstu obzvláště vysoká, nebylo toto do-
hánění rovnoměrné po celé zemi, ale stimuloval je 
region hlavního města. Tento model dohánění však 
neplatil pro regiony v jižní Itálii. Již v roce 2000 
zaznamenaly záporný růst, přestože jejich HDP na 
obyvatele byl výrazně pod průměrem EU.

Světová finanční krize v letech 2007–2008 vedla 
k poklesu HDP na obyvatele v EU v letech 2009–
2013. Přibližně 60 % obyvatel EU žilo v regionech 

5 EU zahrnuje devět nejvzdálenějších regionů: Guadeloupe, 
La Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique a Saint-Martin (Francie); 
Madeira a Açores (Portugalsko) a Canarias (Španělsko).

6 Viz rejstřík, kde je uveden seznam nejméně rozvinutých a středně 
rozvinutých členských států.

Regionální hospodářská konvergence1 se v EU za-
stavila a divergence by se mohla stát hrozbou pro 
hospodářský pokrok2 v době, kdy globalizace před-
stavuje nové výzvy pro hospodářskou soudržnost. 
Přestože existují důkazy, že globalizace byla a zů-
stává pro hospodářství EU jako celek přínosem, 
není tento přínos automaticky a rovnoměrně pře-
nášen do všech regionů. 

Tato kapitola zkoumá nedávné trendy hospodářské 
soudržnosti v regionech a městech v EU, které se 
odrážejí v HDP na obyvatele a v základním vývoji 
produktivity a zaměstnanosti. Posuzuje riziko, že 
se regiony dostanou do „rozvojové pasti“, a zabý-
vá se faktory, které jsou základem regionální kon-
kurenceschopnosti, včetně podnikání, digitalizace 
a inovací. Je zde představen i souhrnný ukazatel, 
který má shrnout různé rozměry konkurenceschop-
nosti regionů – index regionální konkurenceschop-
nosti (RCI).

Hlavním zaměřením celé kapitoly je poukázat na 
výkonnost méně rozvinutých regionů ve srovnání 
s těmi rozvinutějšími a na výkonnost venkovských 
oblastí ve srovnání s městy.

1.	Nejnovější	trendy	v	konvergenci	
a	divergenci	mezi	členskými	
státy	a	regiony	EU

V roce 2019 žil více než jeden ze čtyř obyvatel EU 
(29 %) v regionu NUTS 2 s HDP na obyvatele nižším 
než 75 % průměru EU vyjádřeného v PPS3,  většina 
z nich ve východních členských státech4, Řecku, 

1 V této zprávě se „hospodářskou konvergencí“ (sbližováním) ro-
zumí především snížení regionálních rozdílů v HDP na obyvatele. 
Kapitola se však zabývá také trendy v rozdílech v souvisejících 
koncepcích, jako je produktivita a zaměstnanost. 

2 Iammarino a kol. (2017).

3 HDP na obyvatele ve standardu kupní síly (PPS) je celková 
 hodnota zboží a služeb vyprodukovaných na jednoho obyvatele 
upravená o rozdíly v cenových hladinách.

4 Východní členské státy jsou státy střední a východní Evropy, které 
přistoupily k EU po roce 2004.



Kapitola 2: Inteligentnější Evropa

21

0

© Asociace EuroGeographics pro správní hranice

500 km

Zdroj: Eurostat (nama_10r_2gdp).
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Mapa 2.2 Růst HDP na obyvatele, 2001–2019
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Zdroj: GŘ REGIO na základě údajů JRC a Eurostat.
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v Polsku a některé regiony v Bulharsku a Rumunsku 
byly významnými výjimkami. 

Období 2014–2019 vykazuje zřetelné zotavení 
z velké recese (mapa 2.3, graf 2.3). Téměř ve všech 
regionech došlo k růstu HDP na obyvatele, i když 
nižším tempem než v období před krizí. Ve  většině 
východních regionů byla obnovena vysoká míra růs-
tu, což opět přispělo ke konvergenci. Naopak růst 
v mnoha severozápadních regionech zůstal pod 

s klesajícím HDP na obyvatele (mapa 2.3, graf 2.2). 
Nejvíce postiženy byly především jižní země EU, ale 
také Rumunsko, Irsko a Finsko. Ve většině řeckých 
regionů se HDP na obyvatele snižoval v průměru 
o více než 3 % ročně. Krize vedla k tomu, že mnoho 
méně rozvinutých a přechodových regionů rostlo 
v tomto období pomaleji (nebo rychleji upadaly) 
než průměr EU, čímž se tendence ke konvergenci 
obrátila. Proces konvergence tak dospěl ke konci 
a rozdíly se začaly opět zvětšovat. Většina regionů 
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úrovní před krizí, přičemž hlavní výjimkou bylo Irsko. 
V mnoha regionech těžce postižených jižních člen-
ských států, zejména v Portugalsku a Španělsku, 
došlo k oživení tempa růstu, avšak v Řecku a v mno-
ha regionech Itálie zůstal růst nízký. 

Celkově v roce 2019 žila více než čtvrtina obyvatel 
EU v regionu, kde se do té doby reálný HDP stále 
nevrátil na úroveň před krizí. Patří sem celá popu-
lace Řecka a Kypru, 80 % Italů a třetina Španělů, 
ale také 75 % obyvatel Finska a více než třetina 
Rakušanů. Ve většině východních členských států 
se HDP na obyvatele ve všech nebo téměř všech 
regionech vrátil na úroveň před krizí. V Rumunsku 
však žije 40 % a v Chorvatsku 25 % obyvatel v re-
gionech, kde tomu tak není.

Před krizí v letech 2007–2008 se rozdíly v HDP na 
obyvatele v EU zmenšovaly7, a to především díky 
tomu, že regiony s nejnižší úrovní rostly rychleji 
než průměr (graf 2.4). V letech bezprostředně po 
krizi se však regionální rozdíly mírně prohloubily. 
Existují známky toho, že dlouhodobý proces regio-
nální konvergence, který byl krizí přerušen, se ob-
novil, i když velmi pomalým tempem.

7 Variační koeficient vážený celkovým počtem obyvatel regionu 
 klesl v letech 2001–2008 o 12 %.

Regionální rozdíly v míře zaměstnanosti a nezaměst-
nanosti8 se od roku 2000 až do finanční krize rovněž 
snižovaly, poté se však prohloubily a v roce 2013 do-
sáhly nového vrcholu. Poté se začaly opět zmenšo-
vat, ale v roce 2020 byly rozdíly v obou ukazatelích 
větší než v roce 2008. Rozdíly v míře zaměstnanosti 
zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2000.

Hospodářská konvergence regionů v období 
 2001–2019, jak bylo uvedeno výše, byla způsobe-
na především doháněním mnoha méně rozvinutých 
regionů, jejichž HDP na obyvatele rostl rychleji než 
jinde, s výjimkou let 2010 a 2011 bezprostředně 
po globální finanční krizi (graf 2.5). Průměrný graf 
však skrývá rozdílné trendy v méně rozvinutých re-
gionech. Zatímco ve východní Evropě byl zazname-
nán silný růst a výrazné dohánění, v mnoha méně 
rozvinutých regionech jižní Evropy byl růst pomalý 
nebo záporný a jejich HDP na obyvatele se vzdalu-
je od průměru EU (tyto trendy jsou dále rozebrány 
v oddílu 3).

Přechodové regiony však nemají stejný průběh. 
Od roku 2005 byl růst v těchto regionech pod 
průměrem EU, s výjimkou roku 2009. V důsledku 
toho se HDP na obyvatele vyjádřený v paritě kupní 
síly namísto konvergence od průměru EU odchýlil 
(graf 2.6a). 

8 Měřeno průměrnou absolutní odchylkou váženou celkovým  počtem 
obyvatel regionu.
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Graf 2.3 Míra růstu HDP na obyvatele v regionech méně rozvinutých nebo středně rozvinutých 
členských států, 2014–2019
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Převážně venkovské regiony mají HDP na obyva-
tele v přepočtu na PPS přibližně na úrovni 70 % 
průměru EU (graf 2.6b). V období 2001–2019 vy-
kazovaly venkovské regiony v blízkosti měst kon-
vergenci k průměru EU. To však neplatí pro odlehlé 
venkovské regiony, kde HDP na obyvatele ve srov-
nání s průměrem EU mírně poklesl. Vzdálené pře-
chodné regiony se v tomto období rovněž lišily od 
průměru EU.

Rostoucí vzájemná závislost světových ekonomik 
má na regiony EU velmi rozdílný dopad9. Přestože si 
některé regiony stojí dobře a dokáží využívat no-
vých příležitostí, které globalizace nabízí, jiné jsou 
postiženy úbytkem pracovních míst, stagnací mezd 
a snižováním podílu na trhu v důsledku proniká-
ní konkurentů s nízkými náklady do technologicky 
 vyspělejších sektorů (viz také oddíl 4 níže).

9 Evropská komise (2017a).
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Zdroj: Eurostat [nama_10r_2gdp, reg_lmk], výpočty GŘ REGIO.

–6 

–4 

–2 

0

2

4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ro
čn

í p
rů

m
ěr

ná
 z

m
ěn

a 
v 

%
 H

D
P 

na
 o

by
va

te
le

Méně rozvinuté Přechodové Rozvinutější

Graf 2.5 Růst reálného HDP na obyvatele podle úrovně regionálního rozvoje, 2001–2019

Zdroj: ARDECO, Eurostat [nama_10r_2gdp] a výpočty GŘ REGIO.



Osmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

26

2.	Produktivita	v	méně	rozvinutých		
členských	státech	dorovnává	rozdíly

2.1	Zaměstnanost	v	zemědělství	
a	průmyslu	se	snižuje,	zatímco	
produktivita	roste	

Regiony na různých úrovních rozvoje mají obvykle 
odlišnou ekonomickou strukturu. Méně rozvinuté 
regiony mají obvykle poměrně velký podíl zaměst-

nanosti v zemědělství a průmyslu (tabulka 2.3). 
V roce 2018 bylo v těchto regionech více než 
12 % zaměstnanosti v zemědělství, což je třikrát 
více než v přechodových regionech a osmkrát více 
než v rozvinutějších regionech. Přibližně 21 % za-
městnanosti bylo v průmyslu, což je o 6 p.b. více 
než v přechodových a rozvinutějších regionech. 
Přechodové a rozvinutější regiony jsou z hlediska 
podílu na zaměstnanosti srovnatelnější, přičemž 
více zaměstnanců je zaměstnáno ve finančním 
sektoru a pojišťovnictví a ve veřejné správě. 
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Graf	2.6	Změny	HDP	na	obyvatele	(PPS)	v	regionech	EU,	2000–2019
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Pole	2.1	Nejvzdálenější	regiony	EU	

EU zahrnuje devět nejvzdálenějších regionů, které 
jsou geograficky vzdálené od evropského kontinentu 
a nacházejí se v Karibské oblasti, oblasti Makaro-
nézie a Indickém oceánu. Jsou to regiony Canarias 
(ES), Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, 
Mayotte, Saint-Martin (FR), Madeira a Açores (PT). 
Tyto regiony se řídí ustanoveními Smluv a tvoří ne-
dílnou součást Evropské unie.

V nejvzdálenějších regionech žije přibližně pět mili-
onů lidí, přičemž v některých z nich dochází k výraz-
nému nárůstu počtu obyvatel v důsledku migrace do 
těchto regionů. Přirozený přírůstek populace je také 
poměrně vysoký, protože ve většině těchto regionů 
je populace mnohem mladší než v kontinentální EU. 

HDP na obyvatele v těchto regionech je pod průmě-
rem EU (tabulka 2.1). Na Mayotte, kde v roce 2019 
žilo přibližně 270 000 obyvatel, je to jen asi třeti-
na průměru EU, což znamená, že tento region má 
nejnižší HDP na obyvatele v EU. HDP na obyvate-
le je nízký také v regionu Guyane (45 % průměru 
EU) a La Réunion (68 %). Nízký HDP na obyvatele 
v těchto třech regionech souvisí především s nízkou 
mírou zaměstnanosti a v případě Guyane a Mayotte 
také s nízkou produktivitou na pracovníka. Produk-
tivita je nízká také v regionech Madeira a Açores. 
Podíl osob v produktivním věku na celkové populaci 
v nejvzdálenějších regionech se ve většině případů 
blíží průměru EU; na Mayotte je však v důsledku vel-
kého počtu mladých lidí výrazně nižší a v regionech 
Canarias, Madeira a Açores výrazně vyšší.

Tabulka	2.1	HDP	na	obyvatele	a	jeho	složky	v	nejvzdálenějších	regionech,	2019

HDP	na	obyvatele	
(PPS)	
	(€)

Produktivita		
(HDP	na		

pracovníka)	
	(€)

Míra		
zaměstnanosti		
(%	populace		
v	produktivním	

věku)

Populace		
v	produktivním	
věku	(%	obyvatel		
ve	věku	20–64		
let	z	celkové	
populace)	

EU-27 	31	278	 	72	057	 73,1 59,4
Canarias  22 928  57 071 61,4 65,4
Guadeloupe  22 215  72 083 55,4 55,6
Martinique  23 042  64 244 63,7 56,3
Guyane  14 188  53 329 50,9 52,3
La Réunion  21 123  70 610 52,1 57,4
Mayotte  9 016  47 781 43,3 43,6
Região Autónoma dos Açores  21 911  48 473 71,2 63,5
Região Autónoma da Madeira  23 768  50 542 74,1 63,5
Nejvzdálenější region Saint-Martin je součástí regionu NUTS 2 Guadeloupe. 
Zdroj: Eurostat [nama_10r_2gdp, lfst_r_lfe2emprt_custom_1270645], výpočty GŘ REGIO.
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Pole	2.2	Hospodářský	růst	a	místní	ekonomiky:		
prostorová	analýza	regionální	odolnosti	v	EU

Nedávno provedená studie1 se zaměřuje na krizo-
vé a pokrizové roky (2008–2015) a zkoumá faktory, 
které pomohly regionům zotavit se z velké recese, 
přičemž hlavním cílem je identifikovat charakteris-
tiky regionů, které prokázaly ekonomickou odolnost, 
a případné efekty přelévání (spillover) mezi regiony. 

Regiony v EU-27 a Spojeném království jsou roz-
děleny do dvou režimů na základě jejich počáteč-
ního HDP na obyvatele v roce 2008: severozápadní 
skupina regionů s relativně vysokými příjmy a sku-
pina jižních a východních regionů s nižšími příjmy. 
 Hlavní analyzované otázky jsou následující.

1. Jaké faktory jsou spojeny se schopností regionu 
vyrovnat se s nepříznivými ekonomickými pod-
mínkami a udržet si ekonomickou prosperitu? 

2. Jsou determinanty hospodářského růstu a odol-
nosti stejné v různých regionech na různých 
úrovních hospodářského rozvoje (z hlediska HDP 
na obyvatele)?

Hlavní část analýzy je založena na modelu hospo-
dářského růstu, kde regionální růst závisí na růstu 
v sousedních regionech a na souboru počátečních 
předpokladů, od klasických (počáteční úroveň HDP na 
obyvatele, růst populace, lidský kapitál a investice) 
až po složitější složky regionální konkurenceschop-
nosti (kvalita veřejné správy, vyspělost podniků, 
technologická připravenost a inovace). -Tento model 
rovněž zohledňuje geografickou blízkost regionů při 
hodnocení jejich hospodářského rozvoje a zjišťuje 
prostorové efekty přelévání, pokud existují, včetně 
přeshraničních2. Na základě tohoto modelu analýza 
zjišťuje, které z těchto faktorů přispěly k hospodář-
skému růstu v regionech a jak velký byl jejich vliv. 

1 Annoni a kol. (2019).

2 LeSage a Fischer (2008).

Podrobnější diskuse o teoretickém rámci a předpo-
kladech, z nichž analýza vychází, je uvedena v člán-
ku Annoni a kol. (2019). Hlavní zjištění shrnutá v ta-
bulce 2.2 jsou následující.

Prostorové vlivy se ukázaly jako důležité ve všech 
regionech. Regiony těží z toho, že jsou obklopeny re-
giony s vysokým růstem, a to jak v severozápadním, 
tak v jihovýchodním režimu. Lidský kapitál je důle-
žitým faktorem rozvoje v obou zemích, přičemž ob-
zvláště důležité je základní vzdělání: zdá se, že velký 
podíl lidí s nízkým vzděláním je významnější překáž-
kou růstu než menší podíl lidí s vysokým vzděláním.

V severozápadním režimu je kvalita institucí zásad-
ním faktorem růstu, což je v souladu s nejnovějšími 
poznatky v literatuře, které zdůrazňují dobré institu-
ce jako klíčový faktor růstu, zejména v pokročilejších 
fázích rozvoje3. V severozápadním režimu EU (plus 
Spojené království) byly regiony odolnější, pokud 
měly vyšší veřejné a soukromé investice. Výsledky 
rovněž ukazují, že vysoká úroveň investic vyvolává 
významné pozitivní efekty přelévání, což naznačuje, 
že větší podíl investic v regionu má pozitivní vliv na 
míru růstu sousedních regionů. 

Klíčovým prvkem regionální odolnosti je také pod-
nikatelské prostředí s činnostmi s vysokou přidanou 
hodnotou. 

V jižním a východním režimu je absorpce technolo-
gií důležitá pro růst a má pozitivní efekty přelévání 
i na sousední regiony. Efekty přelévání jsou obecně 
významnější v jižních a východních regionech než 
v severozápadních regionech, kde byly tyto efekty 
pravděpodobně významné v dřívějších obdobích.

3 Annoni a Catalina-Rubianes (2016); Pike a kol. (2017).
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Sektorová skladba hrubé přidané hodnoty (HPH) se 
řídí stejným obecným vzorcem jako zaměstnanost, 
ale rozdíly mezi regiony na různých úrovních roz-
voje bývají méně výrazné. Navzdory velkému počtu 
pracovníků v zemědělství v méně rozvinutých re-
gionech je hrubá přidaná hodnota ze zemědělství 
skromná, což znamená nízkou produktivitu. 

Zaměstnanost v zemědělství v letech 2001–2018 
klesala, zejména v méně rozvinutých regionech 
(o více než 3 % ročně), což odráží jejich hospodář-
skou restrukturalizaci a modernizaci zemědělství. 
To vedlo k výraznému zvýšení produktivity v tom-
to odvětví a ke zvýšení hrubé přidané hodnoty. 
Vzhledem k velkému podílu zaměstnanosti v ze-
mědělství v těchto regionech bude tento proces 
pravděpodobně pokračovat. Stejný vzorec je pozo-
rován v přechodových a rozvinutějších regionech, 
ale snížení zaměstnanosti a růst hrubé přidané 
hodnoty byly méně než poloviční než v méně roz-
vinutých regionech. 

Zaměstnanost v průmyslu se rovněž snížila v ka-
ždém ze tří typů regionů, i když mnohem méně 
než v zemědělství. Navzdory úbytku pracovních sil 
se hrubá přidaná hodnota výrazně zvýšila, stejně 
jako produktivita, zejména v méně rozvinutých 
regionech. Jednotný trh EU vytvořil větší poten-

ciál pro specializaci v odvětvích s vyšší přidanou 
hodnotou, což umožňuje méně rozvinutým a ně-
kterým přechodovým regionům udržet si větší po-
díl zaměstnanosti v průmyslu, protože mají atrak-
tivní rovnováhu mezi náklady práce, produktivitou 
a dostupností. 

Stavebnictví vykázalo v období 2001–2018 malý 
růst a v přechodových regionech dokonce mírně 
propadlo. Naproti tomu zaměstnanost a hrubá při-
daná hodnota ve službách se ve všech regionál-
ních skupinách v daném období zvýšila, zejména 
ve finančních činnostech, a to především v méně 
rozvinutých regionech.

2.2	Produktivita	je	hlavním	
faktorem	růstu	HDP	na	obyvatele	

V období 2001–2019 se HDP na obyvatele zvý-
šil v naprosté většině regionů EU (mapa 2.4 a ta-
bulka 2.4). Tento nárůst byl do značné míry spojen 
s růstem produktivity10 a v menší míře s růstem 
zaměstnanosti. Podíl obyvatelstva v produktivním 
věku na celkovém počtu obyvatel se v tomto  období 

10 Všimněte si, že tento růst produktivity měřený jako HDP na za-
městnance neodráží pokles průměrného počtu odpracovaných 
hodin na zaměstnance v tomto období.

Tabulka	2.2	Souhrn	přímých	vlivů	a	efektů	přelévání

Severozápadní	regiony Jižní	a	východní	
regiony

Přímý Přelévání	 Přímý Přelévání

Růst HDP n.a. n.a.

Počáteční HDP na obyvatele
Veřejné a soukromé investice

Růst populace

Kvalita institucí

Nižší střední vzdělání

Vysokoškolské vzdělání 
a odborná příprava
Technologická připravenost

Obchodní propracovanost
n.a.: neuvádí se. 
Zelené odstíny značí pozitivní dopad; červené odstíny značí negativní dopad (čím tmavší 
barva, tím významnější je odhadovaný koeficient).  
Zdroj: Annoni a kol. (2019).
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Tabulka	2.3	Zaměstnanost	a	hrubá	přidaná	hodnota	podle	odvětví	NACE	a	kategorií	regionů,	podíly	v	roce	2018	a	změny	v	letech	2001–2018

Zelené pruhy označují kladné změny, červené záporné změny.
Zdroj: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, výpočty GŘ REGIO. 

Zaměstnanost HPH
Méně 

rozvinuté Přechodové Rozvinutější 
Méně 

rozvinuté Přechodové Rozvinutější 
Podíl v roce 2018 (%)

A: Zemědělství, lesnictví a rybářství

B–E: Průmysl (vyjma stavebnictví)

F: Stavebnictví

G–J: Velkoobchod a maloobchod a kol.

K–N: Finanční a pojišťovací činnosti a kol.

O–U: Veřejná správa a kol.

Celkem

A: Zemědělství, lesnictví a rybářství

B–E: Průmysl (vyjma stavebnictví)

F: Stavebnictví

G–J: Velkoobchod a maloobchod a kol.

K–N: Finanční a pojišťovací činnosti a kol.

O–U: Veřejná správa a kol.

Celkem

Průměrná procentní změna oproti předchozímu roku, 2001–2018

EU-27 EU-27
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poklesu HDP na obyvatele, ale také k poklesu míry 
zaměstnanosti. 

V letech 2014 až 2019 došlo v každé regionál-
ní skupině k obnovení růstu HDP na obyvatele. 
Na rozdíl od období před finanční krizí byl však 
růst silně spojen se zvýšením míry zaměstnanosti, 
což více než kompenzovalo snížení podílu obyva-
telstva v produktivním věku, zatímco produktivita 
práce rostla pomaleji než v období před krizí. Tento 
vzorec změn byl opět výraznější v méně rozvinu-
tých regionech. Na druhou stranu v přechodových 
regionech bylo oživení mírnější a růst HDP na oby-
vatele byl jen o něco málo vyšší než polovina růs-
tu v méně rozvinutých regionech, tedy stejný jako 
v období před krizí.

2.3	Metropolitní	regiony	hlavních	měst	
si	vedou	lépe	než	ostatní	regiony

V roce 2019 žilo v metropolitních regionech 59 % 
populace EU, zaměstnávaly 63 % obyvatel a jejich 
podíl na HDP byl 68 %. Tyto regiony jsou důleži-
tými centry zaměstnanosti a podnikání a ve srov-
nání s jinými regiony dosahují vyšší produktivity. 

V letech 2001 až 2019 rostl reálný HDP na oby-
vatele v metropolitních regionech rychleji než 
v ostatních částech EU (tabulka 2.5). To bylo způ-
sobeno především nadprůměrnou mírou růstu 
v regionech hlavních měst, i když ostatní metro-
politní regiony také dosáhly lepších výsledků než 
regiony, které metropolitními regiony nejsou, s vý-
jimkou severozápadních členských států.

v EU a ve většině regionů mírně snížil. V mnoha 
méně rozvinutých regionech, zejména ve východ-
ních členských státech, došlo k nadprůměrnému růs-
tu produktivity a zaměstnanosti, který byl jen mírně 
kompenzován poklesem podílu obyvatelstva v pro-
duktivním věku, takže růst HDP na obyvatele byl nad 
průměrem EU. To však zakrývá skutečnost, že v řadě 
těchto regionů, zejména v Řecku a Itálii, HDP na oby-
vatele v tomto období klesal, přičemž produktivita 
klesala a míra zaměstnanosti se snižovala nebo se 
zvyšovala relativně málo, což bylo spojeno se snižu-
jícím se podílem obyvatelstva v produktivním věku. 
Ve většině nejvzdálenějších regionů EU zůstal HDP 
na obyvatele na stejné úrovni nebo se snížil. 

Od roku 2001 do roku 2008 rostl HDP na obyvate-
le v EU reálně o 1,8 % ročně, přičemž produktivita 
rostla o 1,2 % ročně a míra zaměstnanosti se zvy-
šovala o dalších 0,4 % ročně (tabulka 2.4). V mno-
ha méně rozvinutých regionech, kde byl růst HDP 
podstatně vyšší než průměr EU, byl růst produkti-
vity rovněž hlavní složkou růstu HDP na obyvatele, 
a to dokonce více než v EU jako celku, zatímco míra 
zaměstnanosti se nezměnila.

V letech 2009 až 2013 klesal HDP na obyvate-
le v EU o 0,4 % ročně. Zaměstnanost se rovněž 
snižovala (o 0,5 % ročně), neboť klesala jak míra 
zaměstnanosti, tak podíl obyvatelstva v produktiv-
ním věku, zatímco produktivita se nadále zvyšo-
vala, i když pomaleji. Tento vzorec změn se odráží 
v každé skupině regionů, ale je výraznější v méně 
rozvinutých regionech a méně výrazný ve více roz-
vinutých regionech. V souladu s tím došlo v méně 
rozvinutých regionech jako skupině k nejprudšímu 

Pole	2.3	Rozklad	růstu	HDP	na	obyvatele

Růst v HDP může být rozdělen na tři hlavní složky: změny v produktivitě (HDP na zaměstnance), změny 
v míře zaměstnanosti (zaměstnanost ve vztahu k populaci v produktivním věku) a změny v podílu populace 
v produktivním věku celkem. Platí proto následující rovnice:

HDP
=

HDP
x

Zaměstnanost
x

Populace  
v produktivním věku

Celková populace Zaměstnanost Populace  
v produktivním věku

Celková populace

Stejnou identitu lze vyjádřit v podobě změn: změna HDP na obyvatele je součtem změn produktivity, míry 
zaměstnanosti a podílu populace v produktivním věku.
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© Asociace EuroGeographics pro správní hranice

Mapa 2.4 Růst HDP na obyvatele, produktivity, míry zaměstnanosti a počtu obyvatel 
v produktivním věku, 2001–2019

Průměrná procentuální změna oproti předchozímu roku

< –0,4

–0,4 až –0,2

–0,2 až –0,1

–0,1 až 0,0

0,0 až 0,3

0,3 až 0,5

Míra zaměstnanosti definovaná jako podíl zaměstnanosti na pracovišti 
a počtu obyvatel ve věku 20–64 let.
Zdroj: GŘ REGIO na základě údajů JRC a Eurostat.
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Tabulka	2.4	Rozklad	roční	průměrné	změny	HDP	na	obyvatele	v	letech	2001–2008	a	dílčích	obdobích

Průměrná procentní změna oproti předchozímu roku

Méně rozvinuté regiony

Přechodové regiony

Rozvinutější regiony

Méně rozvinuté regiony

Přechodové regiony

Rozvinutější regiony

Méně rozvinuté regiony

Přechodové regiony

Rozvinutější regiony

Méně rozvinuté regiony

Přechodové regiony

Rozvinutější regiony

Zelené pruhy označují kladné změny, červené záporné změny. 
Mezi méně rozvinuté regiony nepatří Mayotte.
Míra zaměstnanosti je podíl zaměstnanosti na pracovišti a počtu obyvatel ve věku 20–64 let.

Zdroj: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, výpočty GŘ REGIO.

HDP na 
obyvatele

Produktivita Zaměstnanost Podíl populace 
v produktivním 

věku

Průměrná procentní změna oproti předchozímu roku

2001–2019

2001–2008

2009–2013

2014–2019

EU-27

EU-27

EU-27

EU-27

1,22 0,88 0,50 –0,17

1,69 1,53 0,21 –0,05

0,90 0,62 0,49 –0,22

1,06 0,66 0,61 –0,21

1,76 1,16 0,43 0,15

2,79 2,26 0,00 0,52

1,47 0,81 0,44 0,22

1,49 0,93 0,67 –0,12

–0,36 0,50 –0,53 –0,33

–0,98 0,46 –1,23 –0,21

–0,59 0,47 –0,65 –0,41

–0,31 0,21 –0,17 –0,36

1,82 0,81 1,46 –0,45

2,51 1,46 1,73 –0,68

1,38 0,50 1,53 –0,64

1,66 0,67 1,20 –0,22



Osmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

34

V regionech východních a severozápadních člen-
ských států byl růst HDP na obyvatele spojen pře-
devším s růstem produktivity. Jinak je tomu v již-
ních členských státech, kde byl růst produktivity 
v tomto období velmi nízký a většina (mírného) 
růstu HDP na obyvatele souvisela s růstem za-
městnanosti. V metropolitních regionech hlavních 
měst ve východních a jižních členských státech byl 
příspěvek růstu zaměstnanosti k růstu HDP dvoj-
násobný oproti průměru, což odráží pokračující 
koncentraci zaměstnanosti v těchto regionech.

Zaměstnanost v metropolitních i nemetropolit-
ních regionech se mezi lety 2000 a 2008 zvýšila, 
i když v metropolitních regionech hlavních měst 
rychleji než v ostatních metropolitních regionech 
a v těchto regionech více než v nemetropolitních 
regionech (graf 2.7). V následujících dvou letech 
se ve všech regionech výrazně snížila. V regionech 

hlavních měst se zača-
la oživovat v roce 2010, 

přičemž tempo růstu se 
v roce 2013 zrychlilo 
a pokračovalo stejným 
tempem až do roku 2019, 
kdy byla celková zaměst-
nanost výrazně vyšší 
než před krizí v letech 
2007–2008. V ostatních 
metropolitních regionech 
bylo oživení váhavější. 
Zaměstnanost zůstáva-
la až do roku 2015 pod 
úrovní před krizí a od té 
doby do roku 2019 byl její 
růst mírnější než v regio-
nech hlavních měst. V re-
gionech mimo metropole 
byl dopad finanční krize 
trvalejší; zaměstnanost se 
začala zvyšovat až v roce 
2013 a až do roku 2019 
rostla mnohem méně než 
v metropolitních regio-
nech a předkrizové úrovně 
dosáhla až v roce 2018. 

Roční průměrná procentní změna oproti předchozímu roku

Východní členské státy

Metropolitní regiony hlavních měst

Ostatní metropolitní regiony

Regiony mimo metropole

Celkem

Severozápadní členské státy

Metropolitní regiony hlavních měst

Ostatní metropolitní regiony

Regiony mimo metropole

Celkem

Jižní členské státy

Metropolitní regiony hlavních měst

Ostatní metropolitní regiony

Regiony mimo metropole

Celkem

HDP na 
obyvatele

Produktivita Zaměstnanost 
v poměru k 

počtu obyvatel

Zaměstnanost v poměru k počtu obyvatel kombinuje míru zaměstnanosti a podíl obyvatelstva 
v produktivním věku na celkovém počtu obyvatel.
Zdroj: Eurostat [reg_eco10], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, výpočty GŘ REGIO. 

4,1 2,8 1,3

3,5 3,0 0,5

3,2 3,0 0,2

3,6 3,1 0,5

1,3 1,1 0,2

1,0 0,6 0,3

1,1 0,8 0,3

1,1 0,8 0,3

0,6 0,1 0,5

0,4 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1

0,3 0,1 0,2

Tabulka	2.5	Změny	HDP	na	obyvatele,	produktivity	a	zaměstnanosti	
na	obyvatele	podle	typu	regionu,	2001–2019

Pole	2.4	Metropolitní	regiony	
a	regiony	mimo	metropole

Regiony hlavních měst, ostatní metropolitní 
regiony a regiony mimo metropole jsou defi-
novány následovně. Metropolitní regiony jsou 
regiony NUTS 3 či skupiny regionů NUTS 3 za-
hrnující funkční městské oblasti EU s více než 
250 000 obyvateli. Metropolitní regiony hlavních 
měst jsou ty, které zahrnují hlavní město státu. 
 Regiony mimo metropole jsou všechny ostatní.

Další podrobnosti naleznete na adrese:  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Territorial_typologies_for_ European_
cities_and_metropolitan_regions

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions
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3.	Rozvojové	pasti11	a	související	
rizika	pro	evropské	regiony

3.1	Regionální	stagnace	
a	rozvojové	pasti

V posledních letech je stále zřetelnější, že ne 
všechny regiony v EU, jejichž HDP na obyvatele je 
nižší než průměr, dohánějí zaostávání. Regiony lze 
rozdělit do různých skupin podle úrovně HDP12, ale 
také podle tempa růstu HDP. 

Vztah meziročního růstu reálného HDP na obyvate-
le v období 2001–2019 a počáteční úrovně rozvoje 
regionů v roce 2000, měřeno jako HDP na obyvate-
le, ukazuje některé nápadné zákonitosti (graf 2.8). 

Některé z těchto vzorců jsou v souladu s teorií kon-
vergence. Zejména platí, že mnohé regiony, jejichž 
HDP na obyvatele byl v roce 2000 nižší než 75 % 
průměru EU, vykazovaly v následujících 19 letech 
silný růst, což svědčí o rychlém dohánění. Jedná se 
především o regiony ve východních členských stá-

11 K obsahu tohoto oddílu významně přispěli profesoři Simona 
Iammarino, Andrés Rodríguez-Pose a Michael Storper.

12 V tohoto oddílu jsou regiony klasifikovány na základě jejich HDP 
na obyvatele ve srovnání s průměrem EU v roce 2000. Použité 
prahové hodnoty odpovídají těm, které se v současnosti použí-
vají pro klasifikaci regionů jako méně rozvinutých, přechodových 
nebo více rozvinutých, ale liší se od těch, které byly použity v roce 
2000. Tato označení skupin se proto v tomto oddíle nepoužívají.

tech EU. Naopak v mnoha jižních regionech EU se 
nepodařilo dosáhnout srovnatelně vysokých temp 
růstu. Nezanedbatelný počet jižních regionů zazna-
menal v daném období snížení HDP na obyvatele, 
i když jejich původní HDP na obyvatele byl nižší než 
75 % průměru EU. V souladu s teorií konvergence 
měly regiony s nadprůměrným HDP na obyvatele 
v roce 2000 tendenci vykazovat nižší míru růstu. 

Růst ve skupině regionů s HDP na obyvatele 
mezi 75 % a 100 % průměru EU (tj. střední ka-
tegorie) však nevykazuje žádné známky doháně-
ní. Průměrný růst v těchto regionech byl totiž nižší 
než v regionech s nadprůměrným HDP na obyva-
tele. Mnoho z nich, především v jižních členských 
státech EU, zažilo dlouhá období nízkého nebo zá-
porného růstu, slabého růstu produktivity a nízké 
tvorby pracovních míst nebo dokonce jejich ztráty. 

Iammarino a kol. (2020) rozvíjí koncepci rozvojo-
vých pastí, která vychází z více dimenzí než jen ze 
zpomalení růstu HDP. Zahrnuje tři dimenze ekono-
mické dynamiky regionu: HDP na obyvatele, pro-
duktivitu a zaměstnanost. Přibližně 45 % obyva-
telstva výše uvedených regionů střední kategorie 
v roce 2000 se nacházelo v regionech, kde byl 
růst v 13období 2001–2019 velmi nízký (graf 2.9). 

13 Velmi nízký růst je zde definován jako průměrný roční růst za 
 období ve spodním kvartilu regionů seřazených podle míry růstu 
(tj. ve 25 % s nejnižším růstem za období 2001–2019).
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Graf 2.7 Vývoj celkové zaměstnanosti (počet zaměstnaných) v metropolitních regionech 
a regionech mimo metropole, 2000–2019

Zdroj: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, výpočty GŘ REGIO.
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Třetina obyvatelstva se navíc nacházela v regio-
nech s velmi nízkým růstem produktivity a 40 % 
v regionech s velmi nízkou tvorbou pracovních míst 
v poměru ke změně populace. Všechny tyto podíly 
populace jsou vyšší, v některých případech výraz-
ně, než v jiných regionech. 

Od roku 2000 dochází ve stále větším počtu re-
gionů ke stagnaci hospodářského rozvoje poté, co 
dosáhly úrovně HDP na obyvatele 75–100 % prů-
měru EU (mapa 2.5). Jak se tato skupina postupem 
času rozrůstala, přechod z ní byl stále vzácnější. 
Pouze jeden region (Zahodna Slovenija) z celkem 
53 regionů střední kategorie v roce 2000 dokázal 
do roku 2019 dosáhnout nadprůměrného HDP na 
obyvatele14. Na druhou stranu v 18 z těchto regio-
nů, především v jižní části EU, klesl HDP na obyva-
tele pod 75 % průměru EU, což znamená divergen-
ci a zvyšující se rozdíly. 

Nízký růst regionů střední kategorie naznačuje, že 
se mohly dostat do rozvojové pasti. Mnohé z nich 
jsou méně nákladově konkurenceschopné než 
méně rozvinuté regiony, vyznačují se nízkými ná-

14 Stojí za povšimnutí, že Zahodna Slovenija v daném období zlepšila 
svou výkonnost, pokud jde o ukazatele, které zde byly označeny 
za určující faktory rizika „rozvojové pasti“, a to díky nadprůměr-
nému podílu průmyslu na hrubé přidané hodnotě, nadprůměrným 
výdajům na výzkum a vývoj v poměru k HDP a nadprůměrné-
mu podílu populace v produktivním věku s terciárním vzděláním. 
Kvalita institucí však zůstává pod průměrem EU. 

klady na kapitál a pracovní sílu a jsou méně ino-
vativní nebo produktivní než rozvinutější regiony. 
Proto jsou jejich náklady příliš vysoké na to, aby 
mohly konkurovat méně rozvinutým regionům, 
a jejich inovační systémy nejsou dostatečně sil-
né na to, aby mohly konkurovat rozvinutějším re-
gionům. Proto je pro ně velmi obtížné vymanit se 
z rozvojové pasti a dosáhnout vyššího HDP na oby-
vatele. Zatímco některé z těchto regionů měly dříve 
nízký HDP na obyvatele a ještě před několika lety 
jej doháněly, jiné byly dříve relativně prosperující, 
ale dostaly se do delšího období relativního hos-
podářského poklesu. Ve čtvrtině regionů s nadprů-
měrným HDP na obyvatele v roce 2000, především 
v severozápadních, ale i v jižních členských státech, 
klesl HDP na obyvatele do roku 2019 pod průměr 
EU (mapa 2.5). 

3.2	Identifikace	rozvojových	
pastí	v	regionech	EU

In Iammarino a kol. (2020) riziko, že se region 
v určitém roce ocitne v rozvojové pasti, se posu-
zuje z hlediska struktury růstu HDP na obyvatele, 
produktivity a zaměstnanosti, jakož i jejich růstu 
ve srovnání s růstem členského státu, v němž se 
region nachází, a průměru EU.
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Graf	2.8	Roční	růst	reálného	HDP	na	obyvatele	v	regionech	EU	podle	úrovně	rozvoje,	2001–2019

Zdroj: Eurostat [nama_10r_2gdp], výpočty GŘ REGIO.
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Analýza založená na 
tomto přístupu ukazu-
je, že počet let, kdy se 
regiony v období 2001–
2019 nacházely v rozvo-
jové pasti, se mezi nimi 
značně liší (mapa 2.6). 
Obecně platí, že regiony, 
které se v tomto období 
nacházely v rozvojové 
pasti 15 a více let (dále 
jen „regiony v rozvojové 
pasti“), jsou soustředě-
ny v jižních členských 
státech EU (zejména 
v Řecku a Itálii) nebo se 
jedná o venkovské či sta-
ré průmyslové regiony ve 
Francii. Některé z těchto 
regionů se však nacházejí i v mnoha severozá-
padních členských státech. Rozvojové pasti tak 
postihují regiony na různých úrovních počátečního 
rozvoje. V souladu s tím lze z hlediska HDP na oby-
vatele v roce 2000 identifikovat tři typy regionů, 
které se ocitly v rozvojové pasti.

	• Rozvojově	 zaostalé	 regiony	 s	 velmi	 nízkým	
HDP	 na	 obyvatele, které dostávají značnou 
podporu v rámci politiky soudržnosti, ale kte-
ré se na rozdíl od většiny ostatních méně roz-
vinutých regionů EU snaží udržet dlouhodobý 
růst, takže trvale zaostávají za ostatními regi-
ony v EU. Do této skupiny patří italská Calabria 
a řecké regiony Anatoliki Makedonia, Thraki 
a Ipeiros a Dytiki Ellada. 

	• Rozvojově	 zaostalé	 regiony	 s	 mírně	 pod-
průměrným	 HDP	 na	 obyvatele	 (mezi	 75	%	
a	100	%	průměru	EU	v	roce	2000), kde však 
hospodářská dynamika od té doby stagnuje. 
Proto se snažily zlepšit své postavení, a to čas-
to jak v relativním, tak v absolutním vyjádření. 
Do této skupiny patří řada regionů v italském 
Mezzogiornu a regiony v Portugalsku, Řecku 
a na Kypru, jakož i několik regionů ve Francii 
a Valonsku v Belgii.

	• Regiony	v	rozvojové	pasti	s	nadprůměrným	
HDP	na	obyvatele,	které	navzdory	tomu, že 
jsou stále relativně prosperující, zažívají čas-
tá nebo dlouhá období podprůměrného růs-
tu HDP, produktivity a zaměstnanosti, často 
v důsledku zániku průmyslových odvětví, která 
byla jejich hlavním zdrojem bohatství. Do této 
skupiny patří řada regionů v severní a střední 
Itálii, různé regiony ve Francii a několik regionů 
ve Španělsku, Portugalsku, Německu, Dánsku, 
Rakousku a Nizozemsku.

Důvody pádu do rozvojové pasti se v jednotlivých 
regionech liší. Existuje však řada společných rysů, 
mezi něž patří (například) úroveň přidané hodno-
ty v průmyslu, lidský kapitál, inovační vybavenost 
a kvalita institucí. 

Regiony EU, které byly v letech 2000–2019 v roz-
vojové pasti, mají obvykle menší podíl průmyslo-
vé výroby na celkové produkci, menší vybavenost 
lidským kapitálem (méně pracovníků s terciárním 
vzděláním) a nižší úroveň podpory vědy a techni-
ky (tabulka 2.6). Regiony s kvalitnější místní sa-
mosprávou, a tedy s příznivějším institucionálním 
prostředím, jsou na tom zpravidla lépe než regiony 
s nízkou efektivitou samosprávy, omezenou trans-
parentností a odpovědností a vyšší mírou  korupce. 
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Graf 2.9 Obyvatelstvo žijící v regionech s velmi nízkým růstem HDP 
na obyvatele, produktivity a zaměstnanosti v letech 2001–2019 
podle počáteční úrovně HDP na obyvatele

Velmi nízký růst je zde definován jako průměrný roční růst za dané období ve spodním kvartilu regionů.
Zdroj: Eurostat [nama_10r_2gdp], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, výpočty GŘ REGIO.
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Mapa 2.5 Přechod regionů mezi kategoriemi rozvoje, 2000–2019
Přechodová matice HDP na obyvatele v PPS (index, průměr EU-27 = 100), 2000–2019
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Mapa 2.6 Počet let v rozvojové pasti v letech 2001–2019 podle úrovně HDP na obyvatele 
v roce 2000 
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Šest regionů hlavních měst bylo sloučeno s okolními regiony, aby se omezilo zkreslení hodnot HDP na obyvatele.
Zdroj: Výpočty GŘ REGIO na základě údajů JRC a Eurostatu.
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Regiony, které se ocitly v rozvojové pasti, mají také 
tendenci vykazovat vyšší míru závislosti lidí ve 
stáří a nižší demografickou dynamiku, což je však 
pravděpodobně stejně tak důsledek jako příčina 
této pasti.

Rozdílné charakteristiky regionů naznačují různé 
přístupy k tomu, jak se vyhnout rozvojové pasti, 
v závislosti na úrovni rozvoje regionu. U regionu 
s podprůměrným HDP na obyvatele v roce 2000 
se šance vyhnout se pasti zvyšuje díky lepší kvali-
tě státní správy a větší průmyslové produkci. Ta by 
v tomto ohledu rovněž zlepšila šance přechodo-
vých regionů. Vyspělejší regiony mají větší šanci 
vyhnout se rozvojové pasti, pokud mají vyšší in-
vestice do výzkumu a vývoje a vzdělanější pracovní 
sílu. Ve všech regionech by se šance mohly zlepšit 
zvýšením podílu obyvatelstva v produktivním věku 
s terciárním vzděláním. 

Pasti regionálního rozvoje představují pro bu-
doucnost EU vážné riziko. Odstranění těchto pastí 
a uvolnění nevyužitého hospodářského potenciálu 
mnoha regionů EU, které se potýkají s problémy 
a stagnují, by nejen zvýšilo jejich HDP, produktivitu 
a zaměstnanost, ale podpořilo by i růstový poten-
ciál EU jako celku. Nejedná se pouze o ekonomic-
kou záležitost: podprůměrná ekonomická výkon-
nost a nedostatek pracovních příležitostí způsobují 

 sociální náklady a politickou nelibost vůči systému, 
který je stále více považován za neprospívající za-
ostalým oblastem, což vede k rostoucí geografii 
nespokojenosti15.

Jelikož se rozvojové pasti mohou vyskytovat na 
různých úrovních rozvoje a zdají se být rizikem ze-
jména pro přechodové regiony, mohou vyžadovat 
politická opatření, která přesahují rámec nejchud-
ších regionů. Pomoc všem regionům v rozvojové 
pasti, aby se staly dynamičtějšími, pomůže snížit 
regionální nerovnosti a čelit hrozbě rostoucí nespo-
kojenosti ve společnostech EU.

4.	Konkurenceschopnost	
regionů	EU

4.1	Inovace,	digitalizace	
a	inteligentní	specializace

Inovace jsou důležitou hnací silou dlouhodobého 
růstu produktivity a jako takové jsou klíčovým fak-
torem pro udržení konkurenceschopnosti. To je dů-
ležité zejména pro podniky v EU, které musí  stále 

15 Viz Dijkstra a kol. (2020), kteří ukazují, že politická nespokojenost 
s EU v členských státech a regionech je do značné míry spojena 
s hospodářským a průmyslovým úpadkem. 

Pole	2.5	Jak	vypočítat	riziko,	že	se	ocitnete	v	rozvojové	pasti?

Metodika vyvinutá Iammarinem a kol. (2020) k po-
souzení, zda se region NUTS 2 v určitém roce na-
chází v rozvojové pasti, vychází z vývoje tří proměn-
ných v čase: (i) HDP na obyvatele ve stálých cenách; 
(ii) hrubá přidaná hodnota na zaměstnance (produk-
tivita) ve stálých cenách; a (iii) poměr zaměstnanosti 
k celkové populaci. 

U každé z těchto tří proměnných se míra růstu re-
gionu za pětileté období předcházející danému roku 
porovnává se třemi referenčními hodnotami:

 • tempo růstu v samotném regionu za pět let 
předcházejících tomuto pětiletému období; 

 • míru růstu za pětileté období v daném člen-
ském státě a 

 • průměrné tempo růstu v EU v tomto období. 

Výsledkem je devět srovnání (nebo šest pro členské 
státy, které mají pouze jeden region NUTS 2). 

Na základě těchto srovnání se vypočítávají různé 
ukazatele rizika. Ukazatel použitý v této zprávě se 
vypočítá následovně. Pro každé z devíti srovnání pla-
tí, že pokud je nedávná míra růstu v regionu nižší 
než referenční hodnota, obdrží region skóre jedna; 
pokud tomu tak není, obdrží skóre nula. Riziko, že se 
region v daném roce dostane do rozvojové pasti, je 
dáno průměrným skóre z devíti (resp. šesti) srovnání. 

Pro účely této analýzy se má za to, že se region 
v určitém roce nachází v rozvojové pasti, pokud je 
riziko, že se do ní dostane, vyšší než 0,5. U regionu 
se v období 2000–2019 předpokládá, že je v rozvo-
jové pasti, pokud je v průběhu 15 nebo více let riziko 
vyšší než 0,5.



Kapitola 2: Inteligentnější Evropa

41

více konkurovat podnikům v rozvojových regio-
nech světa, například v jihovýchodní Asii, které těží 
z levnější pracovní síly, menší regulace trhu práce 
a rychlého technologického dohánění16. Schopnost 
inovovat a přebírat inovace vytvořené jinde má pr-
vořadý význam – zejména proto, že na rozdíl od 
strategií snižování nákladů jsou inovace v zásadě 
neomezené, a mají tak zásadní význam pro udržení 
růstu v dlouhodobém horizontu. 

Vznikly však obavy z rostoucího rozdělení výzkumu 
a inovací, které souvisí s geografickou koncentrací 
nejinovativnějších firem a výzkumných středisek 
jak v rámci členských států, tak v celé EU. Ačkoli 
tato koncentrace může vést k pozitivním vnějším 
efektům výzkumu a inovací, klíčové oblasti se vel-
mi často nacházejí v rozvinutějších regionech17, 
čímž se prohlubují geografické rozdíly18. Tuto pro-
past mezi výzkumem a inovacemi může dále pro-
hloubit probíhající proces digitalizace. 

16 Světové ekonomické fórum (2019).

17 Analýzu ekonomických důsledků rozdělení výzkumu a inovací 
v EU viz Rodríguez-Pose (2020).

18 Například Evropská komise (2020a) dochází k závěru, že rostoucí 
koncentrace hospodářských a inovačních aktivit v hlavních měs-
tech a metropolitních oblastech ve srovnání s upadajícími nebo 
okrajovými oblastmi vede k negativnímu vývoji v regionech s níz-
kou schopností využívat inovace.

Měření inovací je obecně považováno za nároč-
né19, 20. Nejčastěji používaný ukazatel, počet paten-
tových přihlášek, poskytuje pouze přibližnou míru 
skutečné inovační aktivity, protože zachycuje pou-
ze inovace registrované u Evropského patentové-
ho úřadu. Ty se týkají především technologických 
inovací v průmyslu, zatímco mnoho, ne-li většina 
inovací ve službách, které jsou často nehmotné, 
zůstává nepatentováno21. Patenty nicméně posky-
tují užitečný, i když omezený prostředek pro porov-
nání výkonnosti v oblasti technologických inovací 
v jednotlivých regionech.

V období 2016–2017 bylo u Evropského patento-
vého úřadu zaregistrováno 122 patentových při-
hlášek na milion obyvatel (mapa 2.7). Ty vykazují 
zřetelný prostorový vzorec, přičemž regiony s nej-
větším počtem žádostí se nacházejí převážně v se-
verozápadních členských státech a v severní Itálii. 
Na úrovni NUTS 3 měl nejvyšší počet Ludwigshafen 
v Německu, kde sídlí BASF (3 224 na milion oby-
vatel v daném období), následovaný Erlangenem, 
kde se nachází významný závod Siemens (2 558), 

19 OECD a Eurostat (2018).

20 To platí zejména v kontextu na nižší než národní úrovni, což zdů-
razňuje potřebu pracovat na lepších územních údajích o inovacích, 
jak je uvedeno (například) ve sdělení Komise o dlouhodobé vizi 
pro venkovské oblasti (Evropská komise, 2021d).

21 To platí i pro postupy v prvovýrobě a organizační a sociální formy 
inovací, které mohou přispět k sociálnímu kapitálu.

Tabulka	2.6	Sociálně-ekonomické	charakteristiky	regionů	v	rozvojové	pasti	a	ostatních	regionů	
podle	úrovně	HDP	na	obyvatele

Rozvojová		
past?

HDP	na	obyvatele	(PPS)	v	roce	2000,	index

<	75	% 75–100	% >	100	% Všechny

% průmyslu v HPH, 2018
Ano 10,5 13,4 19,4 17,7
Ne 25,7 19,7 20,8 21,3

Výdaje na výzkum a vývoj v % HDP, 2017
Ano 0,73 1,29 1,76 1,60
Ne 0,93 1,36 2,67 2,30

% populace ve věku 25–64 let  
s vysokoškolským vzděláním, 2019

Ano 19,5 25,1 29,3 27,5
Ne 26,3 31,3 36,9 32,7

Index institucionální kvality (EQI), 2017
Ano –1,71 –0,29 0,31 –0,08
Ne –0,71 0,11 0,76 0,11

% populace podle HDP na obyvatele, 2017 - 26,2 17,9 55,9 100,0
% populace v pasti podle HDP 
na obyvatele, 2017

- 3,0 38,0 22,7 20,3

Zdroj: Eurostat [nama_10r_3gva, rd_e_gerdreg, edat_lfse_04], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, Světová banka, výpočty 
DG REGIO.
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a Zuidoost-Noord-Brabant v Nizozemsku (2 529), 
kde sídlí Philips. Míra koncentrace naznačuje regi-
onální inovační propast mezi nejvyspělejšími člen-
skými státy a regiony a ostatními.

Metropolitní oblasti obvykle nabízejí prostředí, kte-
ré je obzvláště příznivé pro vývoj nových nápadů, 
výrobků a postupů. Důvody vysvětluje rozsáhlá li-
teratura – přítomnost tvůrčí a kvalifikované pracov-
ní síly a specializovaných seskupení hospodářských 
činností, univerzit a výzkumných ústavů22. Existují 
zřetelné rozdíly v patentové aktivitě mezi metro-
politními regiony (přibližně 167 přihlášek na milion 
obyvatel) a regiony mimo metropole ( přibližně 58 
přihlášek na milion obyvatel) (graf 2.10). V několi-
ka metropolitních regionech je však počet žádostí 
nižší než v regionech mimo metropole ve stejných 
členských státech, což naznačuje, že ne všech-
ny metropolitní regiony nabízejí příznivé inovační 
prostředí. Výrazný prostorový vzorec patentových 
přihlášek a jejich koncentrace v metropolitních ob-
lastech je však dalším důkazem rozdělení výzkumu 
a inovací v EU.

Široce používaným ukazatelem inovační kapacity, 
nikoliv výkonnosti, jsou výdaje na výzkum a vývoj 
v poměru k HDP, které jsou spíše měřítkem vstupu 
do inovačního procesu nebo vynaloženého úsilí než 

22 Evropská komise a Program OSN pro lidská sídla (2016).

výstupu. Stejně jako v případě patentů však výdaje 
na výzkum a vývoj pravděpodobně podhodnocují 
inovační činnost, zejména v odvětvích mimo prů-
mysl, kde jsou běžné netechnologické a nevýzkum-
né inovace.

Výdaje na výzkum a vývoj v EU činily v roce 2019 
2,2 % HDP (graf 2.12) a v předchozích dvou de-
setiletích se zvýšily jen nepatrně (z 1,8 % HDP 
v roce 2001). Míra výdajů se zvýšila ve všech člen-
ských státech s výjimkou Švédska a Dánska, kde 
dosáhla vysoké úrovně již v roce 2001, a Irska23. 
Navzdory celkovému nárůstu zůstává míra výdajů 
ve většině členských států z velké části výrazně 
nižší než v jiných vysoce rozvinutých ekonomikách, 
zejména v Japonsku (kde výdaje v roce 2019 činily 
3,2 % HDP) nebo v USA (kde dosahovaly 3,1 %). 
Neexistuje ani žádný důkaz o sbližování těchto mír 
v rámci EU, přičemž členské státy s relativně nízký-
mi výdaji na výzkum a vývoj v roce 2001 vykazo-
valy nejmenší nárůst výdajů v období 2001–2019, 
což naznačuje prohlubující se rozdíly v oblasti vý-
zkumu a inovací mezi členskými státy.

23 Nepatrný nárůst v Lucembursku souvisí se skutečností, že vý-
daje podniků na výzkum a vývoj v posledním desetiletí výrazně 
 poklesly. To pravděpodobně souvisí s potenciálně velkým vlivem 
chování několika nadnárodních společností na oficiální podnikové 
statistiky výzkumu a vývoje (viz: OECD (2019)).
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Pole	2.6	Globální	hodnotové	řetězce,	přímé	zahraniční	investice	a	nerovnost1

Technologické změny spolu se zintenzivněním glo-
bálních hodnotových řetězců (GVC) podnítily potře-
bu zasadit národní a regionální hospodářský rozvoj 
a inovační politiku do otevřeného a vzájemně závis-
lého rámce. Nadnárodní podniky (MNE), které prová-
dějí různé formy investic v zahraničí, jsou považová-
ny za klíčové aktéry propojení a globální ekonomické 
integrace zemí a regionů po celém světě a zároveň 
jsou rozhodujícími aktéry mezinárodních obchodních 
toků. Zdá se, že obchod a investice, které jsou čas-
to popisovány jako „dvě strany téže mince“2, jsou 
v rámci GVC propojeny komplexnějším způsobem3. 
Ve skutečnosti mohou být obchodní toky vedeny ka-
pitálově nebo nekapitálově. První z nich zahrnuje sítě 
zahraničních afilací založených prostřednictvím pří-
mých zahraničních investic (PZI), které jsou vysoce 
zapojeny do GVC4, zatímco obchod neřízený vlastním 
kapitálem zahrnuje více smluvních partnerů a nezá-
vislých externích dodavatelů5. Obchod v rámci GVC 
a přímé zahraniční investice jsou tak doplňujícími se 
jevy, které je třeba brát v úvahu současně, když se 
snažíme zachytit geografický a funkční rozměr glo-
bálního propojení.

Lze rozlišit dvě měřítka účasti na GVC: (a) zpětné 
vazby – podíl zahraniční přidané hodnoty na celko-

vém vývozu země a b) dopředné vazby – domácí 
přidaná hodnota obsažená ve vývozu meziproduk-
tů, které jsou dále reexportovány do třetích zemí, 
vyjádřená jako poměr hrubého vývozu. Při pohledu 
na relativní postavení jednotlivých zemí ve vztahu 
k průměru EU je možné identifikovat čtyři velké sku-
piny ekonomik: 

1. vysoká	 integrace	GVC: vyšší zpětné vazby na 
vyšší dopředné vazby (H-H); 

2. nízká	integrace	GVC: nižší zpětné vazby na nižší 
dopředné vazby (L-L); 

3. zpětná	integrace	GVC: vyšší zpětné vazby nižší 
dopředné vazby (H-L); a 

4. dopředná	integrace	GVC: nižší zpětné vazby na 
vyšší dopředné vazby (L-H). 

Skupina dopředné integrace GVC zahrnuje nejinova-
tivnější země z hlediska výdajů na výzkum a vývoj 
(a také patentů), výjimkou jsou Polsko a Rumun-
sko. V rámci této skupiny existuje poměrně velký 
meziregionální rozptyl HDP měřený Giniho koefici-
entem (graf 2.11). Naopak ekonomiky s nízkou in-
tegrací GVC vykazují nízké hodnoty výzkumu a vý-
voje (a patentů), ale také velké ekonomické rozdíly. 
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Graf 2.11 Profil GVC, výdaje na výzkum a vývoj a Giniho koeficient podle členských států, 
2015

GINIho koeficient se neuvádí pro země, které mají pouze jeden nebo dva regiony NUTS 2.
Zdroj: Eurostat, výpočty GŘ REGIO.

1 Toto pole obsahuje shrnutí zprávy „Přímé zahraniční investice, globální hodnotové řetězce a regionální hospodářský rozvoj v Evropě“, 
kterou vypracovali Comotti a kol. (2020) pro Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise.

2 Krugman (2007).
3 OECD (2018), s. 31.
4 E.g. Altomonte a kol. (2012).
5 Taglioni a Winkler (2014).
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Výdaje na výzkum a vývoj jsou v EU nejvyšší v se-
verozápadních regionech (v roce 2019 v průměru 
2,7 % HDP) a nejnižší na východě (1,3 %) a jihu 
(1,4 %). Na úrovni NUTS 2 jsou výdaje nejvyšší, 
a to více než 7 % HDP, v regionech Braunschweig 
a Stuttgart v Německu a v regionu Brabant Wallon 
v Belgii (mapa 2.8).

Obecně platí, že regiony s nejvyššími výdaji na vý-
zkum a vývoj bývají nejrozvinutější a často zahrnují 
hlavní města (Belgie a Německo jsou významnými 
výjimkami) (graf 2.13). Z 20 regionů s nejvyššími 
výdaji je 19 rozvinutějších (s HDP na obyvatele nad 
průměrem EU), zatímco dvě třetiny z 50 regionů 

s nejnižšími výdaji jsou méně rozvinuté (s HDP na 
obyvatele pod 75 % průměru). 

V roce 2019 výdaje na VaV v poměru k HDP pře-
kročily cíl strategie Evropa 2020 ve výši 3 % pouze 
v malém počtu regionů NUTS 2, na které připadá 
pouze 12 % obyvatel EU (tabulka 2.7). Jedná se 
o rozvinutější regiony na severozápadě EU, s výjim-
kou regionu Dresden (Německo), který je přechod-
ným regionem. Žádný z méně rozvinutých regionů 
nedosáhl 3 % cíle, přičemž výdaje byly v průměru 
o více než 2 procentní body nižší než cíl.
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Graf 2.12 Celkové výdaje na výzkum a vývoj, 2001 a 2019

Údaj za rok 2001 pro LU se vztahuje k roku 1999, pro MT a HR k roku 2002.
Zdroj: Eurostat [rd_e_gerdreg], výpočty GŘ REGIO.

Země s -vysokou integrací GVC vykazují různé eko-
nomické rozdíly, zatímco země se zpětnou integrací 
GVC vykazují nízké podíly výdajů na výzkum a vývoj 
(s výjimkou Dánska) a nižší ekonomické rozdíly. 

Přední průmyslové regiony v Evropě se řídí podobný-
mi vzorci a hierarchiemi jako regiony hlavních měst. 
Vyšší úroveň příchozích i odchozích PZI charakteri-
zuje vyspělé regiony v ekonomikách s dopřednou 
integrací GVC, jako jsou Bayern, Baden-Württem-
berg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersach-
sen a Rheinland-Pfalz (Německo), Zuid-Holland 

a  Noord-Holland (Nizozemsko), Sydsverige (Švéd-
sko) a Pomorskie a Malopolskie (Polsko). Stejně tak 
některé klíčové průmyslové regiony v zemích s nízkou 
integrací GVC vykazují relativně vysokou úroveň pří-
chozích i odchozích PZI: Piemonte (Itálie) a Cataluña, 
País Vasco, Galicia a Andalucia (Španělsko). Region 
Flanders (Belgie), v kategorii vysoké integrace GVC 
má podobný vzorec, zatímco průmyslové východní 
regiony EU ve skupině zpětné integrace GVC větši-
nou vykazují profily internacionalizace vychýlené 
směrem k příchozím přímým zahraničním investicím. 
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Srovnávací	přehled	inovací	v	regionech

Srovnávací přehled inovací v regionech (RIS) 2021 
zdůrazňuje klíčovou roli, kterou inovace hra-
jí v regionálním rozvoji24. RIS, který je rozšířením 
Evropského srovnávacího přehledu inovací (EIS), 
hodnotí inovační výkonnost regionů na základě díl-
čího souboru ukazatelů obsažených v EIS. V roce 
2021 zahrnuje 215 regionů v EU25 a 30 regionů 
v Norsku, Srbsku, Švýcarsku a Velké Británii. 

Nejinovativnějšími regiony v EU jsou podle toho-
to ukazatele Oberbayern (Německo), Hovedstaden 

24 Srovnávací přehled inovací v regionech 2021, k dispozici na 
stránkách:  
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/
performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_cs.

25 Všechny členské státy jsou zahrnuty na úrovni NUTS 2 s výjimkou 
Rakouska, Belgie a Francie, které jsou zahrnuty na úrovni NUTS 1.

(Dánsko), Etelä-Suomi (Finsko) a Stockholm 
(Švédsko) (mapa 2.9). I přes určité regionální roz-
díly v rámci zemí se pořadí regionů do značné míry 
shoduje s pořadím členských států, což naznaču-
je, že hodnoty ukazatelů na regionální úrovni jsou 
ovlivněny národními charakteristikami. Většina re-
gionálních „inovačních lídrů“ se nachází v členských 
státech, které jsou rovněž označeny za „inovační 
lídry“ nebo „silné inovátory“, a téměř všichni regi-
onální „mírní“ a „skromní“ inovátoři se nacházejí 
v členských státech zařazených do stejné kate-
gorie. V některých členských státech, které jsou 
„mírnými inovátory“, jsou však patrné regionální 
„kapsy excelence“, včetně regionů hlavních měst 
v Česku, Španělsku a Litvě a regionu País Vasco 
ve Španělsku, zatímco některé regiony v členských 
státech, které jsou „silnými inovátory“, zaostávají.

Tabulka	2.7	Celkové	výdaje	na	výzkum	a	vývoj	a	vzdálenost	od	cíle	strategie	Evropa	2020,	2019

Méně	rozvinuté Přechodové Rozvinutější EU-27

VaV jako % HDP 1,0 1,4 2,5 2,2
Vzdálenost od cíle EU (rozdíl v p.b.) 2,0 1,6 0,5 0,8
% populace žijící v regionech, 
které dosáhly cíle EU

0,0 2,9 20,1 11,9

BE (kromě BE10) a IE se vztahují k roku 2017. FR se vztahuje k roku 2013. 
Zahrnuty jsou pouze ty regiony, pro které jsou k dispozici údaje. 
Zdroj: Eurostat [rd_e_gerdreg], výpočty GŘ REGIO.
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Graf 2.13 Celkové výdaje na VaV, 2019
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Mapa 2.9 Skupiny regionální výkonnosti, 2021

Zdroj: Evropská komise – Srovnávací přehled inovací v regionech, 2021.
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Mezi úrovní rozvoje regionů a skórem inovací exis-
tuje úzký vztah (graf 2.14). V roce 2021 bude při-
bližně 70 % obyvatel méně rozvinutých regionů žít 
v regionech „nově vznikající inovátor“, což je dva-
krát více než v roce 2016. To naznačuje, že z vel-
kého počtu méně rozvinutých regionů, které byly 
dříve mírnými inovátory, se stali začínající inováto-
ři. Kromě toho žádný z obyvatel méně rozvinutých 
regionů nežije v regionu označeném jako „silný“ 
nebo „přední inovátor“. V posledních pěti letech 
proto méně rozvinuté regiony v oblasti inovací dále 
zaostávaly, místo aby ostatní regiony  doháněly. 

Na druhém konci spektra jsou „přední inovátoři“ 
téměř výhradně ve skupině rozvinutějších regio-
nů, přičemž v roce 2021 žily v regionu této kate-
gorie pouze 2 % obyvatel přechodových regionů. 
Většina „silných inovátorů“ se rovněž nachází ve 
skupině rozvinutějších regionů, přičemž 84 % oby-
vatel těchto regionů žilo v roce 2021 buď v regionu 
označeného jako „silný“, nebo „přední inovátor“, což 
je nárůst oproti 70 % v roce 2016. 

RIS v regionech v podstatě potvrzuje širokou rozma-
nitost regionů EU, pokud jde o inovační  výkonnost, 

Pole	2.7	Metodika	srovnávacího	přehledu	inovací	v	regionech	(RIS)

Vydání RIS z roku 2021 poskytuje srovnávací hod-
nocení inovačních systémů v jednotlivých regio-
nech. Vychází z údajů pro 21 ukazatelů použitých 
v EIS. Tento soubor ukazatelů zahrnuje vysokoškol-
ské vzdělání, vědecké publikace, dovednosti v ob-
lasti informačních a komunikačních technologií, 
výdaje na výzkum a vývoj, podnikové inovace a pa-
tentování. Údaje pocházejí z různých zdrojů včetně 
Eurostatu, SCOPUS (Science-Metrix), průzkumu ino-
vací ve Společenství (Eurostat a národní statistické 
úřady) a Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnic-
tví (EUIPO).

Hodnoty ukazatelů se normalizují pomocí postupu 
min-max: tj. vypočítá se rozdíl mezi zjištěným a ma-
ximálním skóre ve všech regionech a poté se vydělí 
rozsahem mezi minimálním a maximálním skóre ve 
všech regionech. Celkové skóre RIS se vypočítá jako 
nevážený průměr skóre ukazatelů. RIS pak rozděluje 
regiony do čtyř skupin podle jejich celkového skó-
re RIS ve srovnání s průměrem EU: přední inováto-
ři (26 regionů EU), silní inovátoři (55 regionů EU), 
mírní inovátoři (69 regionů EU) a začínající inovátoři 
(65 regionů EU). Podrobnější rozdělení těchto výkon-
nostních skupin získáme rozdělením každé skupiny 
na horní třetinu, střední třetinu a dolní třetinu.
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Graf 2.14 Podíl obyvatel EU podle kategorie regionálního srovnávacího přehledu inovací 
a regionální úrovně rozvoje, 2021 a 2016

V případech, kdy je skóre RIS k dispozici pouze na úrovni NUTS 1, se předpokládá, že stejné skóre platí i pro regiony NUTS 2.
Výpočty pro oba roky vycházejí z údajů o počtu obyvatel v roce 2021 a klasifikace úrovně rozvoje. 
Zdroj: Srovnávací přehled inovací v regionech 2021, výpočty GŘ 
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a podtrhuje tak skutečnost, že inovace mají výraz-
nou regionální dimenzi. Z tohoto důvodu musí opat-
ření na podporu inovací, včetně programů politiky 
soudržnosti, při výběru druhu podpory výslovně zo-
hledňovat regionální nebo místní kontext. Vzhledem 
k tomu, že jsou ze své podstaty místě podmíně-
né, pomáhá v tomto ohledu přístup „inteligentní 
specializace“.

Rozšiřující	se	digitalizace

Digitální technologie mají potenciál podpořit udr-
žitelný růst podporující začlenění tím, že podně-
cují inovace, zvyšují efektivitu a zlepšují služby26. 
Současná Komise zařadila ekologickou a digitální 
transformaci – „dvojitou transformaci“ – na vr-
chol politické agendy jako dva trendy, které budou 
formovat Evropu a její budoucnost. Cílem EU je 
podpořit digitální transformaci podniků podporou 
zavádění tří digitálních technologií27: služeb cloud 
computingu, využívání velkých dat a umělé inte-
ligence (UI). Cílem je, aby je do roku 2030 využilo 
75 % evropských podniků28.

26 Viz téma OECD o digitalizaci a inovacích na adrese  
https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation.

27 Evropská komise (2021e).

28 Všechny podniky mimo finanční sektor s 10 a více zaměstnanci 
(kód Eurostatu 10_C10_S951_XK).

Využívání cloud computingu bylo v roce 2020 větší 
než u ostatních dvou technologií (graf 2.15) a podíl 
podniků, které jej využívají, byl dvakrát větší než 
v roce 2014 – což je tempo růstu, které, pokud 
bude pokračovat, umožní dosáhnout cíle pro rok 
2030. Rozšíření velkých dat a umělé inteligence 
je stále mnohem nižší, což může být způsobeno 
tím, že jsou novější a z obchodního hlediska možná 
méně obecně použitelné. 

Využívání digitálních technologií v EU skrývá vý-
razné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. 
U každé z těchto tří technologií zaostávají podniky 
v méně rozvinutých zemích, přičemž jejich využí-
vání je nejvyšší ve vysoce rozvinutých členských 
státech. 

Podobný vývoj je patrný u zavádění technolo-
gií elektronického obchodování a elektronického 
podnikání (graf 2.16). Pro takové využití je nutné 
dostatečně rychlé připojení k internetu. V průmě-
ru má širokopásmové připojení o rychlosti ale-
spoň 100 Mb/s přibližně 46 % podniků v EU, ale 
v méně rozvinutých členských státech je toto číslo 
nižší. Podniky v méně rozvinutých členských stá-
tech také zaostávají, pokud jde o zavádění dvou 
specifických řešení elektronického podnikání, a to: 
používání obchodních procesů, které jsou automa-
ticky propojeny s procesy jejich dodavatelů nebo 
zákazníků, a používání softwaru pro plánování 
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Graf 2.15 Využívání digitálních technologií v podnicích EU podle úrovně rozvoje členských 
států, 2020

Zahrnuty jsou všechny podniky EU mimo finanční sektor s 10 a více zaměstnanci (kód Eurostatu 10_C10_S951_XK).
Zdroj: Eurostat [isoc_eb], výpočty GŘ REGIO.
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podnikových zdrojů (ERP) ke sdílení informací mezi 
různými funkčními oblastmi. Totéž platí pro tržby z 
elektronického obchodování a nákupy online. Podíl 
podniků, jejichž tržby z elektronického obchodování 
dosahují alespoň 1 % obratu, i podíl podniků, které 
nakupují online alespoň 1 % celkového obratu, je 
v méně rozvinutých členských státech nižší, ačkoli 
rozdíl oproti ostatním členským státům je u tohoto 
podílu větší.

Tyto výsledky potvrzují, že digitalizace může dále 
prohlubovat rozdíly ve výzkumu a inovacích, přinej-
menším mezi členskými státy. Vzhledem k rostou-
címu významu digitálních technologií pro zachová-
ní konkurenceschopnosti podniků je to z hlediska 
soudržnosti důvod k obavám. Jelikož je zavádění 
technologií důležitou hnací silou hospodářské kon-
vergence, hrozí méně rozvinutým členským státům, 
že budou dále zaostávat, místo aby doháněly roz-
vinutější státy, pokud jejich podniky nebudou za-

vádět inovace prostřednictvím digitalizace. Pokud 
mírně rozvinuté členské státy neučiní totéž, může 
se snížit jejich schopnost konkurovat, takže hrozí, 
že se dostanou do rozvojové pasti nebo v ní zůsta-
nou (jak je uvedeno v oddíle 3 výše).

4.2	Dynamika	firem	v	regionech	EU

V roce 2018 byl počet podniků29 s alespoň jed-
ním zaměstnancem – zde označovaných jako „za-
městnavatelské podniky“ – v poměru k počtu oby-
vatel největší v Řecku, na Kypru, v Lucembursku, 
Slovinsku (za které jsou k dispozici pouze národ-
ní údaje) a ve většině částí Maďarska a Estonska 
(mapa 2.10). To může odrážet relativní absenci 
velkých firem. Ačkoli se počet firem v jednotlivých 
regionech členských států značně liší, zdá se, že 
důležitým faktorem je národní kontext. Ve většině 
členských států je počet firem v poměru k  počtu 

29 Zahrnuty jsou všechny podniky v podnikové ekonomice podle de-
finice NACE Rev. 2, s výjimkou pojišťovacích činností holdingových 
společností (sektor K642).
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Graf	2.16	Využívání	technologií	elektronického	obchodu	a	elektronického	podnikání	v	podnicích	
EU	podle	úrovně	rozvoje	členského	státu,	2020

Zdroj: Eurostat [isoc_eb, isoc_ec], výpočty GŘ REGIO.

%
 p

od
ni

ků

Zahrnuty jsou všechny podniky EU mimo finanční sektor s 10 a více zaměstnanci (kód Eurostatu 10_C10_S951_XK). 
Údaje o softwaru ERP se vztahují k roku 2019, automaticky propojené podnikové procesy k roku 2017 a online nákupy k roku 2018, 
s výjimkou AT, DE, IT, SE, EU-27 (2017), EE, HR, SI (2016) a FI, MT (2015).
Úplné definice pěti ukazatelů jsou následující: (1) maximální smluvní rychlost stahování nejrychlejšího pevného internetového připojení 
alespoň 100 Mb/s; (2) podniky s obchodními procesy automaticky propojenými s procesy svých dodavatelů a/nebo zákazníků; (3) 
podniky se softwarovými balíčky ERP pro sdílení informací mezi různými funkčními oblastmi; (4) podniky s tržbami z elektronického 
obchodování ve výši alespoň 1 % obratu; a (5) podniky nakupující alespoň 1 % celkového objemu online.
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Pole	2.8	Strategie	pro	inteligentní	specializaci

Inteligentní specializace je místně orientovaný 
přístup k řízení inovační politiky, který zaměřu-
je investice do výzkumu a inovací na vybrané 
oblasti činnosti, jež byly určeny na základě ši-
rokého a inkluzivního procesu s cílem mobili-
zovat místní znalosti příslušných zúčastněných 
stran, včetně podniků, veřejných orgánů, vý-
zkumných organizací a občanské  společnosti. 

Strategie pro inteligentní specializaci, koncipo-
vané v programovém období 2014–2020, jsou 
v nařízení (EU) č. 1303/2013 definovány jako 
„celostátní nebo regionální inovační strategie, 
které stanoví priority pro vytvoření konkurenč-
ní výhody vybudováním vlastních výzkumných 
a inovačních kapacit, jež budou odpovídat po-
třebám podniků s cílem uceleným způsobem 
reagovat na nové příležitosti a vývoj na trhu 
a zároveň zabránit zdvojování a tříštění úsilí“.

Z praktického hlediska přístup inteligentní 
specializace soustřeďuje zdroje do pečlivě 
definovaných „prioritních oblastí“. Tyto priorit-
ní oblasti mohou být formulovány z hlediska 
znalostních oblastí nebo činností (nejen vě-
deckých, ale i sociálních, kulturních a tvůrčích) 
nebo subsystémů v rámci hospodářského od-
větví nebo napříč odvětvími. Mohou také od-
povídat specifickým tržním nikám, klastrům, 
technologiím nebo aplikacím technologií na 
konkrétní společenské a environmentální vý-
zvy. Tyto prioritní oblasti by měly být zároveň 
v souladu se stávajícími přednostmi regionu 
a měly by být schopny využít inovačních pří-
ležitostí.

Strategie pro inteligentní specializaci byly 
zavedeny v období 2014–2020 jako ex ante 
(předběžná) podmínka pro všechny investiční 
priority v rámci tematického cíle 1 Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Výraz-
ným rysem je, že členské státy nebo regiony 
musí určit priority pro investice prostřednic-
tvím „procesu podnikatelského objevování“, do 
něhož jsou zapojeny klíčové zainteresované 
strany v oblasti inovací, podniky a všichni sku-
teční nebo potenciální aktéři v oblasti inova-
cí, kteří mohou mít zásadní znalosti o nových 
činnostech, které je třeba v dané zemi nebo 
regionu zavést. 

Inteligentní specializace byla nedílnou sou-
částí politiky soudržnosti EU v období 2014–
2020. V tomto období bylo formulováno cel-
kem 180 strategií pro inteligentní specializaci, 
do nichž EFRR investoval více než 40 miliard 
eur (68 miliard eur včetně vnitrostátního spo-
lufinancování). 

Částečný	přechod	k	inovativní	a	inteligentní	
transformaci

Ačkoli je ještě příliš brzy na hodnocení dopadu 
inteligentní specializace na inovace, pracovní 
místa a produktivitu, existují již určité důkazy 
o tom, jak byla tato politika prováděna v praxi 
a jaký měla dopad na tvorbu politik. 

Nedávná studie1 ukázala, že ve většině regi-
onů bylo stanovení priorit investic založeno 
na širokém a inkluzivním „procesu zjišťování 
podnikatelských záměrů“, který byl ve větši-
ně případů vytvořen speciálně pro formulaci 
strategie inteligentní specializace. Přibližně 
polovina ze 180 strategií, stejně jako přibližně 
polovina finančních prostředků z EFRR, kte-
ré jsou pro ně k dispozici, se týkala projektů 
v  zemědělsko-potravinářském a bioekonomic-
kém odvětví (21 %), zdravotnictví a oborech 
přírodních věd (15 %) nebo informačních a vý-
početních technologií a průmyslu 4.0 (15 %). 
Ačkoli se rozsah stanovení priorit v jednotli-
vých regionech liší, je zřejmé, že vybrané pri-
ority přesně odrážejí vědecký a technologický 
profil regionů a silné stránky veřejného a sou-
kromého sektoru. 

Strategie nemusí nutně odpovídat současné 
ekonomické struktuře, jak se odráží v rozdě-
lení zaměstnanosti podle odvětví, ale častěji 
upřednostňují transformující se odvětví, měře-
no mírou růstu zaměstnanosti. Zdá se, že kri-
téria způsobilosti pro inteligentní specializaci 
byla při výběru projektů obecně dobře uplat-
ňována a výsledné investice EFRR do výzkumu 
a inovací do značné míry odpovídají vybraným 
prioritním oblastem. 

1 Prognos a CSIL (2021).
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obyvatel nejvyšší v metropolitních regionech, 
s výjimkou Francie, Itálie, Rakouska a Španělska. 
Částečně je to proto, že zde sídlí mnoho firem, ze-
jména velkých. K vyššímu počtu zaměstnanců na 
firmu v metropolitním regionu přispívá také funkce 
ústředí30. Obecně platí, že v regionech mimo me-
tropole připadá na jednoho obyvatele méně za-
městnavatelů než v metropolitních regionech. 

Firmy mohou přecházet do urbanizovanějších ob-
lastí, aby mohly těžit z aglomeračních ekonomik, 
ze „srovnávání“, „sdílení“ a „učení se“31. Města mají 
obvykle větší trhy práce, což umožňuje lepší sladě-
ní poptávky a nabídky práce a lepší sdílení vstupů 
a infrastruktury, zatímco skutečnost, že lidé pracují 
a žijí v těsné blízkosti, usnadňuje vzájemné učení.

Zakládání nových podniků je jednou z hlavních hna-
cích sil hospodářského rozvoje a tvorby pracovních 
míst. Nové firmy mohou pomoci otevřít nová odvět-

30 Při výkladu tohoto výsledku je třeba postupovat do jisté míry obe-
zřetně. Některé velké podniky se mohou skládat z několika míst-
ních jednotek působících v různých regionech, ale zaměstnanci 
mohou být registrováni v sídle, které se často nachází v hlavním 
městě. To může zvýšit počet zaměstnanců, kteří zde pracují. 

31 Duranton a Puga (2020).

ví a trhy s vyšší přidanou hodnotou, a přispět tak ke 
strukturální transformaci ekonomiky32. Mohou také 
přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti tím, že 
donutí zavedené podniky k vyšší efektivitě. 

V roce 2018 byl počet nově vzniklých zaměstnava-
telských podniků v poměru k počtu obyvatel spíše 
vyšší v metropolitních regionech hlavních měst ve 
vyspělejších i méně vyspělých členských státech, 
přičemž míra porodnosti byla obzvláště vysoká 
v regionech Budapest a Tallin (graf 2.18). Výjimkou 
jsou Paris, Rome a Madrid, kde je porodnost nižší 
než v ostatních metropolitních regionech přísluš-
ných členských států. V mnoha odvětvích čelí pod-
niky působící v metropolitních regionech vzhledem 
k většímu trhu větší konkurenci, a proto je zde větší 
riziko, že budou nuceny ukončit činnost, pokud ne-
budou konkurenceschopné33. Vysoká úmrtnost se 
proto často pojí s vysokou porodností, jako je tomu 
v regionech Budapest a Tallinn, ačkoli úmrtnost 
bývá nižší než porodnost, zejména v metropolit-
ních regionech34.

32 Dent a kol. (2016).

33 Melitz a Ottaviano (2008); Combes a kol. (2012).

34 To může odrážet skutečnost, že podniky mohou ukončit činnost, 
aniž by byly formálně zrušeny.

Pole	2.9	Demografické	
statistiky	podniků

Demografické statistiky zaměstnavatelů na regi-
onální úrovni ukazují, kde se v EU nacházejí pod-
niky (s alespoň jedním zaměstnancem) a jaká je 
jejich dynamika, pokud jde o vznik, zánik a růst. 
V této části jsou zkoumány ukazatele počtu fi-
rem v poměru k počtu obyvatel, zaměstnanců 
na jednu firmu, míry vzniku firem (počet nově 
založených firem v poměru k počtu obyvatel), 
míry zániku firem (počet zaniklých firem v pomě-
ru k populaci) a podílu „rychle rostoucích“ firem 
(zde definovaných jako firmy s nejméně 10 za-
městnanci, které rostou o více než 10 % ročně 
během tříletého období). 

Další podrobnosti viz:  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Structural_business_statistics_at_re-
gional_level.

Přestože problémy přetrvávají, zdá se, že se 
na celostátní, regionální a místní úrovni obje-
vily nové postupy ve veřejné správě. Zejména 
nedávné studie založené na vnímání politiků 
a případových studiích2 naznačují, že zkušenos-
ti s inteligentní specializací zlepšily koordinaci 
a posílily síť vztahů mezi regionálními a místními 
aktéry a také učinily rozhodovací proces a sprá-
vu inovační politiky inkluzivnější. Zdá se také, že 
pomohl reorganizovat a/nebo zřídit koordinační 
orgány, platformy a tematické pracovní skupiny 
a klastry. Efektivita koordinace mezi veřejným 
a soukromým sektorem a v rámci veřejných or-
gánů však zůstává v některých regionech pro-
blémem. V tomto ohledu je třeba v budoucnu 
vyvinout větší úsilí a posílit dovednosti a zdroje 
pro výkon politických funkcí. V tomto ohledu se 
ukázala jako důležitá jasná a pokud možno spe-
cializovaná struktura řízení.

2 Hegyi a kol. (2021); Guzzo a Gianelle (2021).

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
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Pole	2.10	Regionální	soudržnost:	rozdíly	mezi	podniky	a	řešení	nedostatků

Pandemie zvýraznila rozdíly mezi regiony a spole-
čenskými skupinami. Podniky v celé EU byly zasa-
ženy šokem způsobeným COVID-19 v různé míře, 
v závislosti na odvětví činnosti a jejich schopnosti 
přizpůsobit se pandemické situaci. Krize urychlila 
strukturální hospodářské a společenské změny, což 
vytváří určitá rizika pro soudržnost, neboť firmy se 
různou rychlostí přizpůsobují nastupující fázi oživení, 
která se vyznačuje větším důrazem na digitalizaci. 

Investiční průzkum Evropské investiční banky 
( EIBIS)1, což je každoroční průzkum mezi podniky, 
který shromažďuje poznatky o investičním prostředí 
v EU, pomáhá objasnit dopady krize COVID-19 na 
investice a jejich souvislost s regionální soudržnos-
tí. Za tímto účelem jsou odpovědi firem rozděleny 
do skupin podle jejich umístění v méně rozvinutých, 
přechodových a více rozvinutých regionech2.

Výsledky EIBIS ukazují, že snížení investiční aktivity 
vyvolané COVID-19 bylo doplněno nižší počáteční 
investiční aktivitou, zejména v méně rozvinutých re-
gionech. Zde investuje 79 % firem, zatímco v pře-
chodových regionech je to 85 % a ve vyspělejších 
regionech 87 %3. Firmy v méně rozvinutých a pře-
chodových regionech jsou obvykle menší a vyvážejí 
méně než firmy v rozvinutějších regionech. Investiční 
aktivity firem v méně rozvinutých a přechodových 
regionech mají tendenci směřovat do hmotného 
majetku; menší podíl firem směřuje investice do 

 výzkumu a vývoje ve srovnání s obdobnými firmami 
v rozvinutějších regionech, kde se nachází více ak-
tivních inovátorů (firem, které intenzivně investují do 
výzkumu a vývoje) (graf 2.17).

 Podniky v méně rozvinutých a přechodových regio-
nech působí v náročnějším prostředí a častěji uvádějí 
překážky pro investice; podstatně častěji zjišťují, že 
jejich investicím brání nejistota, náklady na energii 
a nedostatečný přístup k dopravní infrastruktuře 
a  financím. 

Náročnější investiční prostředí spolu se strukturální-
mi rozdíly z doby před pandemií mohou ztížit přizpů-
sobení se nastupující fázi oživení. Méně firem v méně 
rozvinutých a přechodových regionech reagovalo na 
pandemii digitalizací, zatímco mnoho  firem v rozvi-
nutějších regionech postupuje vpřed.

Politická opatření pomohla omezit bezprostřední ne-
příznivý dopad pandemie na zaměstnanost.  Vyšší po-
díl podniků však očekává, že epidemie  COVID-19 
povede v dlouhodobém horizontu ke snížení zaměst-
nanosti (19 % v méně rozvinutých a 14 % v pře-
chodových regionech ve srovnání s 12 % v rozvi-
nutějších regionech). Strukturální posuny směrem 
k ekologičtější a digitálnější ekonomice a inovacím 
budou rovněž důležité pro udržení konkurenceschop-
nosti a podporu hospodářského dohánění v méně 
prosperujících regionech a pro zachování a podpo-
ru kvalitních pracovních příležitostí v dlouhodobém 
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Výsledky se týkají všech firem, které investovaly v posledním finančním roce (bez odpovědí „nevím“ a odmítnutých odpovědí). 
Výsledky se týkají odpovědí na otázku v průzkumu: „Kolik vaše společnost v posledním finančním roce investovala do každé 
z následujících položek s cílem udržet nebo zvýšit budoucí zisk vaší společnosti?“
Zdroj: EIBIS 2021.
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Podniky s vysokým růstem35 hrají důležitou roli 
v hospodářském růstu měst a regionů, protože 
přispívají k produktivitě a inovacím36. V roce 2018 
měly metropolitní regiony hlavních měst obvykle 
nejvyšší počet rychle rostoucích firem na obyva-
tele. Jedinými výjimkami byly Lisbon, Amsterdam, 
Rome, Paris a Vienna, ale i tam byl počet obyvatel 
nad průměrem země (graf 2.19). Ve všech člen-
ských státech byl tento počet vyšší v metropolit-
ních regionech než v regionech mimo metropole. 

35 Podniky s vysokým růstem jsou ty, které měly na začátku období 
alespoň 10 zaměstnanců a v nichž se zaměstnanost během ná-
sledujících tří let zvyšovala o více než 10 % ročně.

36 Acs a kol. (2008).

4.3	Regionální	konkurenceschopnost	
v	Evropě

Regionální konkurenceschopnost vyjadřuje schop-
nost regionu nabídnout atraktivní a udržitelné pro-
středí pro život a práci firem a obyvatel. Index re-
gionální konkurenceschopnosti (RCI), který byl 
spuštěn v roce 2010 a od té doby je pravidelně 
aktualizován, je navržen tak, aby zachycoval růz-
né rozměry konkurenceschopnosti regionů NUTS 2 
EU37. Umožňuje regionům sledovat a hodnotit svůj 
vývoj v čase ve srovnání s jinými regiony38. 

37 Viz Annoni a Kozovska (2010), Dijkstra, Annoni a Kozovska 
(2011), Annoni a Dijkstra (2017) a Annoni a Dijkstra (2019).

38 Všechna vydání RCI jsou založena na stejném přístupu jako Index 
globální konkurenceschopnosti sestavovaný Světovým ekonomic-
kým fórem.

 horizontu. Analýza EIBIS ukazuje, že pandemie měla 
negativní dopad na tvorbu lidského kapitálu, neboť 
se v celé EU snížil počet dospělých účastnících se 
vzdělávání a byly uzavřeny školy. Zavírání škol navíc 
pravděpodobně zvýraznilo regionální rozdíly, protože 
méně bohaté členské státy zavíraly školy na delší 
dobu. To zdůrazňuje potřebu investovat do lidského 
kapitálu jako součásti strategií obnovy, aby se zmír-

nila rizika rostoucích územních a sociálních rozdílů 
v budoucnosti. 

1. K dispozici na tomto odkazu: https://www.eib.org/en/publicati-
ons-research/economics/surveys-data/eibis/index.htm.

2. Další informace o metodice naleznete v publikaci: Delanote 
and Wruuck (2021). 

3. Na základě EIBIS 2020, k dispozici na tomto odkazu:  
https://www.eib.org/en/publications/econ-eibis-2020-eu.
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Graf 2.18 Míra porodnosti v zaměstnavatelských firmách podle typu regionu, 2018
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Ekonomickou koncepci kreativní destrukce popsal 
Schumpeter (1942) jako „proces průmyslové muta-
ce, který neustále revolucionizuje ekonomickou 
strukturu zevnitř, neustále ničí starou a neustále vy-
tváří novou“. Jako koncepce je studována jako možná 
hnací síla hospodářského 
růstu, často v kontex-
tu endogenního růstu1. 
V literatuře o dynamice 
firem a zaměstnanosti 
se kreativní destrukce v 
mnoha případech měří 
průměrem míry zakládá-
ní firem a míry jejich zá-
niku, známým také jako 
míra úbytku podniků. 

Mezi mírou úbytku a prů-
měrnou roční mírou růstu 
reálného HDP v regio-
nech NUTS 2 EU v období 
2008–2018 existuje vý-
znamný pozitivní vztah 
(graf 2.20), který odráží 

1 Viz např. Aghion a Howitt (1992).

především skutečnost, že téměř všechny regiony 
s mírou úbytku vyšší než 12 % měly nadprůměrný 
růst HDP2. Mezi regiony s nižší mírou úbytku je tento 
vztah slabší a mnohé z nich skutečně zaznamenaly 
vysoký růst.

2 Jedinou výjimkou je region Guyane, který lze považovat za 
odlehlý.
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Graf	2.20	Kreativní	destrukce	a	růst	HDP	v	regionech	EU,	2008–2018

Přesné sledované období se v jednotlivých regionech liší kvůli chybějícím údajům o míře odchodu.
Zdroj: Eurostat, výpočty GŘ REGIO.
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Pole	2.12	Pro	regionální	rozvoj	je	zásadní	podnikání,	začínající	a	rychle	
se	rozvíjející	podniky	však	čelí	specifickým	potížím	s	financováním

Začínající a rychle se rozvíjející podniky potřebují ka-
pitál. Startupy v EU však mají při získávání rizikové-
ho kapitálu větší obtíže než jejich protějšky v USA. 
-Ještě výraznějším problémům než v USA čelí při 
snaze o růst a nezávislost v EU rozvíjející se podniky. 
Dalším problémem je, že rizikový kapitál je obvykle 
soustředěn na několika málo místech, často v hlav-
ním městě. 

Ve snaze zlepšit investiční příležitosti ze strany rizi-
kového kapitálu a zpřístupnit financování malým a 
inovativním podnikům vytvořila v roce 2016 Komise 
celoevropský fond fondů rizikového kapitálu v rámci 
Iniciativy pro začínající a rychle se rozvíjející podniky1. 
Fond doplňuje další finanční nástroje v programu EU 
pro konkurenceschopnost podniků a malých a střed-
ních podniků (COSME) a nástroje InnovFin spadající 
pod iniciativu Horizont 2020. Cílem je usnadnit pří-
stup malých a středních podniků k zárukám,  úvěrům 

1 COM(2016)733 v konečném znění.

a základnímu kapitálu díky zdrojům z místních fi-
nančních institucí v jednotlivých členských státech. 

Na pomoc začínajícím podnikům a podnikům ve vel-
kém měřítku a v návaznosti na jednotnou digitální 
bránu2 a stávající vnitrostátní a evropská kontaktní 
místa zřídila Evropská komise síť Enterprise Euro-
pe Network (EEN), která ve všech regionech zajiš-
ťuje „poradce pro rychle se rozvíjející podniky“, kteří 
malým a středním podnikům poskytují poradenství 
ohledně příslušných vnitrostátních a unijních před-
pisů, možností financování a partnerství a způsobů 
účasti na přeshraničních veřejných zakázkách. 

2 Jednotná digitální brána je iniciativa, jejímž cílem je vytvořit 
jednotné přístupové místo k informacím, správním postupům 
a asistenčním službám, které jednotlivci a podniky potřebují 
k zahájení činnosti v jiném členském státě EU. Nejpozději do 
konce roku 2023 budou moci uživatelé ve všech členských 
státech EU provádět řadu úkonů bez jakéhokoli fyzického pa-
pírování, například registraci automobilu nebo žádost o dů-
chodové dávky.

–2 

–2 

–1 

–1 

0

1

1

2

LU NL DK SE DE AT BE FI IE FR SI CZ EE CY MT LT SK ES PT PL IT HU LV HR BG EL RO

Region hlavního města Ostatní regiony NUTS 2 Národní průměr EU-28
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Poslední vydání RCI bylo zveřejněno v roce 2019. 
Ukazuje, že i více než deset let po krizi existuje v 
EU zřetelné rozdělení na severozápad a jihovýchod 
(mapa 2.11). 

V souladu s předchozími vydáními vykazuje RCI 
2019 polycentrický vzorec se silnou výkonností 
většiny regionů hlavních měst a dalších regionů 
s velkými městy, které těží z aglomeračních eko-
nomik, lepší konektivity a vysoké úrovně lidského 
kapitálu. 

Regiony hlavních měst bývají nejkonkurence-
schopnější, s výjimkou Nizozemska (kde je region 
hlavního města na druhém místě), Itálie (kde je 
nejkonkurenceschopnějším regionem Lombardia) 
a Německa (graf 2.21).

Rozdíl mezi regionem hlavního města a ostatními 
regiony je obzvláště velký ve Francii, Španělsku, 
Portugalsku a mnoha východních členských stá-
tech. To může být důvodem k obavám, protože 
to vytváří tlak na region hlavního města, zatímco 
v ostatních regionech mohou být zdroje nedosta-
tečně využity.

Vyšší úroveň HDP na obyvatele je obecně spoje-
na s vyšší úrovní konkurenceschopnosti. Tento 
vztah je však silnější při nižších úrovních HDP 
– mezi prosperujícími regiony jsou větší rozdíly 
v konkurenceschopnosti. 
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Pole	2.13	Metodika	indexu	regionální	konkurenceschopnosti	(RCI)

Vydání RCI z roku 2019 je založeno na souboru 74 
ukazatelů vybraných z 84 kandidátských ukazate-
lů (některé ukazatele použité v roce 2016 byly na-
hrazeny). Většina dostupných hodnot ukazatelů se 
vztahuje k období 2015–2017, některé k roku 2018 
a některé k roku 2014.

Údaje pocházejí z různých zdrojů, včetně indexu kva-
lity veřejné správy (University of Gothenburg), Svě-
tové ukazatele kvality státní správy (Světová banka), 
Index globální konkurenceschopnosti (Světové eko-
nomické fórum), různých ukazatelů Eurostatu a RIS 
(GŘ GROW).

Podle stejné metodiky jako v předchozích vydáních 
jsou ukazatele seskupeny do 11 dimenzí konkuren-
ceschopnosti, které zachycují aspekty důležité pro 
produktivitu a dlouhodobý rozvoj. Těchto 11 dimenzí 
je rozděleno do tří dílčích indexů: základní, efekti-
vita a inovace. Do skupiny Základní patří pět pilířů: 
(1) instituce, (2) makroekonomická stabilita, (3) in-
frastruktura, (4) zdravotnictví a (5) základní vzdě-
lávání. Ty představují nejdůležitější hnací motory 
všech typů ekonomik. S rozvojem regionální ekono-
miky a zvyšováním její konkurenceschopnosti se do 
skupiny Efektivita, která zahrnuje tři dimenze, řadí 

kvalifikovanější pracovní síla a efektivnější trh práce: 
(6) vysokoškolské vzdělávání, odborná příprava a ce-
loživotní učení, (7) efektivita trhu práce a (8) velikost 
trhu. V nejpokročilejší fázi vývoje nabývá na význa-
mu skupina Inovace, která se skládá ze tří dimenzí: 
(9) technologická připravenost, (10) sofistikovanost 
podnikání a (11) inovace. Hodnoty ukazatelů jsou 
normalizovány jako z-skóre: tj. vypočítá se rozdíl 
mezi pozorovaným skóre a průměrným skóre v regi-
onech a vydělí se směrodatnou odchylkou.

Regiony EU jsou rozděleny do pěti úrovní rozvoje na 
základě jejich průměrného HDP na obyvatele v le-
tech 2015–2017 (v PPS) ve vztahu k průměru EU. 
Váhy přiřazené třem dílčím indexům, které se pou-
žívají pro výpočet celkového RCI, se v jednotlivých 
fázích vývoje liší (tabulka 2.8).

RCI pro rok 2019 sleduje výkonnost všech regionů 
NUTS 2 v členských státech EU. Stejně jako v před-
chozích vydáních jsou regiony, které jsou součástí 
stejné funkční městské oblasti, sloučeny, což je případ 
šesti hlavních funkčních městských oblastí (tj. Vídeň, 
Brusel, Praha, Berlín, Budapešť a Amsterdam). 

Další podrobnosti o metodice naleznete v publikaci 
Annoni a kol. (2019).

Tabulka	2.8	Váhy	tří	dílčích	indexů	RCI	pro	jednotlivé	fáze	vývoje	

Fáze	vývoje	 Dílčí	index	–	základní	
lidské	potřeby	

Dílčí	index	–	příležitosti	 Dílčí	index	–	inovace	

Fáze 1: Index HDP < 50 30,00 50,00 15,00
Fáze 2: Index HDP 50–75 31,25 50,00 18,75
Fáze 3: Index HDP 75–90 27,50 50,00 22,50
Fáze 4: Index HDP 90–110 23,75 50,00 26,25

Fáze 5: Index HDP ≥ 110 20,00 50,00 30,00
Index HDP je vypočítán na základě průměru EU = 100. 
Zdroj: Annoni a kol. (2019).
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Kapitola	3	

Zelenější,	nízkouhlíková	Evropa

 • EU přijala Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), jejímž cílem je, aby se ekonomika EU stala 
do roku 2050 klimaticky neutrální. To bude vyžadovat rychlé snížení emisí skleníkových plynů, 
větší investice do ekologických technologií a ochranu přírodního prostředí. 

 • Emise skleníkových plynů klesly mezi lety 1990 a 2019 o 24 %. To naznačuje, že EU splní 
svůj cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 o 20 %. Nový cíl pro rok 2030, který je 
součástí balíčku „Fit for 55“, je snížení o 55 %. To bude znamenat velké snížení emisí v rámci 
systému obchodování s emisemi (ETS) i mimo něj.

 • Spotřeba energie se v EU v posledních desetiletích výrazně snížila. Nejnovější údaje nicméně 
naznačují, že cíl energetické účinnosti pro rok 2020 nebude splněn. Cíl pro rok 2030 je 
ambicióznější a bude vyžadovat další úsilí. 

 • Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v EU postupně vzrostl z 11 % v roce 2006 na 
19 % v roce 2018, což se blíží cíli pro rok 2020 ve výši 20 %, ale některé členské státy za 
svými národními cíli pro rok 2020 zaostávají. Dosažení cíle 40 % do roku 2030 bude vyžadovat 
společné úsilí o zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů a snížení celkové spotřeby energie. 

 • Změna klimatu ovlivňuje stále větší počet regionů EU, ale její dopad se liší v závislosti na jejich 
zeměpisné poloze a struktuře hospodářství. Postižena budou zejména odvětví jako cestovní 
ruch a zemědělství.

 • Pouze 40 % vodních ploch v EU je v dobrém ekologickém stavu. Navzdory významnému pokroku 
potřebují některé venkovské oblasti a méně rozvinuté regiony stále významné investice do 
čištění odpadních vod. 

 • Podíl využitého odpadu se v EU zvýšil ze 46 % v roce 2004 na 54 % v roce 2018. To pomáhá 
chránit životní prostředí, recyklovat suroviny a získávat energii. Míra recyklace a spalování 
s energetickým využitím je však v několika členských státech stále nízká. 

 • Emise většiny hlavních látek znečišťujících ovzduší se v EU výrazně snížily. Expozice znečišťujícím 
látkám v ovzduší je však v mnoha městech stále vysoká. Třetina obyvatel měst žije ve městech, 
kde je překročen alespoň jeden z limitů znečištění ovzduší.

 • V EU pokračuje úbytek biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb 
v suchozemských, sladkovodních a mořských ekosystémech. Ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti může pomoci zlepšit tok ekosystémových služeb a zmírnit změnu klimatu 
a její dopady. Investice do městské vegetace nebo mokřadů mohou například snížit dopad 
vln veder a povodní, poskytnout více stanovišť pro ohrožené druhy, snížit znečištění ovzduší 
a hluk a poskytnout prostor pro trávení volného času, a tím zlepšit kvalitu života ve městech. 
Podpora krajiny s vysokou rozmanitostí může ve venkovských oblastech zvýšit ekologickou 
konektivitu a pomoci druhům přizpůsobit se změně klimatu a zároveň posílit ekosystémové 
služby, jako je opylování, regulace klimatu a vody a ochrana proti erozi.
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Kapitola 3

Zelenější, nízkouhlíková Evropa

1.	Opatření	EU	v	oblasti	klimatu	
a	Zelená	dohoda	pro	Evropu	

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí 
jsou nejvážnějšími hrozbami pro životní podmínky 
v Evropě a vlastně i na celém světě. V reakci na 
to EU přijala Zelenou dohodu pro Evropu – novou 
strategii růstu s ambiciózními cíli v oblasti účinného 
využívání zdrojů, konkurenceschopnosti, emisí skle-
níkových plynů a inkluzivity. Cílem je, aby se hospo-
dářství a společnost EU staly do roku 2050 klima-
ticky neutrálními, a to snížením emisí, investicemi 
do ekologických technologií a ochranou přírodního 
prostředí. Komise navrhla evropský právní rámec 
pro klima, který by tento cíl učinil právně závazným2.

V posledních desetiletích přijala EU řadu cílů v ob-
lasti emisí skleníkových plynů, energetické účin-
nosti a podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě 
energie s cílem dosáhnout přechodu na nízkouh-
líkové hospodářství. Klíčové cíle EU byly stanoveny 
v následujících rámcích (tabulka 3.1): 

 • klimaticko-energetický balíček do roku 2020 
přijatý v roce 2007, jehož cílem bylo do roku 
2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % 
(oproti úrovni z roku 1990), dosáhnout 20 % 
podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě ener-
gie a zvýšit energetickou účinnost o 20 %;

 • rámec pro klima a energetiku do roku 2030 
přijatý v roce 2014, který zvýšil cíle pro rok 
2020 na 40 %, 32 % a 32,5 %;

 • Zelená dohoda pro Evropu, v níž Komise na-
vrhla aktualizaci cíle pro snížení emisí sklení-
kových plynů do roku 2030 o 55 % a zvýšila 
cíle týkající se obnovitelných zdrojů energie na 
40 % a energetické účinnosti na 36 %; a

 • dlouhodobá strategie do roku 2050, jejímž cí-
lem je, aby EU byla do roku 2050 klimaticky 
neutrální. 

2 Evropská komise (2018b).

Nedávné extrémní události, např. smrtící záplavy 
v Německu a Belgii nebo nekontrolovatelné lesní 
požáry v Řecku, ilustrují výzvy, kterým EU čelí při ře-
šení důsledků změny klimatu. Podle poslední zprá-
vy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) 
je téměř celé oteplení o 1,1 °C od předindustriál-
ní éry způsobeno lidskou činností1. Podle IPCC je 
50 % pravděpodobnost, že oteplení o 1,5 °C bude 
dosaženo před rokem 2040. V důsledku toho bu-
dou negativní dopady změny klimatu častější a zá-
važnější a zasáhnou všechny regiony v EU. 

Současně svět čelí masivnímu vymírání. To se pro-
jevuje rychlým poklesem biologické rozmanitosti, 
který postihuje všechny části světa. V součas-
né době je jeden milion z osmi milionů známých 
druhů na planetě ohrožen vymřením v důsledku 
lidských činností, včetně změn ve využívání půdy 
a moří, nadměrné těžby, změny klimatu, znečiš-
tění a invazivních cizích druhů. Pokles biologické 
rozmanitosti způsobený tlakem člověka pokračuje 
i v EU, což oslabuje schopnost ekosystémů přiná-
šet lidem užitek. Kvalita našeho životního prostředí 
je však zásadní pro blahobyt lidí a pro zachování 
klíčových ekosystémových služeb, jako je regulace 
klimatu, ochrana před povodněmi, kvalita vzduchu 
a vody, úrodnost půdy, opylování a produkce potra-
vin, paliv, vláken a léčiv. 

Tato kapitola se zabývá hlavními trendy souvise-
jícími se změnou klimatu a životním prostředím. 
Hodnotí, do jaké míry EU dosáhla či nedosáhla ně-
kterých svých klíčových politických cílů v této ob-
lasti. Analyzuje také, jak a do jaké míry jsou regi-
ony EU postiženy důsledky změny klimatu a jak si 
vedou při ochraně kvality svého životního prostředí. 

1 Mezivládní panel pro změnu klimatu (2021). 
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V červenci 2021 přijala Evropská komise řadu 
legislativních návrhů, v nichž stanovila, jak hod-
lá dosáhnout klimatické neutrality v EU do roku 
2050, včetně průběžného cíle čistého snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 %. 
Balíček „Fit for 55“3 kombinuje: uplatňování obcho-
dování s emisemi v nových odvětvích a zpřísnění 
stávajícího systému EU pro obchodování s emise-
mi (ETS); urychlené využívání obnovitelných zdrojů 
energie a vyšší energetickou účinnost; rychlejší za-
vádění nízkoemisních druhů dopravy; sladění daňo-
vých politik s cíli evropské zelené dohody; opatření 
k zabránění úniku uhlíku a nástroje k zachování a 
zvýšení přirozených propadů uhlíku v EU. Zároveň 
byl zaveden transparentnější a dynamičtější pro-
ces řízení, který má pomoci splnit cíle do roku 2030 
a mezinárodní závazky EU v rámci Pařížské dohody 
a který zahrnuje integrovaný systém monitorování 
a pravidla podávání zpráv. 

Aby byly tyto plány úspěšné, je třeba přijmout 
opatření ve všech částech hospodářství EU, zejmé-
na: investice do technologií šetrných k životnímu 
prostředí, cílený výzkum a vývoj a inovace, čistší, 
levnější a zdravější formy soukromé a veřejné do-
pravy, dekarbonizace energetiky a zlepšení ener-
getické účinnosti budov. 

3 Evropská komise (2021f).

1.1	Snižování	emisí	skleníkových	plynů	

V rámci klimaticko-energetického balíčku4 do roku 
2020 se EU zavázala snížit emise skleníkových 
plynů do roku 2020 o 20 % oproti roku 1990. 
Dosažení tohoto cíle bylo podpořeno dvěma ná-
stroji, ETS a rozhodnutím o sdílení úsilí (ESD). 

ETS je tržní nástroj pro snižování emisí z vel-
kých elektráren, průmyslových závodů a letectví. 
Pokrývá přibližně 45 % celkových emisí EU a teh-
dejším cílem bylo snížit tyto emise do roku 2020 
o 21 % oproti roku 2005. ESD zahrnuje odvětví, kte-
rá nejsou zahrnuta do ETS, jako je doprava, budo-
vy, zemědělství (emise jiné než oxid uhličitý – CO2) 
a odpady, které představují přibližně 55 % emisí EU. 
Členské státy se zavázaly k národním cílům pro rok 
2020, které jsou stanoveny podle úrovně jejich roz-
voje – od 20 % snížení pro nejrozvinutější země až 
po maximální 20 % zvýšení pro nejméně rozvinuté 
země ve srovnání s rokem 2005. Cílem ESD je snížit 
emise v odvětvích, na která se vztahuje, o 10 %.

Podle posledních dostupných údajů je pravděpo-
dobné, že EU svůj cíl pro rok 2020 splní. Mezi lety 
1990 a 2019 se emise skleníkových plynů snížily 
o 24 %, zatímco HDP EU vzrostl přibližně o 60 %. 
Intenzita emisí skleníkových plynů v ekonomice, 
definovaná jako podíl emisí na HDP, proto klesla 

4 Klimaticko-energetický balíček pro rok 2020 je soubor závazných 
legislativních opatření, která mají zajistit, aby EU splnila své kli-
maticko-energetické cíle pro rok 2020. Cíle byly stanoveny ve-
doucími představiteli EU v roce 2007 a uzákoněny v roce 2009. 
Jsou také hlavními cíli strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění.

Tabulka	3.1	Hlavní	cíle	EU	v	oblasti	klimatu	a	energetiky

Cílový	časový	plán 2020 2030 2030 2050

Politický rámec Klimaticko-
energetický 

balíček 2020

Klimaticko-
energetický 
rámec 2030

Zákony EU  
v oblasti klimatu  

a balíček „Fit for 55“

Zákony EU  
v oblasti klimatu  

a balíček „Fit for 55“
Rok přijetí 2007 2014 2021 2021
Cíle
Snížení emisí skleníkových plynů 20,0 % 40,0 % 55,0 % Čisté nulové emise 

skleníkových plynů
Podíl obnovitelných zdrojů 
na spotřebě energie

20,0 % 32,0 % 40,0 % není k dispozici

Zvyšování energetické účinnosti 20,0 % 32,5 % 36,0–39,0 % není k dispozici

Zdroj: Evropská komise.
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na méně než polovinu úrovně z roku 19905. Emise 
v EU-27, na které se vztahuje rozhodnutí ESD, byly 
v roce 2019 o 10 % nižší než v roce 2005, takže 
cíle pro rok 2020 bylo pravděpodobně dosaženo. 

V roce 2014 přijala EU právní předpisy, které mají 
do roku 2030 snížit emise nejméně o 40 %. Národní 
emisní cíle pro odvětví, na něž se vztahuje ESD, byly 
revidovány tak, aby do roku 2030 dosáhly snížení 
o 30 % ve srovnání s rokem 2005. Tyto cíle, zakot-
vené v nařízení z roku 20186, zahrnují snížení emisí 
v rozmezí od 0 do 40 %. Ačkoli se všechny členské 
státy zavázaly, že nebudou zvyšovat emise ze svých 
odvětví energetických služeb, na Maltě, v Lotyšsku, 
Litvě a Polsku emise vzrostly (graf 3.1)7.

V roce 2018 byly úrovně emisí ESD nižší než cíl pro 
rok 2030 pouze v Řecku, Maďarsku a Chorvatsku a 
v řadě členských států byly výrazně vyšší, a to buď 
proto, že cíl byl stanoven na vysoké úrovni (jako 
v Lucembursku, Finsku, Německu a Belgii – snížení 
o 35 % nebo více ve všech případech), nebo proto, 
že emise byly sníženy pouze mírně (jako v Irsku) 
nebo se zvýšily (jako v Bulharsku, Lotyšsku, Litvě, 
Maltě a Polsku).

5 Evropská komise (2020b).

6 Evropská komise (2018a).

7 Vnitrostátní cíle v rámci směrnice o udržitelném rozvoji by měly 
být revidovány v souvislosti s balíčkem „Fit for 55“, ale dosud 
nebyly stanoveny. 

V rámci Zelené dohody pro Evropu, jak bylo uvede-
no výše, zahájila EU plán klimatických cílů do roku 
2030, v jehož rámci si stanovila ambicióznější cíl 
snížit do roku 2030 emise nejméně o 55 % oproti 
úrovni z roku 1990 namísto 40 %, a to s cílem do-
sažení klimatické neutrality do roku 2050.

Emise skleníkových plynů na obyvatele se v jed-
notlivých členských státech výrazně liší. To se týká 
zejména Španělska, Portugalska, Německa, Řecka, 
Bulharska a Polska, kde jsou některé regiony emis-
ními ohnisky (mapa 3.1)8. Rozdíly ve vysokých 
úrovních emisí lze vysvětlit mnoha faktory, mezi 
něž patří zejména: úroveň a složení hospodářské 
činnosti, energetická účinnost výrobních zařízení 
a budov, využívání obnovitelných zdrojů energie 
a využití půdy, klima a zeměpisná poloha9. 

8 Údaje vycházejí z databáze EDGAR (Emissions Database for 
Global Atmospheric Research), která poskytuje údaje o emisích 
a síťové mapy pro všechny země od roku 1970 do roku 2015 
(2018 pro CO2), a to jak pro látky znečišťující ovzduší, tak pro skle-
níkové plyny, vypočtené jednotným způsobem, aby byly mezi ze-
měmi srovnatelné. K odhadu regionálního umístění emisí využívá 
EDGAR mezinárodní údaje o činnosti (zejména statistiky energe-
tické bilance Mezinárodní energetické agentury [IEA] za rok 2017, 
emise CO2 IEA podle hlavních druhů paliv a statistiky BP) a emisní 
faktory z různých technologických databází a zástupných údajů. 
Vzhledem k rozdílům v metodice se údaje ne vždy shodují s ofici-
álními odhady, které poskytují členské státy na národní úrovni. 

9 Crippa a kol. (2019).
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Graf	3.1	Změna	emisí	skleníkových	plynů	mimo	systém	obchodování	s	emisemi	v	letech	
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Mezi lety 1990 a 2018 se emise skleníkových ply-
nů ve většině regionů EU snížily, ale v některých 
z nich výrazně vzrostly, zejména na Kypru, v Irsku, 
Španělsku a Polsku, kde se zvýšily o více než 30 % 
(mapa 3.2). 

1.2	Zvyšování	energetické	účinnosti	

Zvyšování energetické účinnosti je klíčem k ochra-
ně životního prostředí, snižování emisí skleníkových 
plynů a zlepšování kvality života. EU stanovila am-
biciózní cíle pro roky 2020 a 2030 a zaměřila se na 
odvětví, kde je potenciál úspor největší, například 
na budovy.

V rámci klimaticko-energetického balíčku do roku 
2020 byl v roce 2007 stanoven cíl zvýšit do roku 
202010 energetickou účinnost o 20 % ve srovná-
ní s tehdejšími prognózami. K dosažení tohoto cíle 
byly členské státy vyzvány, aby si stanovily vlastní 
orientační národní cíle energetické účinnosti11.

V roce 2018 byla směrnice o energetické účinnosti 
z roku 2012 změněna12 tak, aby stanovila cíl pro 
rok 2030 snížit spotřebu energie v EU alespoň o 
32,5 %13. Snížení spotřeby energie však nemusí 
nutně znamenat zlepšení energetické účinnosti. 
Hlavními určujícími faktory spotřeby energie jsou 
růst HDP a podíl zpracovatelského průmyslu v eko-
nomice. Změny ve spotřebě energie proto odrážejí 
nejen změny v energetické účinnosti, ale také vý-
kyvy v hospodářské činnosti a změny ve struktuře 
hospodářství.

10 Cíl 20 % energetické účinnosti byl legislativně zakotven přijetím 
směrnice o energetické účinnosti v roce 2012.

11 Evropská unie (2012). Cíle členských států jsou zahrnuty do 
 jejich národních akčních plánů a výročních zpráv o pokroku  
(https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-di-
rective-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?re-
dir=1). Po vystoupení Spojeného království byly údaje o spotřebě 
energie v EU pro roky 2020 a 2030 upraveny podle situace 27 
členských států. 

12 Evropská unie (2018b).

13 Balíček Fit for 55 stanovil cíl EU ve výši 36 %, ale národní cíle 
v oblasti směrnice o udržitelném rozvoji dosud nebyly stanoveny. 

V roce 2019 poklesla primární spotřeba energie 
o 9,7 % a konečná spotřeba energie14 o 5,5 % 
ve srovnání s rokem 2005. Úroveň primární a ko-
nečné spotřeby energie však byla o 3,0 %, resp. 
2,6 % vyšší než cíle pro rok 2020 a o 19,9 %, resp. 
16,3 % vyšší než cíle pro rok 2030. Je tedy pravdě-
podobné, že EU nesplní své cíle pro rok 2020 a k cí-
lům pro rok 2030 má ještě daleko, což znamená, 
že je třeba vyvinout další úsilí, aby se ekonomika 
EU stala energeticky účinnější.

Pokrok ve snižování spotřeby energie se v jednot-
livých členských státech výrazně liší. V roce 2018 
pouze 11 z 27 členských států snížilo primární 
spotřebu energie pod svůj cíl pro rok 2020 a pou-
ze devět snížilo konečnou spotřebu pod tento cíl. 
V řadě členských států bylo snížení potřebné ke 
splnění cílů stále značné (Kypr, Malta, Bulharsko 
a Francie, pokud jde o spotřebu primární energie, 
a Litva, Maďarsko, Malta a Slovensko, pokud jde 
o konečnou spotřebu) (graf 3.2). 

1.3	Posílení	obnovitelných	
zdrojů	energie	

Obnovitelné zdroje hrají při výrobě energie v EU 
stále větší roli. Podíl obnovitelných zdrojů na hru-
bé konečné spotřebě energie v EU postupně rostl 
z 11 % v roce 2006 na 19 % v roce 2018. V kli-
maticko-energetickém balíčku do roku 2020 z roku 
2007 byl stanoven cíl zvýšit tento podíl do roku 
2020 alespoň na 20 %, přičemž podíl obnovitelných 
zdrojů v dopravě by měl činit 10 %. Členské státy 
EU se zavázaly splnit závazné národní cíle pro po-
díl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie podle 
směrnice z roku 200915. Pohybují se od 10 % na 
Maltě do 49 % ve Švédsku. 

Rámec pro klima a energetiku do roku 2030, schvá-
lený v roce 2014, stanovil cíl dosáhnout do roku 
2030 32 % podílu obnovitelných zdrojů na spotře-
bě energie; Komise však v rámci balíčku „Fit for 55“ 

14 Primární spotřeba energie měří celkovou domácí poptávku po 
energii, zatímco konečná spotřeba energie se týká toho, co sku-
tečně spotřebují koncoví uživatelé. Rozdíl se týká především toho, 
co potřebuje samotné odvětví energetiky, a ztrát při transformaci 
a distribuci.

15 Evropská unie (2017a).

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?redir=1
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Pole	3.1	Zaměstnanost	v	zařízeních	EU	ETS

1 Evropská komise (2021h).

2 Viz například: Abrell a kol. (2011) 
nebo Dechezleprêtre a kol. (2018).

Systém EU ETS byl zahájen v roce 2005 a je nej-
větším programem obchodování s emisemi skle-
níkových plynů na světě, který zahrnuje přibližně 
14 000 továren, elektráren a dalších podniků v EU, 
z nichž většina má vysokou energetickou náročnost. 
Klíčovým principem ETS je stanovení celkového roč-
ního množství skleníkových plynů (měřeného v ekvi-
valentu CO2) a jeho prodej prostřednictvím aukce 
dotčeným zařízením. 

Geografické rozložení zařízení ETS v regionech NUTS 
2 EU je velmi různorodé. Na základě nedávné studie1 
se odhaduje, že zaměstnanost v zařízeních ETS od-
povídá přibližně 1 % celkové zaměstnanosti v EU-27, 
avšak s určitými regionálními rozdíly (mapa 3.3). V 
roce 2018 tvořili lidé zaměstnaní v zařízeních ETS 
více než 3 % celkové zaměst-
nanosti v sedmi regionech 
NUTS 2, nejvíce v maďarském 
regionu Közép-Dunántúl 
(4,1 %). Na úrovni NUTS 3 
přesáhl podíl zaměstnanosti v 
zařízeních ETS 10 % ve třech 
regionech, přičemž nejvyšší 
byl v Gotlands län (Švédsko), 
a to 14 %. Pět z deseti regi-
onů s nejvyšší zaměstnaností 
v této oblasti se nacházelo 
v Německu. 

Objevily se obavy, že systém 
ETS zvyšuje náklady podni-
ků, znamená ztrátu konku-
renceschopnosti a podporuje 
přesun činností do míst, kde 
jsou environmentální předpi-
sy méně přísné. Zvýšení ceny 
uhlíku však může vést k růz-
ným reakcím průmyslu, kro-
mě snížení činnosti a/nebo 
zaměstnanosti, například ke 
zvýšení energetické účinnosti, 
změně druhu používané ener-
gie, úpravě technologií nebo 
inovacím. 

To potvrzuje i řada studií o dopadu systému ETS na 
výkonnost podniků a zaměstnanost, z nichž obecně 
vyplývá, že: (i) systém ETS nabízí konkurenční výho-
dy ve srovnání s alternativními regulačními scéná-
ři a (ii) systém ETS dosud neměl žádný statisticky 
významný dopad na počet zaměstnanců nebo zisky 
regulovaných podniků. Namísto toho systém ETS 
přiměl regulované společnosti ke zvýšení investic, 
zejména do technologií pro úsporu uhlíku2. 
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2018 to bylo více než 40 % ve Finsku a Lotyšsku 
a téměř 55 % ve Švédsku (graf 3.3). V ostatních 
členských státech je mnohem nižší – pod 10 % 
na Maltě, v Lucembursku, Belgii a Nizozemsku – 
i když se v posledních letech výrazně zvýšil. V roce 
2018 dosáhlo svého národního cíle stanoveného 
pro rok 2020 13 členských států, přičemž Švédsko, 
Estonsko a Dánsko jej překročily o více než 5 pro-
centních bodů. Zároveň jsou některé členské státy 
stále daleko od svého cíle, například Belgie, Francie 

navrhla zvýšit tento cíl na 40 %16. Aby bylo toho-
to cíle dosaženo, musel by se podíl obnovitelných 
zdrojů oproti roku 2018 zdvojnásobit.

Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie 
se v jednotlivých zemích EU značně liší. V roce 

16 Pro dosažení cíle pro rok 2030 bude celkový závazný cíl 40 % 
podílu obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie v EU do-
plněn orientačními vnitrostátními příspěvky, které ukazují, jak by 
měl každý členský stát přispět k dosažení společného cíle.

0

10

20

30

40

50

60

MT LU BE CY CZ HU NL SK PL IE BG IT EL DE ES HR FR LT RO SI EE DK PT AT FI LV SE EU-
27

2018 2006 Cíl pro rok 2020 Navrhovaný cíl EU do roku 2030

Zdroj: EEA, Eurostat [t2020_31].

Graf	3.3	Podíl	obnovitelných	zdrojů	na	hrubé	konečné	spotřebě	energie,	rok	2006,	rok	2018	
a	cíl	pro	rok	2020
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Pole	3.2	Uhelné	regiony	v	transformaci	

1  Společné výzkumné středisko určilo evropská 
odvětví CRiT, která budou ovlivněna omezením těžby 
uhlí a činností v uhelných elektrárnách, a odhaduje, 
že může být ohroženo více než 200 000 pracovních 
míst. Viz: Alves Dias a kol. (2018).

2  Pro odhad potenciálního dopadu cílů EU v ob-
lasti klimatu a energetiky pro rok 2030 vypracovala 
Evropská komise soubor scénářů EUCO. Nejnovější 
scénář EUCO3232.5 modeluje dopad dosažení cíle 
zvýšení energetické účinnosti o 32,5 % a cíle podílu 
obnovitelných zdrojů na spotřebě energie ve výši 
32 %, jak bylo dohodnuto v balíčku „Čistá energie 
pro všechny Evropany“. Tento scénář byl použit 
v posouzení návrhů národních plánů členských států 
v oblasti energetiky a klimatu, které Evropská komi-
se provedla v červnu 2019.

3  Analýza zohledňuje povahu a dobu trvání růz-
ných typů vytvořených pracovních míst. Předpokládá 
se, že pracovní místa týkající se provozu a údržby bu-
dou trvat 15 let od instalace, pracovní místa týkající 
se výroby a instalace zařízení po jednom roce (první 
z nich před instalací).

Využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) může 
být příležitostí pro mnoho regionů. To platí zejména 
pro uhelné regiony v procesu transformace1 (CRiT), 
které by mohly usnadnit energetickou transforma-
ci a podpořit komunity po ukončení těžby prostřed-
nictvím vzniku pracovních míst vyvolaného instalací 
kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 
Nedávný výzkum Společného výzkumného středis-
ka (SVS) naznačuje, že do roku 2030 by mohlo být 
v CRiT vytvořeno až 315 000 pracovních míst díky 
zavádění technologií obnovitelné energie, jak před-
pokládá energetický scénář EUCO3232.52. Využitím 
potenciálu energetické účinnosti v obytných budo-
vách by mohlo být vytvořeno přibližně 200 000 dal-
ších pracovních míst na plný úvazek ročně3.

Možnosti přechodu se v jednotlivých regionech liší 
(mapa 3.4). Ve většině CRiT v EU by technologie 
čisté energie a energetické účinnosti mohly vyvolat 
více pracovních míst než v jejich současném uhel-
ném průmyslu, zatímco v řadě dalších je potenciální 

zaměstnanost s těmito technologiemi podobná jako 
v uhelném průmyslu.

Na mapě 3.4 jsou regiony rozděleny do následujících 
skupin:

 • 17 regionů s vysokým dekarbonizačním poten-
ciálem zaměstnanosti (HDEP), kde je potenciál-
ní zaměstnanost v odvětvích OZE v současnosti 
srovnatelná s pracovními místy spojenými 
s uhlím. Budoucí dekarbonizace povede k pře-
kročení této hodnoty, i když k plnému využití 
potenciálu může být nutná podpora.

 • Sedm regionů s pomalým dekarbonizačním 
potenciálem zaměstnanosti (SDEP), které 
mohou potenciálně rozvíjet dekarbonizační 
odvětví a kompenzovat tak ztrátu pracovních 
míst spojených s uhlím. Tempo změn odha-
dované ve scénáři EUCO3232.5 by mohlo 
způsobit přechodnou nerovnováhu, takže by 
mohla být nutná podpora pro urychlení roz-
voje těchto odvětví.

 • Sedm regionů s omezeným dekar-
bonizačním potenciálem zaměst-
nanosti (RDEP), které podle scénáře 
EUCO3232.5 nerozvíjejí zaměstnanost 
v dekarbonizačních odvětvích na úro-
veň podobnou stávajícím pracovním 
místům spojeným s uhlím. Podpora 
může být potřebná k mobilizaci nevy-
užitého potenciálu nebo k propagaci 
alternativních možností zaměstnání.

0
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a Irsko, kde podíl obnovitelných zdrojů v roce 2018 
stále nedosahoval 75 % národního cíle pro rok 
2020. Aby Nizozemsko splnilo svůj cíl, musel by se 
podíl obnovitelných zdrojů mezi lety 2018 a 2020 
téměř zdvojnásobit. 

Kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů 
úzce souvisí s geografickými podmínkami jednotli-
vých zemí a regionů. Výroba větrné energie je snaz-
ší v pobřežních oblastech, například v severozá-
padní Evropě a podél Baltského moře, Atlantského 
oceánu a některých pobřeží Středozemního moře. 
Výroba energie z vodních elektráren vyžaduje 
vhodné geofyzikální podmínky, zatímco potenciál 
pro výrobu energie ze slunce je vyšší v jihoevrop-
ských regionech, kde je mnohem více slunečných 
dnů. V roce 2018 však byla instalovaná fotovol-
taická kapacita (solární panely) na obyvatele v EU 
největší v Německu (590 wattů na obyvatele), ná-
sledovaném Nizozemskem (401) a Belgií (394)17; 
ve Španělsku (197) a Portugalsku (88) to bylo 
mnohem méně, přestože tyto členské státy mají 
jeden z nejvyšších potenciálů solární energie v EU.

17 EurObserv’ER (2020).

1.4	Dosažení	nízkouhlíkové	dopravy

Po prudkém poklesu v letech 2008–2014 v dů-
sledku hospodářské krize v roce 2008 se emi-
se skleníkových plynů z dopravy v EU v letech 
 2014–2019 zvyšovaly podobným tempem jako 
v období -1990–2008, tedy o necelá 2 % ročně18 
(graf 3.4). To znamená, že doprava v posledních le-
tech nesledovala obecnou tendenci poklesu emisí 
skleníkových plynů. Její podíl na celkových emisích 
skleníkových plynů v EU je proto stále významnější.

Prognózy naznačují, že emise skleníkových plynů 
z dopravy se v příštích několika letech sníží jen 
relativně málo a zůstanou vyšší než v roce 1990, 
a to i s ohledem na opatření, která jsou v současné 
době v členských státech plánována. Proto je třeba 
přijmout další opatření, zejména v silniční dopravě, 
ale také v letecké a lodní dopravě, kde poptávka 
zvyšuje emise v absolutním i relativním vyjádření. 
Snížení emisí ve všech pododvětvích dopravy bude 
muset být mnohem ambicióznější, pokud má toto 
odvětví jako celek přispět svým dílem k dosažení 
cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu.

18 Evropská agentura pro životní prostředí (2021a). 

500

550

600

650

700

750

800

850

900

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035

Emise skleníkových plynů – doprava  Prognóza se stávajícími opatřeními  Prognóza s dodatečnými opatřeními

Graf	3.4	Emise	skleníkových	plynů	v	odvětví	dopravy	od	roku	1990	a	prognózy	do	roku	2035,	
EU-27

M
et

ric
ké

 tu
ny

 e
kv

iv
al

en
tu

 
ox

id
u 

uh
lič

ité
ho

Na obrázku je znázorněn vývoj emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy od roku 1990 a prognózy do roku 2035 na úrovni EU (EU-27). 
Uvedené hodnoty zahrnují veškeré emise z vnitrostátní dopravy, jakož i z mezinárodní letecké a námořní dopravy. Hodnota za rok 2019 
je předběžný odhad založený na přibližných inventarizacích skleníkových plynů nahlášených členskými státy podle nařízení MMR (EU) 
č. 525/2013. Tato hodnota nezahrnuje dopravu (předpokládá se beze změny). 
Scénář „se stávajícími opatřeními“ odráží stávající politiky a opatření a scénář „s dodatečnými opatřeními“ zahrnuje také další plánované 
politiky a opatření oznámené členskými státy do března 2020.
Zdroj: EEA.
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Nová strategie EU pro udržitelnou a inteligentní 
mobilitu (EUSSSM)19 zahrnuje opatření zaměřená 
na výrazné snížení emisí CO2 a emisí znečišťujících 
látek ve všech druzích dopravy s cílem snížit emise 
o 90 % do roku 2050. V rámci této strategie bude 
Komise podporovat využívání udržitelnějších dru-

19 Strategii EUSSSM oznámila Evropská komise v rámci svého sdě-
lení o Zelené dohodě pro Evropu. EUSSSM má přispět k dosažení 
cíle Zelené dohody EU, kterým je snížení emisí skleníkových plynů 
souvisejících s dopravou o 90 % do roku 2050. 

hů dopravy, jako je železnice a vnitrozemská vodní 
doprava.

V osobní dopravě stále převažuje používání osob-
ních automobilů, které se v posledních letech do-
konce mírně rozšířilo (graf 3.5). V roce 2014 se 
osobní automobily používaly k 82,2 % vnitrozem-
ských cest a v roce 2019 k 82,8 %. Podíl cestují-
cích vlakem se mírně zvýšil ze 7,7 % na 8,0 %, což 
znamená, že podíl autobusů, tramvají a trolejbusů 
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Graf 3.5	Osobní	doprava	dle	druhu	dopravy,	2019
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Graf 3.6	Nákladní	doprava	dle	druhu	dopravy,	2019
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klesl z 10,1 % na 9,2 %. Pouze v pěti členských 
státech (Rumunsko, Rakousko, Slovensko, Česko 
a Maďarsko) tvoří osobní automobily méně než 
80 % osobní dopravy, zatímco v Litvě je to více 
než 90 %. 

Tyto trendy jsou znepokojivé, protože doprava je 
zodpovědná za téměř čtvrtinu emisí skleníkových 
plynů v EU a je hlavní příčinou znečištění ovzduší 
ve městech. Silniční doprava je zdaleka největším 
zdrojem emisí – v roce 2019 představovaly více 
než 70 % všech emisí skleníkových plynů z  dopravy. 
Očekává se však, že emise ze silniční dopravy se 
budou snižovat, protože se dekarbonizuje rychleji 
než ostatní druhy dopravy. Největší nárůst se oče-
kává v letecké a mezinárodní námořní dopravě, 
které budou v nadcházejících letech pravděpodob-
ně představovat větší podíl emisí z dopravy.

Stejně tomu je v případě osobní dopravy, také vět-
šina zboží v EU se přepravuje po silnici (graf 3.6). 
V roce 2019 bylo 76,6 % nákladů přepraveno po 
silnici, v roce 2014 to bylo 73,9 %. V osmi člen-
ských státech byl tento podíl vyšší než 80 %, při-
čemž nejvyšší byl v Řecku (98 %) a Irsku (na Maltě 
a Kypru neexistuje vnitrozemská vodní ani želez-
niční doprava, proto je podíl silniční nákladní do-
pravy 100 %). Na druhém konci žebříčku je více 
než polovina nákladu přepravována po železnici 
nebo vnitrozemských vodních cestách v Bulharsku, 
Rumunsku, Lotyšsku a Litvě.

2.	Snížení	dopadu	změny	klimatu

Změna klimatu je považována za nejvážnější hroz-
bu pro lidskou společnost na celém světě. Vědci 
považují zvýšení globální teploty o 2 °C oproti pře-
dindustriální době za hranici, při jejímž překročení 
existuje reálné riziko, že dojde k nebezpečným a 
možná i katastrofickým změnám globálního život-
ního prostředí. Poslední tři desetiletí byla teplejší 
než kterékoli předchozí desetiletí od počátku zázna-
mů v roce 1850. Důsledky rychlého nárůstu teploty 
a různých klimatických změn, které jsou s ním spo-
jeny, mohou postihnout všechny části světa. Jižní a 
část východní Evropy se bude potýkat s častějšími 
a silnějšími vlnami veder, lesními požáry a suchem. 
Severní Evropa je již nyní mnohem vlhčí a zvyšuje 

se riziko povodní a extrémních povětrnostních jevů, 
zatímco pobřežní oblasti čelí ničivým důsledkům 
zvyšování hladiny moří v důsledku tání polárních 
ledových štítů a ledovců. Mořské prostředí je rov-
něž silně ovlivněno změnou klimatu a předpokládá 
se, že tyto dopady se budou dramaticky zvyšovat, 
což bude mít závažné důsledky pro mořské proudy 
a zranitelné ekosystémy, jako jsou korálové útesy, 
biologické zdroje a potravní řetězce.

Dopady změny klimatu představují pro stále větší 
počet regionů EU velkou výzvu. Přibližně 7 % po-
pulace EU žije v oblastech s vysokým rizikem po-
vodní a více než 9 % žije v oblastech, kde je již více 
než 120 dní v roce bez deště. Vystavení regionů EU 
škodlivým účinkům změny klimatu se však mezi 
nimi značně liší v závislosti na jejich poloze, ale také 
na struktuře jejich ekonomik, vzhledem k tomu, že 
odvětví, jako je cestovní ruch nebo zemědělství, 
budou pravděpodobně obzvláště postižena.

2.1	Hrozba	povodní	v	důsledku		
změny	klimatu

Povodně jsou hlavní příčinou hospodářských škod 
a ztrát na životech v Evropě a dalších částech 
 světa20. Navzdory značnému úsilí o snížení rizika 
se zdá, že škody způsobené povodněmi se v po-
sledních desetiletích zvýšily21. Probíhající změna 
klimatu spolu s rostoucím záborem půdy, zejména 
v záplavových oblastech, pravděpodobně dále zvý-
ší sociální a hospodářské škody v EU. 

Vzhledem k vyššímu riziku povodní pro budoucí 
společnosti je důležité určit adaptační strategie, 
které jsou účinné a udržitelné z ekonomického, so-
ciálního a environmentálního hlediska. Tyto stra-
tegie je třeba posuzovat nejen z hlediska jejich 
účinnosti při snižování potenciálních škod, ale také 
z hlediska souvisejících ekonomických nákladů 
(např. na výstavbu a údržbu ochranných opatře-
ní). Podle nedávných odhadů důsledků říčních po-
vodní22, pokud nebudou přijata žádná zmírňující 
a adaptační opatření a globální teplota do konce 

20 Viz například: Alfieri a kol. (2015).

21 Paprotny a kol. (2018).

22 Dottori a kol. (2020).
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století vzroste o 3 °C, vzrostou hospodářské ztráty 
v EU v důsledku říčních povodní na téměř 50 mi-
liard EUR ročně, což je více než šestkrát více než 
v současnosti, a povodním bude vystaveno téměř 
třikrát více lidí23. Předpokládá se, že škodlivé účin-
ky se budou zvyšovat s vyššími teplotami a hos-
podářským růstem téměř ve všech regionech EU, 
ačkoli členské státy ve východní Evropě by utrpěly 
větší ztráty v poměru ke svému HDP (mapa 3.5). 
Omezení globálního oteplování na 1,5 °C by snížilo 
hospodářské ztráty a počet obyvatel vystavených 
říčním záplavám v EU na polovinu.

Strategie pro snížení povodňových rizik mohou 
výrazně omezit předpokládané ztráty způsobené 
změnou klimatu. Tyto strategie však mají různé 
náklady i přínosy, jak ukazuje nedávná studie, kte-
rá hodnotila čtyři různé přístupy k omezení škod 
způsobených pobřežními povodněmi24.

 • Posílení stávajících systémů protipovodňových 
hrází pravděpodobně přinese větší přínosy než 
náklady, ale má tendenci přenášet rizika níže 
po proudu tím, že stimuluje další rozvoj lid-
ských sídel a činností v rizikových zónách za 
protipovodňovými bariérami, což může mít 
v případě selhání katastrofální následky. 

 • Retenční oblasti a protipovodňové hráze vyža-
dují velké investice, ale mohou podstatně snížit 
ekonomické a lidské ztráty. 

 • Protipovodňová ochrana budov může při ome-
zených investicích výrazně snížit ztráty, ale ne-
zabrání vzniku povodní, a tak může povodňo-
vým škodám zabránit jen částečně. 

 • Přemístění může přinést největší výhody, ale 
bývá nejméně nákladově efektivní, ačkoli ná-
klady s tím spojené se značně liší; bývá také 
málo společensky přijatelné.

Výsledky naznačují, že snížení povodňových špi-
ček pomocí retenčních oblastí má silný potenciál 
pro snížení účinků nákladově efektivním způso-
bem ve většině členských států EU (viz oddíl 2.2). 

23 Tamtéž.

24 Vousdoukas a kol. (2020).

Zavedení takové strategie na úrovni EU by mohlo 
do roku 2100 snížit hospodářské škody a počet 
obyvatel vystavených povodním o více než 70 %. 
Kromě toho mají retenční oblasti či plochy pro za-
držování vody mnoho dalších přínosů, například: 
obnovují přirozené fungování záplavových oblastí; 
zlepšují ekosystém tím, že zlepšují odstraňování ži-
vin, filtraci vody a doplňování zásob podzemních 
vod; poskytují stanoviště pro tření ryb; a poskytují 
příležitosti pro rekreaci a aktivity v přírodě. V závis-
losti na místních podmínkách mohou být vhodnější 
jiné strategie než vytváření retenčních oblastí.

2.2	Ochrana	evropských	pobřeží	
před	stoupající	hladinou	moře

Pobřežní oblasti jsou oblastmi velkého zájmu. 
Více než 200 milionů lidí v EU žije do 50 km od 
pobřeží, které se rozprostírá od severovýchodní-
ho Atlantiku a Baltského moře po Středozemní a 
Černé moře, a v nejvzdálenějších regionech EU. 
Důkazy ukazují, že migrace do pobřežních oblastí 
pokračuje. Takové oblasti jsou v mnoha případech 
místy významných komerčních aktivit a podporují 
rozmanité ekosystémy s důležitými biotopy a zdro-
ji potravy. 

Pobřežní oblasti jsou obzvláště zranitelné vůči 
změně klimatu v důsledku kombinace účinků stou-
pající hladiny moře a rostoucí četnosti a intenzity 
bouří, které se přidávají k již tak značnému tlaku 
způsobenému lidskou činností. Průměrná hladi-
na světového oceánu se od předindustriální doby 
zvýšila o 13–20 cm25 a od 90. let 20. století se 
zvyšuje stále rychleji, přičemž nárůst od roku 1950 
lze vysvětlit globálním oteplováním26. To již přispě-
lo k erozi pobřeží a zvýšilo náchylnost evropských 
pobřeží k nebezpečí. Pokračující zvyšování hladiny 
moří v důsledku globálního oteplování by mohlo 
vést k nebývalým povodňovým ztrátám na pobře-
ží EU, pokud nebude zavedena dodatečná ochrana 
pobřeží a opatření ke snížení rizik. 

25 Viz například: Dangendorf a kol. (2019). 

26 Fasullo a Nerem (2018). 



Kapitola 3: Zelenější, nízkouhlíková Evropa

77

To potvrzuje i nedávná studie27, která hodnotí ná-
klady a přínosy dodatečné ochrany  prostřednictvím 
úprav hrází. Největší škody se předpokládají ve 
Francii, Dánsku, Itálii, Nizozemsku a Německu 
(graf 3.7 a mapa 3.6), ačkoli v některých členských 
státech jsou potenciální škody v poměru k HDP vět-
ší, například na Kypru (5 %), v Řecku (3 %) a Dánsku 
(2 %). Ke zmírnění těchto škodlivých účinků je proto 
třeba přijmout vhodná adaptační opatření. 

Podle autorů by zvýšení hladiny hrází podél po-
břeží EU mohlo výrazně snížit škody způsobené 
povodněmi. Náklady a přínosy se však podél po-
břežních úseků výrazně liší. Přítomnost lidských 
sídel činí investice do hrází ekonomicky výhod-
nými, obvykle pokud hustota osídlení přesahuje 
500 lidí na čtverečný kilometr. V urbanizovaných 
a významných hospodářských oblastech bývají pří-
nosy zvýšení hrází několikanásobně vyšší než ná-
klady. Podle scénáře s vysokými emisemi by se to 
týkalo přibližně 23 % pobřeží EU. V ostatních pří-
padech není dodatečná ochrana před pobřežními 
záplavami nutná nebo není ekonomicky výhodná. 
Důvodem je buď to, že přírodní bariéry poskytnou 
dostatečnou ochranu před zvýšením hladiny moře, 
nebo to, že náklady na zvýšení hladiny hrází pře-
važují nad přínosy, například v téměř neobydlených 
oblastech nebo podél klikatého pobřeží.

27 Vousdoukas a kol. (2020).

Z analýzy vyplývá, že 
průměrný nárůst výšky 
pobřežních hrází, kde je 
nutná další ochrana, je 
podle scénáře s vysoký-
mi emisemi jeden metr. 
Ve Slovinsku, Lotyšsku, 
Polsku, Německu a  Nizo-
zemsku je výrazně vyš-
ší a v Belgii přesahuje 
2 metry. Z toho vyplývá, 
že v mnoha takových ob-
lastech může být pobřeží 
odděleno od vnitrozem-
ských oblastí. 

Při agregaci přínosů a ná-
kladů v pobřežních čás-
tech regionů NUTS 2 je 

poměr přínosů a nákladů (BCR) nejvyšší v měst-
ských centrech (mapa 3.6). Adaptace přináší velké 
čisté ekonomické přínosy na Jónských ostrovech 
(BCR 30 při scénáři s vysokými emisemi), v regi-
onech País Vasco (27), Aquitaine (16), Calabria 
(11,3), Basse-Normandie (14), Pays de la Loire 
(13), Puglia (11) a Alentejo (11).

Agregace výsledků pro pobřežní úseky na úroveň 
členských států ukazuje, že Nizozemsko má nej-
vyšší BCR podle scénáře s vysokými emisemi (18), 
následuje Řecko (12), Francie a Belgie (po 11). 
Naproti tomu v Bulharsku, Finsku, Rumunsku, 
Chorvatsku a na Maltě je BCR nízké, i když stále 
vyšší než 1 (v každém případě 3 nebo méně).

Investice do zelené infrastruktury mohou rovněž 
představovat účinný způsob, jak posílit ochranu 
pobřeží EU před stoupající hladinou moře. Zejména 
ochrana a obnova pobřežních ekosystémů, jako 
jsou louky s mořskou trávou a korálové útesy, 
může zmírnit dopady bouří a přispět ke snížení po-
břežní eroze a současně přinést výhody pro biolo-
gickou rozmanitost a přírodní zdroje.
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Graf	3.7	Odhadované	škody	na	pobřeží	v	roce	2100	bez	
adaptačních	opatření	a	s	nimi	(scénář	s	vysokými	emisemi)

Zdroj: Vousdoukas a kol. (2020).
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Prognózy do roku 2100 odpovídající scénáři vysokých emisí a globálního oteplování nazvanému 
„RCP8.5“ který se často označuje jako „obvyklý stav“, což je pravděpodobný výsledek, pokud 
nebude vyvinuto společné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů. 
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2.3		Ohrožena	je	také	infrastruktura

EU má rozsáhlou dopravní síť s přibližně 5 miliony 
km zpevněných silnic, 0,5 milionu km železnic, více 
než 2 400 letišť a téměř 2 000 námořních přístavů, 
jejichž celková hodnota se odhaduje na přibližně 
9 bilionů EUR. Ta je obzvláště náchylná na klima-
tická rizika, a proto se zpravidla staví tak, aby odo-
lávala teplotním výkyvům podle historických pozo-
rování nebo podle regionálních stavebních norem. 
Zvýšení průměrných teplot nebo častější výskyt 
extrémních povětrnostních jevů v důsledku zvýše-
ných emisí skleníkových plynů však pravděpodob-
ně povede ke zvýšení hospodářských ztrát. 

Nedávná studie28 odhaduje přímé dopady povodní 
a vln veder (podle dvacetiletého přehledu Úřadu 
OSN pro snižování rizika katastrof29 dvě nejškodli-
vější nebezpečí související s klimatem) na dopravní 
síť v EU, a to na silniční a železniční dopravu, leti-
ště a námořní přístavy. Pro každé riziko je účinek 
odhadován jako změna očekávaných ročních škod 
při globálním oteplení o 1,5, 2 a 3 °C ve srovnání 
s obdobím 1981–2010.

Jak se dalo očekávat, povodňové riziko se soustře-
ďuje v oblastech náchylných k záplavám s vyso-
ce hodnotnou infrastrukturou, jako jsou dálnice a 
elektrifikované železnice. Přibližně 95 % potenciál-
ních povodňových škod pochází ze silnic a železnic, 
na letiště a námořní přístavy připadají pouze 4 %. 
Odhadované náklady na případné škody na železni-
cích jsou obzvláště vysoké, téměř dvakrát vyšší než 
na silnicích, což odráží mnohem vyšší náklady na re-
konstrukci a jejich umístění v níže položeném terénu. 

Očekává se, že v důsledku změny klimatu dojde 
téměř ve všech regionech EU k nárůstu povodňo-
vých škod na infrastruktuře, zejména v regionech 
náchylných k povodním v severozápadní a východ-
ní Evropě, kde by škody mohly být v některých pří-
padech více než šestinásobné oproti současným 
škodám při globálním oteplení o 3 °C. Pro větši-
nu jižních regionů se předpokládá, že škody na 
dopravní infrastruktuře způsobené povodněmi se 
zvýší méně dramaticky, ale stále by mohly být více 
než dvakrát vyšší než dnes (mapa 3.7).

28 Feyen a kol. (2020).

29 Pascaline a Rowena (2018). 

Ve všech regionech EU se rovněž předpokládá ná-
růst nákladů na údržbu silnic v důsledku častěj-
ších období extrémních veder. Nejvíce postiženými 
členskými státy z hlediska dodatečných nákladů 
jsou Bulharsko, Polsko, Řecko, Irsko a Rumunsko. 
Budoucí rizika lze zmírnit modernizací silnic nebo 
častější údržbou.

Většina zvýšených nákladů na údržbu se týká silnic 
třetího řádu a venkovských silnic, které jsou zpravi-
dla spravovány místními orgány. Vzhledem k tomu, 
že jejich rozpočty na údržbu silnic již bývají omeze-
né, mohly by pro ně být škody způsobené změnou 
klimatu obzvláště problematické.

S globálním oteplováním bude pravděpodobně čas-
těji docházet k vybočování kolejnic, což zvýší ná-
klady na jejich údržbu. Největší nárůst (až o 10 % 
při globálním oteplení o 3 °C) se předpokládá pro 
regiony v Německu a jižním Španělsku, protože zde 
budou pravděpodobně nejčastěji překračovány ne-
utrální teploty30 kolejnic. Výrazný nárůst je pravdě-
podobný také v regionech Belgie, Francie, Švédska, 
Finska, Polska a Česka. 

2.4	Nerovnoměrně	rozložený	dopad	
extrémních	teplotních	jevů

Předpokládá se, že extrémní horka se budou se 
změnou klimatu vyskytovat častěji a budou inten-
zivnější. Počet lidí vystavených vlnám horka v EU 
s největší pravděpodobností vzroste z 10 milionů 
ročně (průměr 1981–2010) na téměř 300 milionů 
ročně ve scénáři globálního průměrného oteplení 
o 3 °C do konce tohoto století31 (mapa 3.8). V dů-
sledku toho by se počet úmrtí v důsledku extrém-
ních veder mohl zvýšit na téměř 100 000 ročně, po-
kud nebudou přijata žádná zmírňující opatření, což 
je výrazně více než současných 2 750 úmrtí ročně.

30 Neutrální teplota (či teplota bez napětí) je bod, kdy kolejnice není 
v tahu nebo tlaku. Neutrální teplota se obvykle stanovuje přibližně 
5 °C nad střední hodnotou nejnižší a nejvyšší teploty, které může 
kolejnice dosáhnout. Železniční společnosti potřebují sledovat ne-
utrální teplotu kolejnic, aby mohly identifikovat rizika, plánovat 
účinnou údržbu a udržovat bezpečnost a provozní výkonnost.

31 Studie PESETA IV o dopadech extrémních teplot a chladu na člo-
věka poskytuje kvantitativní hodnocení expozice a úmrtnosti lidí 
na tyto extrémy v Evropě. Metodika zahrnuje empirické údaje 
o lidských ztrátách způsobených katastrofami, informace o kli-
matu v minulosti, demografické údaje Eurostatu a klimatické 
a socioekonomické prognózy s vysokým rozlišením.
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Mapa 3.9 Předpokládaná změna vystavení lidí vlnám zimy podle scénáře globálního 
oteplování o 3 °C v roce 2100
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Mapa 3.8 Předpokládaná změna vystavení lidí vlnám horka podle scénáře globálního 
oteplování o 3 °C v roce 2100
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Vystavení obyvatelstva riziku extrémních teplot se 
v jednotlivých členských státech a regionech EU 
značně liší. Riziko vystavení extrémním vedrům 
by se mělo v jižní Evropě zvýšit, zatímco mírnější 
zimy by mohly výrazně snížit vystavení extrémním 
mrazům – téměř desetinásobně při globálním prů-
měrném oteplení o 3 °C do konce tohoto století 
(mapa 3.9). Předpokládá se, že vlny veder, vystave-
ní lidí riziku a počet úmrtí se zvýší všude v Evropě, 
ale na Kypru, v Řecku, na Maltě a ve Španělsku 
by mohlo dojít ke 40násobnému nárůstu úmrtnosti 
v důsledku vln veder, pokud nebudou přijata žádná 
adaptační a zmírňující opatření.

K omezení vystavení riziku a zvýšení počtu úmr-
tí v důsledku extrémních veder lze přijmout celou 
řadu opatření, včetně zlepšení konstrukce a izolace 
domů, škol a nemocnic, vzdělávání nebo systémů 
včasného varování. Toto riziko je třeba zohlednit 
i při plánování měst, aby se minimalizoval efekt 
městského tepelného ostrova32. Z tohoto hledis-
ka může hrát důležitou roli městská zelená in-
frastruktura, zejména zvyšováním stromového 
a vegetačního pokryvu, instalací zelených nebo 
reflexních střech nebo používáním chladných chod-
níků (viz oddíl 3.5).

3.	Zlepšení	našeho	
životního	prostředí

EU čelí bezprecedentním výzvám v oblasti udrži-
telnosti životního prostředí, zejména v důsledku 
zrychlujícího se úbytku biologické rozmanitosti, 
degradace ekosystémových služeb, vyčerpávání 
vzácných zdrojů a různých forem znečištění, s ni-
miž je spojeno riziko pro lidské zdraví a blahobyt. 

Jak upozorňuje řada nedávných vědeckých zpráv33, 
současné trendy ve výrobě a spotřebě jsou zásad-
ně neudržitelné. 

32 Městské tepelné ostrovy jsou urbanizované oblasti, ve kterých pa-
nují vyšší teploty než v odlehlých oblastech. To je často způsobe-
no tím, že stavby, jako jsou budovy, silnice a další infrastruktura, 
absorbují a znovu vyzařují sluneční teplo více než přírodní krajiny, 
jako jsou lesy a vodní plochy.

33 Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmani-
tost a ekosystémové služby (2019); Mezinárodní panel pro zdroje 
(2019); a Program OSN pro životní prostředí (2019).

EU zahájila řadu politických iniciativ k řešení těchto 
problémů a zavedla širokou škálu právních před-
pisů ke snížení znečištění ovzduší, vody a půdy. 
Ty v posledních desetiletích přinesly značné výho-
dy. Občané EU mají jednu z nejkvalitnějších vod na 
světě a více než 18 % území EU je chráněno jako 
přírodní rezervace. V rámci evropské zelené doho-
dy přijala Evropská komise: strategii EU pro bio-
logickou rozmanitost do roku 2030, která uznává 
obnovu přírody jako klíčový příspěvek ke zmírně-
ní změny klimatu i k přizpůsobení se této změně, 
strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (farm to 
fork)34; akční plán pro nulové znečištění35; strategii 
EU pro lesy36; a strategii EU pro půdu37. Osmý akč-
ní plán pro životní prostředí je navržen tak, aby 
podpořil cíle evropské zelené dohody a přechod 
na klimaticky neutrální a regenerativní ekonomi-
ku účinně využívající zdroje a zároveň zlepšil stav 
ekosystémů. 

Tyto iniciativy EU si kladou za cíl řešit problémy 
životního prostředí společnými kroky a systémový-
mi řešeními. Jejich realizace bude do značné míry 
záviset na podpoře ze strany EU a vnitrostátních 
politických a finančních nástrojů.

34 Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to fork) stanoví 
ambiciozní cíle pro rok 2030, které se týkají: snížení používání 
a rizika chemických pesticidů a používání nebezpečnějších pesti-
cidů o 50 %; snížení ztrát živin nejméně o 50 %; snížení používání 
hnojiv nejméně o 20 %; snížení prodeje antibiotik pro hospodář-
ská zvířata a v akvakultuře o 50 %; a dosažení 25 % zemědělské 
půdy v ekologickém zemědělství. K dosažení těchto cílů přispěje 
reforma SZP a národní strategické plány SZP, které budou zave-
deny od roku 2023. 

35 Akční plán nulového znečištění do roku 2050 je zaměřen na sní-
žení znečištění ovzduší, vody a půdy na úroveň, která již není po-
važována za škodlivou pro zdraví a přírodní ekosystémy. Zahrnuje 
klíčové cíle pro rok 2030: zlepšení kvality ovzduší s cílem snížit 
počet předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší 
o 55 %; zlepšení kvality vody snížením množství odpadu, plas-
tového odpadu v moři (o 50 %) a mikroplastů uvolňovaných do 
životního prostředí (o 30 %); zlepšení kvality půdy snížením ztrát 
živin a používání chemických pesticidů o 50 %; snížení počtu eko-
systémů, kde znečištění ovzduší ohrožuje biologickou rozmani-
tost, o 25 %; snížení podílu lidí chronicky obtěžovaných hlukem 
z dopravy o 30 %; a výrazné snížení produkce odpadu a zbytkové-
ho komunálního odpadu o 50 %. 

36 Nová strategie EU pro lesy do roku 2030 podporuje cíle EU v ob-
lasti biologické rozmanitosti i cíl snížit do roku 2030 emise sklení-
kových plynů nejméně o 55 % a do roku 2050 dosáhnout klima-
tické neutrality.

37 Evropská komise (2021g). Cílem strategie EU pro půdu je přispět 
k dosažení neutrality degradace půdy do roku 2030. Strategie se 
bude zabývat výzvami, jako je identifikace kontaminovaných míst, 
obnova degradovaných půd, stanovení podmínek pro jejich dobrý 
ekologický stav a zlepšení monitorování kvality půdy.
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3.1	Pro	zlepšení	kvality	vody	
je	zapotřebí	více	investic

Voda je nezbytná pro lidské zdraví a blahobyt a je 
také klíčovým zdrojem pro zemědělství, některá 
průmyslová odvětví, výrobu energie a dopravu. 
Vodní a mokřadní plochy jsou rovněž nezbytné pro 
poskytování řady ekosystémových služeb (např. 
záplavové oblasti) a nepostradatelné pro zachová-
ní biologické rozmanitosti jako stanoviště mnoha 
druhů. 

Stav vodních útvarů v EU je znepokojivý. Pouze 
40 % z nich je v dobrém ekologickém stavu a mno-
ho mokřadů je ve špatném stavu38. Přestože se 
v posledním desetiletí podařilo snížit různé zdro-
je znečištění, tlak nadměrného množství živin39, 
nebezpečných látek a nadměrného odběru vody 
zůstává vysoký. To znamená, že cíl stanovený ve 
směrnici o rámci pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky z roku 2000, tj. dosáhnout do roku 
2015 dobrého kvalitativního a kvantitativního sta-
vu všech vodních útvarů, stále nebyl splněn.

Většina občanů EU využívá kvalitní vodohospodář-
ské služby (např. dodávky pitné vody a odvádění 
a čištění odpadních vod), ale v řadě regionů, zejmé-
na ve venkovských a méně rozvinutých oblastech, 
je přístup k těmto službám stále nedostatečný. 

Směrnice o čištění městských odpadních vod40 
z roku 1991 hraje klíčovou roli při snižování zne-
čištění vod v EU, neboť ukládá členským státům 
povinnost odvádět a čistit městské odpadní vody. 
Jejím cílem je, aby všechny odpadní vody byly shro-
mažďovány a vhodně čištěny. Provádění směrnice 
vyžaduje značné investice do nové infrastruktury, 
ale také do údržby a rozšíření stávajících zařízení. 

Značné investice do zlepšení čištění městských 
odpadních vod pomohly snížit koncentrace or-
ganických látek a živin v povrchových vodách. 
V roce 2018 se podařilo shromáždit více než 98 % 

38 Evropská agentura pro životní prostředí (2019). 

39 Znečištění živinami je způsobeno nadbytkem dusíku a fosforu 
v ovzduší a vodě. Dusík a fosfor jsou živiny, které jsou přirozenou 
součástí vodních ekosystémů.

40 Evropská unie (1991).

 městských odpadních vod41, i když stále existu-
je řada aglomerací, kde je třeba vybudovat nebo 
zlepšit infrastrukturu. V Chorvatsku bylo shro-
mážděno pouze 89 % odpadních vod a na Kypru 
85 %, zatímco v Rumunsku to bylo méně než 80 % 
a v regionu Sud-Muntenia jen 57 %.

Stále je třeba vyvinout značné úsilí v oblasti úpra-
vy vod42. V EU v roce 2018 nesplnilo normy pro 
sekundární čištění (biologické) přibližně 7 % měst-
ských odpadních vod a více než 16 % nesplnilo 
přísnější normy (odstraňování fosforu a dusíku). 
Téměř 79 % regionů EU zajišťuje alespoň sekun-
dární čištění 90 % městských odpadních vod, ale 
v případě přísnějšího čištění tento podíl klesá na 
57 %. Méně než 30 % městských odpadních vod 
prochází terciárním čištěním v chorvatských re-
gionech, v některých regionech Itálie, Rumunska 
a Španělska a v řadě francouzských a portugal-
ských nejvzdálenějších regionů (mapa 3.10).

3.2	Produkce	odpadů	zůstává	
vysoká,	ale	více	se	jich	využívá

Směrnice stanovující právní rámec pro nakládání 
s odpady z roku 2008 je právním rámcem EU pro 
nakládání s odpady. Jejím cílem je chránit život-
ní prostředí a přispět k přechodu EU na oběhové 
hospodářství. Stanovuje cíle a úkoly pro zlepšení 
nakládání s odpady, podporu inovací v oblasti re-
cyklace a omezení skládkování. V roce 2020 přijala 
Evropská komise také nový akční plán pro oběhové 
hospodářství (CEAP) jako jeden z hlavních staveb-
ních kamenů Zelené dohody pro Evropu s cílem sní-
žit tlak na přírodní zdroje a vytvořit udržitelný růst 
a pracovní místa. 

V roce 2018 bylo v EU vyprodukováno více než 2,3 
miliardy tun odpadu (tj. přibližně 5,2 tuny na  osobu). 
Produkce odpadů přesně kopíruje  hospodářský 

41 Tyto údaje systematicky neodpovídají cílům stanoveným ve 
směrnici, protože v některých členských státech nemusí všechny 
aglomerace dodržovat ustanovení směrnice z důvodu přechod-
ných období. 

42 Úroveň čištění částečně určuje vliv odpadních vod na vodní eko-
systémy. Primární (mechanické) čištění odstraňuje část neroz-
puštěných látek, zatímco sekundární (biologické) čištění využívá 
aerobní nebo anaerobní mikroorganismy k rozkladu většiny or-
ganických látek a zadržení části živin. Terciární (pokročilé) čištění 
odstraňuje organické látky ještě důkladněji.
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 cyklus (graf 3.8). V roce 2008, kdy vypukla finanční 
a hospodářská krize, se snížila, ale s oživením se 
zvýšila na vyšší úrovně než dříve. Zdá se tedy, že 
chování, pokud jde o produkci odpadu, se v průbě-
hu času příliš nemění. 

Stavebnictví je hlavním zdrojem produkce odpadů 
v EU (v roce 2018 se na ní podílelo 36 %), ná-
sleduje těžba a dobývání (26 %), zpracovatelský 
průmysl (11 %), odpadové a vodohospodářské 
služby (10 %), domácnosti (8 %), ostatní služby a 
energetika (po 4 %). Většina odpadů vznikajících 
při stavební, těžební a lomové činnosti je klasifi-
kována jako hlavní minerální odpad, který v roce 
2018 představoval přibližně 65 % všech odpadů 
vyprodukovaných v EU.

Produkce odpadu na obyvatele je v některých člen-
ských státech mnohem vyšší než v jiných (graf 3.9). 
Ve Finsku to bylo v roce 2018 přibližně 23 tun, za-
tímco v Lotyšsku pouze jedna tuna. Obecně pla-
tí, že členské státy s vysokým podílem odpadu na 
obyvatele mají také vysoký podíl odpadu z těž-
by a dobývání, jako například Rumunsko, Finsko, 
Švédsko a Bulharsko, a/nebo ze stavebních a de-
moličních činností, jako například Lucembursko. 
Například v Estonsku pochází přibližně 30 % vypro-
dukovaného odpadu z těžby a dobývání43, zatímco 
v Lotyšsku tvoří toto odvětví pouze 0,1 % vyprodu-
kovaného odpadu. 

43 Velké množství odpadu s výjimkou hlavních minerálních odpadů 
vzniká v Estonsku při výrobě energie z ropných břidlic.

Nakládání s odpady se v EU pomalu zlepšuje. 
Podíl využitého odpadu (tj. recyklovaného nebo 
spáleného s energetickým využitím) se zvýšil ze 
46 % v roce 2004 na 54 % v roce 2018. Množství 
odpadů, které jsou předmětem odstraňování 
( především skládkování – 39 % z celkového množ-
ství v roce 2018), kleslo z 1 027 milionů tun v roce 
2004 na 984 milionů tun v roce 2018, což před-
stavuje snížení o 4 %. 

Některé členské státy však stále přicházejí o znač-
né množství „druhotných surovin“, jako je energie, 
kovy, dřevo, sklo, papír a plasty, které by mohly 
potenciálně získat z využití odpadu. Ačkoli se po-
díl využitého odpadu ve většině členských států 
mezi lety 2010 a 2018 zvýšil, na Kypru, ve Finsku, 
v Řecku, Nizozemsku, Rumunsku a Španělsku kle-
sl. V roce 2018 byl tento podíl nižší než 25 % ve 
Švédsku, Finsku, Řecku, Rumunsku a Bulharsku 
(kde činil pouze 3 %), zatímco v Dánsku a Slovinsku 
přesahoval 90 % (graf 3.10). 

Podíl recyklovaného odpadu se v EU-27 mírně zvý-
šil, a to z 37 % celkového zpracovaného odpadu 
v roce 2010 na 38 % v roce 2018. Recyklace je 
zdaleka nejdůležitějším způsobem zpracování 
v Itálii a Belgii, kde dosahuje 79 %, resp. 77 % 
zpracovaného odpadu. Pouze v osmi členských 
státech je vyšší než 50 % a v ostatních je mnohem 
nižší, například v Bulharsku a Rumunsku, kde se re-
cyklací zpracovávají pouze 3 % odpadu. 

Opakované použití, prevence a recyklace jsou klí-
čem k rozvoji oběhového hospodářství. Jsou také 
nezbytné pro snížení hygienických rizik a zlepše-
ní kvality životního prostředí. Pomáhají snižovat 
emise skleníkových plynů (přímo snížením emisí 
ze skládek a nepřímo recyklací materiálů, které by 
jinak musely být vytěženy a zpracovány). V člen-
ských státech, kde je podíl využitých odpadů nízký, 
je třeba zejména zlepšit nakládání s odpady, sti-
mulovat inovace v oblasti recyklace, omezit vyu-
žívání skládek a zavést pobídky ke změně chování 
spotřebitelů. 

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Zdroj: Eurostat

Graf	3.8	Produkce	odpadu,	EU-27,	
2014–2018

M
ili

ar
dy

 tu
n



Osmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

86

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

LV HR PT HU SK LT CZ CY ES IT IE DK SI EL PL DE FR MT BE AT NL RO SE LU EE BG FI EU-
27

Odpady s výjimkou hlavních minerálních odpadů
Hlavní minerální odpad

Zdroj: Eurostat

Graf	3.9	Produkce	odpadu	na	obyvatele,	2018

Kg
 n

a 
os

ob
u

3.3	Kvalita	ovzduší	se	zlepšila,	
ale	je	třeba	udělat	více

Čistý vzduch je zásadním přírodním zdrojem pro 
lidi, rostliny a zvířata. Většina znečišťujících látek 
je emitována širokou škálou lidských činností, kro-
mě některých přírodních zdrojů, jako jsou sopeč-
né erupce nebo prach z větrné eroze. EU zavedla 
řadu politik a právních předpisů, jako je směrnice 

o  kvalitě ovzduší z roku 200844 a směrnice o ná-
rodních závazcích ke snižování emisí z roku 201645, 
které přispívají ke stálému zlepšování kvality ovzdu-
ší. Přetrvávají však ohniska znečištění,  která vyža-
dují úsilí na úrovni EU, na národní i místní úrovni.

44 Evropská unie (2008). Směrnice stanoví normy pro řadu znečišťu-
jících látek včetně ozonu (03), pevných částic (PM2,5 a PM10) a oxi-
du dusičitého (NO2).

45 Evropská unie (2016). Směrnice stanoví národní závazky ke sníže-
ní emisí pro roky 2020–2029 a od roku 2030.
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Emise většiny hlavních látek znečišťujících ovzduší 
v EU mezi lety 2000 a 2017 klesly, zatímco HDP 
vzrostl (graf 3.11). Zdá se, že znečištění ovzdu-
ší je nyní odděleno od hospodářské činnosti, což 
odráží změny v technologiích (např. čistší dopra-
va) i v chování (např. větší využívání obnovitelných 
zdrojů energie). 

Snížení emisí vedlo k celkovému zlepšení kvality 
ovzduší. V roce 2019 EU splnila stropy pro rok 2010 
stanovené směrnicí z roku 2001 pro celkové emise 
čtyř hlavních látek znečišťujících ovzduší: oxidů du-
síku (NOx), nemethanových těkavých organických 
sloučenin (NMVOC), oxidu siřičitého (SO2) a amoni-
aku (NH3)

46. Pouze čtyři členské státy překročily své 
národní emisní stropy pro NH3 (Chorvatsko, Česko, 
Irsko a Španělsko)47.

Pro splnění závazků snížení emisí do roku 2030 
je však třeba vyvinout značné úsilí, přičemž 11 
členských států překračuje svůj cíl pro emise NOx 
o 30 % a v 10 členských státech je třeba snížit 
emise PM2,5 na polovinu (tabulka 3.2). 

46 Podle ustanovení směrnice 2016/2284/EU zůstávají emisní 
 stropy pro rok 2010 (stanovené směrnicí z roku 2001) v platnosti 
do konce roku 2019.

47 Evropská agentura pro životní prostředí (2021b).

V tabulce 3.2 je zná-
zorněno, o kolik je ještě 
třeba snížit emise, aby 
byly splněny emisní stro-
py pro rok 2030. Kladné 
hodnoty (červeně) zna-
menají, že je nutné další 
snížení. Záporné hodnoty 
(zeleně) znamenají, že 
emise jsou pod stropem. 
Požadované snížení emisí 
se vypočítá jako procent-
ní rozdíl mezi vykázanými 
emisemi v roce 2019 a 
závazky na snížení emisí 
pro rok 2030 a dále. 

Přestože na úrovni EU 
došlo ke snížení emi-

sí znečišťujících ovzduší, existují velké regionální 
rozdíly, pokud jde o kvalitu ovzduší (mapa 3.11 
a mapa 3.12).

Vysoké koncentrace polétavých prachových částic 
v ovzduší jsou způsobeny emisemi z dieselových 
motorů nebo z těžby uhlí, zemědělství a jiného těž-
kého průmyslu. Svou roli hrají také povětrnostní 
podmínky, např. míra znečištění se zhoršuje, pokud 
je slunečno a panují vysoké teploty. Na některých 
místech vede spalování dřeva, uhlí a dalších pev-
ných paliv v domácích kamnech, zejména v zimě, 
také k lokálně vysokým emisím jemných pracho-
vých částic (zejména PM2,5)

48. Vysoké koncentrace 
prachových částic jsou proto pozorovány přede-
vším ve východní a jižní Evropě a v průmyslových 
a hustě osídlených oblastech Itálie, Německa, 
Belgie a Francie.

Nejvýznamnějším zdrojem NO2 je spalování fosil-
ních paliv ve spalovacích motorech, ale také v tep-
lárnách a elektrárnách. Emise NO2 tedy pocházejí 
především z motorových vozidel, ale také z nespa-
lovacích procesů, jako je svařování, výroba kyseliny 
dusičné a používání výbušnin. Navíc v „kaňonech“ 
ulic, kde jsou ulice lemovány vysokými budovami 

48 Odhaduje se, že spalování tuhých paliv v domácnostech je zodpo-
vědné za méně než 3 % celkové spotřeby energie v EU, ale za více 
než 45 % emisí primárních částic PM2,5, tj. třikrát více než silniční 
doprava (Amann a kol., 2018).
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a kde je velký objem dopravy, mohou být emise 
NOx velmi vysoké, což vede k překračování norem 
kvality ovzduší pro NO2. 

V roce 2018 byly nejvyšší koncentrace NO2 zjištěny 
v Nizozemsku, Belgii, západním Německu a severní 
Itálii (mapa 3.13). Vysoké koncentrace se vyskytují 
také v mnoha východních a jižních regionech, jakož 
i v jádrových regionech EU s vysokou hustotou oby-
vatelstva a koncentrací průmyslu a dopravních sítí. 

O3, neboli ozon, vzniká chemickou reakcí mezi 
NOx a těkavými organickými sloučeninami za pří-
tomnosti slunečního záření. V důsledku toho je 

nejpravděpodobnější, že O3 dosáhne nezdravých 
hodnot v horkém a slunečném městském pro-
středí. Vysoké koncentrace se vyskytují především 
v severní Itálii, jižní a východní Francii a Španělsku, 
ale také v jižním Německu, Česku a části Rakouska 
(mapa 3.14)49. 

Expozice znečišťujícím látkám je vysoká zejména 
v městských oblastech, kde žije většina obyvatel EU.  

49 Koncentrace O₃ mohou být velmi proměnlivé, protože jsou vel-
mi závislé na meteorologických podmínkách. Proto je vhodnější 
uvádět tříletý průměr, což je také časový úsek přijatý ve směrnici 
o kvalitě ovzduší z roku 2008 pro stanovení cíle ochrany lidského 
zdraví.

Tabulka	3.2	Vzdálenost	od	cílů	pro	rok	2030

NH3

Maďarsko
Rumunsko
Česká republika
Kypr
Slovinsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Španělsko
Litva
Irsko
Chorvatsko
Itálie
Francie
Bulharsko
Dánsko
Řecko
Slovensko
Rakousko
Lotyšsko
Lucembursko
Nizozemsko
Finsko
Švédsko
Estonsko
Belgie
Malta

Počet členských států 
Pod cílovou hodnotou
Více než 30 % nad cílovou hodnotou

NMVOC NOx PM2,5 SO2% úrovní roku 2019

Tabulka ukazuje, o kolik je ještě třeba snížit emise, aby byly splněny emisní stropy pro rok 2030. Kladné hodnoty (červeně) znamenají, 
že je nutné další snížení. Záporné hodnoty (zeleně) znamenají, že emise jsou pod stropem. Požadované snížení emisí se vypočítá jako 
procentní rozdíl mezi vykázanými emisemi v roce 2019 a závazky na snížení emisí pro rok 2030 a dále.
Zdroj: EEA.

EU-27

31 32 40 53 33
10 21 35 55 27

9 36 36 51 11
–15 7 27 38 83

4 21 32 38 25
27 –4 48 15 24
11 9 18 47 20

6 23 28 37 8
14 14 15 45 3

3 33 37 –2 6
9 23 30 3 0
5 18 26 31 –22
1 15 26 25 –14
9 0 37 12 –7

–1 27 9 40 –26
10 –21 25 25 –3
–5 7 10 7 14
28 –3 8 –3 1
17 –5 45 13 –40
19 12 5 19 –28
22 11 48 –28 –30

2 –13 25 –3 –38
4 2 5 –3 –59

10 –5 47 –43 –73
6 –10 –25 –30 –29

–2 –22 11 –15 –65
–6 26 62 6 –274
12 15 36 28 12

5 8 1 8 14
1 3 11 10 2
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Mapa 3.12 Koncentrace polétavého prachu (PM10) v regionech NUTS 3, 2018
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Od roku 2000 klesl podíl obyvatel měst vystave-
ných znečištění, které překračuje normy EU sta-
novené na ochranu lidského zdraví50. Špatná kva-
lita ovzduší však zůstává problémem a v mnoha 
oblastech jsou stále zaznamenávány potenciálně 
škodlivé hodnoty.

To platí zejména pro některé znečišťující látky, jako 
jsou PM10 a O3, u nichž je 10 %, resp. 21 % městské 
populace EU i v roce 2019 vystaveno koncentracím 
překračujícím mezní hodnoty EU. Expozice ostatním 
znečišťujícím látkám je méně závažná, nicméně 3 % 
městské populace žila v oblastech s překročením 
mezních hodnot EU pro NO2, a 1 % pro PM2,5. Co se 
týče SO2, procento vystavené nadlimitním hodno-
tám kleslo za posledních 10 let na méně než 0,1 %.

Vystavení osob znečištěnému ovzduší může způso-
bit celou řadu onemocnění (kardiovaskulární pro-
blémy, infekce dýchacích cest, zhoršení astmatu 
nebo rakovinu). Odhaduje se, že expozice částicím 
PM2,5 je v EU každoročně zodpovědná za přibliž-
ně 400 000 předčasných úmrtí, zatímco expozice 
NO2 a O3 byla v roce 2017 zodpovědná za přibližně 
70 000, resp. 15 000 předčasných úmrtí51. Zvláště 
ohroženi jsou obyvatelé východní Evropy, kde po-
čet předčasných úmrtí dosahuje 174 na 100 000 
obyvatel v Bulharsku a 133 v Maďarsku, což je vý-
razně nad průměrem EU (79). 

Oblasti, kde je dopad expozice částicím PM2,5 na 
zdraví z hlediska ztracených let života největší, jsou 
oblasti s nejvyššími koncentracemi, což bývají také 
regiony s nízkým HDP na obyvatele (mapa 3.15). 
Existuje tedy silná souvislost mezi nízkou úrovní 
příjmů a vystavením znečištění ovzduší. 

3.4	Venkovské	oblasti	jsou	
stále	více	zastavěné

Půdní	pokryv

Rozumné hospodaření s půdou je nezbytné pro za-
chování klíčových výrobních zdrojů a ekosystémo-
vých služeb. Produkční funkce půdy a úrodná půda 

50 Evropská agentura pro životní prostředí (2021c).

51 Evropská agentura pro životní prostředí (2019). 

jsou nezbytné pro zajištění potravin, usnadnění 
koloběhu živin, ochranu biologické rozmanitosti, 
regulaci a čištění vody a zmírnění změny klimatu. 

Současné způsoby využívání půdy a hospodaření 
ovlivňují stav půdy a často vedou ke ztrátě pro-
dukční funkce půdy. Hlavními příčinami degrada-
ce půdy jsou neudržitelné zemědělské a lesnické 
postupy, výstavba budov a infrastruktury a změna 
klimatu. 

Nepropustnost	

Uzavírání půdy, neboli nepropustnost, je velkým 
problémem, protože vede ke ztrátě mnoha funkcí, 
které půda plní. Nárůst nepropustnosti je důsled-
kem nové výstavby, která pokrývá půdu nepropust-
ným umělým materiálem, jako je asfalt a beton.

Míra nepropustnosti se v EU značně liší. Silně ko-
reluje s hustotou obyvatelstva, ale nepropustnost 
na obyvatele vykazuje velké rozdíly ve využití půdy 
mezi jednotlivými typy regionů. 

Většinu uzavřených ploch tvoří zastavěné plochy 
a dopravní infrastruktura. Jak ukazuje základ-
ní mapa LUISA (LBM)52, v průměru v EU je půda 
klasifikovaná jako zastavěné plochy a dopravní 
infrastruktura na obyvatele čtyřikrát větší ve ven-
kovských oblastech než ve městech (graf 3.12). 
Zastavěná plocha a dopravní infrastruktura ve 
venkovských oblastech je poměrně nízká na Maltě, 
v Itálii, Nizozemsku, na Slovensku, v Lucembursku, 
Slovinsku, Polsku a Rumunsku, kde je menší než 
1 000 metrů čtverečních na obyvatele, zatímco na 
Kypru a ve Finsku dosahuje 1 845, resp. 2 435 me-
trů čtverečních. 

52 LBM je vylepšenou verzí mapy CORINE land cover (CLC), která 
se skládá z řady procesů fúze geoprostorových dat, při nichž se 
integrují vysoce podrobné informace o využití půdy z důvěryhod-
ných datových sad, přičemž výchozím bodem je mapa CLC. LBM 
má prostorové rozlišení jeden hektar pro zastavěné oblasti a pět 
hektarů pro nezastavěné oblasti. LBM je však stále založen na 
klasifikaci poměrně velkých ploch, a nepředstavuje tedy kontinu-
ální měřítko využití půdy. Ačkoli byly k vytvoření map pro rok 2012 
i 2018 použity stejné zdroje dat, vstupní údaje nemusí být vždy 
plně srovnatelné. To platí zejména pro zohlednění změn v měst-
ské struktuře u geografických jednotek, jako jsou obce nebo regio-
ny NUTS. Vliv rozdílů ve vstupních údajích je však omezený, proto-
že LBM používá robustní přístup zohledňující více zdrojů informací 
a klasifikuje oblasti podle širokých tříd nepropustnosti.
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Mezi lety 2012 a 2018 zůstala plocha klasifikova-
ná jako zastavěné plochy a dopravní infrastruktura 
ve městech EU stejná, zatímco ve venkovských ob-
lastech se výrazně zvýšila. Zde byl nárůst na oby-
vatele vyšší než ve městech téměř všech členských 
států (graf 3.13). Největší nárůst byl zaznamenán 
ve Finsku a Litvě, kde činil v průměru více než 
40 metrů čtverečních ročně. Z výše uvedeného vy-
plývá, že růst počtu obyvatel ve městech bude mít 
menší vliv na rozsah zastavěných ploch a dopravní 
infrastruktury než růst počtu obyvatel ve venkov-
ských oblastech.

Velké rozdíly jsou i mezi jednotlivými regio-
ny EU – ve většině regionů ve východní Evropě 
jsou zakryté plochy na obyvatele mnohem nižší 
než v některých regionech ve Francii, Španělsku, 
Portugalsku a Německu (mapa 3.16). 

Dynamika	využívání	půdy:	případ	opouštění	
zemědělské	půdy

Opouštění zemědělské půdy53 je největší změ-
nou ve využívání půdy, ke které v Evropě dochází. 
Opouštění zemědělské půdy v horských a odlehlých 

53 Opuštěnou zemědělskou půdou se běžně rozumí půda, která: byla 
dříve využívána k pěstování plodin nebo k pastvě; již neplní země-
dělskou funkci; a nebyla ani přeměněna na les nebo umělé plochy. 
Viz například: Perpiña Castilloa a kol. (2021).

oblastech bylo široce analyzováno zejména kvůli: 
vylidňování některých venkovských oblastí, nízkým 
příjmům a produktivitě zemědělských činností ve 
srovnání s novými nezemědělskými příležitostmi 
a nepříznivým přírodním omezením, která je třeba 
překonat (jako jsou například obtíže při obdělávání 
půdy na svazích)54.

Důsledky opuštění půdy na biologickou rozmani-
tost a další ekosystémové služby se liší v čase i na 
různých místech55. K nejvýznamnějším negativním 
dopadům může dojít v oblastech, kde tradiční ex-
tenzivní způsoby obhospodařování půdy udržují 
stanoviště a krajinné prvky s vysokou biologickou 
rozmanitostí. Opuštění může změnit biologický, 
geologický, chemický a vodní cyklus a také ve-
getaci a vlastnosti půdy. To může vést ke zvýšení 
četnosti lesních požárů, půdní erozi, sesuvům půdy 
a dezertifikaci a k přeměně krajiny. Může také vést 
k obnově vegetace, kdy nový les nahradí bylinné 
porosty a keře, což povede ke zvýšenému pohlco-
vání a ukládání uhlíku, zachování biologické rozma-
nitosti, zlepšení kvality a zásobování vodou, obno-
vě půdy a podpoře ekoturistiky. 

54 Viz například: Lasanta a kol. (2016).

55 Ustaoglu (2018).
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Nedávné prognózy56 územních vzorců opouštění 
půdy do roku 2030 ukazují, že podíl zemědělské 
půdy, která má být v regionech NUTS 3 EU opuště-
na, se pohybuje od méně než 2 % do více než 30 % 
(mapa 3.17). V téměř 5 % regionů NUTS 3 je prav-
děpodobně postiženo více než 15 % zemědělské 
půdy v důsledku opuštění půdy. Tvůrci politik by se 
mohli zaměřit na nejvíce postižené oblasti, aby pře-
dešli nepříznivým důsledkům nebo je minimalizovali 
a podpořili vhodné formy obhospodařování půdy 
s cílem vytvořit vysoce kvalitní přírodní oblasti57.

3.5	Je	třeba	více	investic	do	
obnovy	ekosystémů	a	rozvoje	
zelené	infrastruktury	a	řešení	
založených	na	přírodě	

Biologická rozmanitost a příroda mají zásadní vý-
znam pro zachování života tím, že poskytují eko-
systémové služby, jako je poskytování  potravy, 

56 Perpiña Castillo a kol. (2018). Jejich prognózy vycházejí z platfor-
my pro územní modelování LUISA. LUISA je celoevropská mode-
lovací platforma vyvinutá Společným výzkumným střediskem za 
účelem vytváření alternativních scénářů územního rozvoje, aby 
bylo možné lépe pochopit účinky některých politik EU v integrova-
ném územním rámci.

57 Například oblasti s přírodními nebo jinými specifickými omezení-
mi (ANC) jsou oblasti, kde je obtížnější efektivně hospodařit kvůli 
specifickým problémům způsobeným přírodními podmínkami. Aby 
se zabránilo opuštění této půdy, poskytuje EU podporu prostřed-
nictvím programů rozvoje venkova a podpory příjmů.

opylování, pohlcování uhlíku, zmírňování násled-
ků přírodních katastrof a možnosti rekreace. 
Ztráta biologické rozmanitosti má proto zásad-
ní důsledky pro společnost, hospodářství a lidské 
zdraví a blahobyt.

Navzdory svému úsilí EU nadále znepokojivým 
tempem ztrácí biologickou rozmanitost a mnoha 
politických cílů EU nebude dosaženo. Omezeného 
pokroku bylo dosaženo zejména při plnění cíle zlep-
šit stav ochrany biotopů do roku 2020, na který se 
vztahuje směrnice z roku 1992, a cíle pro populace 
ptáků podle směrnice z roku 2009. Například 60 % 
druhů a 81 % biotopů chráněných podle směrnice 
o biotopech je hodnoceno jako druhy v nedosta-
tečném nebo špatném stavu z hlediska ochrany58. 
Nedávná hodnocení ukazují, že úbytek biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb pokračuje 
v celé EU.

Určitého pokroku však bylo dosaženo, zejména při 
vyhlašování chráněných oblastí. Síť Natura 2000 
EU, jejímž cílem je chránit nejcennější a nejohro-
ženější evropské druhy a stanoviště, nyní pokrývá 
18 % rozlohy EU a téměř 9 % rozlohy moře, což 
z ní činí největší síť chráněných území na světě. 

58 Evropská agentura pro životní prostředí (2020).
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Soustava Natura 2000 je nyní na pevnině z vel-
ké části dokončena, i když některé členské státy 
musí ještě navrhnout další lokality pro řadu dru-
hů a stanovišť, aby doplnily svou národní sousta-
vu. Pokrok ve vyhlašování lokalit sítě Natura 2000 
v mořském prostředí je však mnohem pomalejší. 
Důvodem je především nedostatek vědeckých in-
formací o rozšíření chráněných mořských biotopů 
(stanovišť) a druhů na takové úrovni podrobnosti, 
která je nezbytná pro identifikaci lokalit a zavedení 
vhodného řízení.

V rámci své strategie pro biologickou rozmanitost 
do roku 203059 zavede EU řadu opatření, která mají 
tyto trendy zvrátit. Patří mezi ně ochrana nejméně 
30 % půdy a 30 % mořských oblastí v EU, obnova 
degradovaných ekosystémů, zvýšení podílu ekolo-
gického zemědělství a krajinných prvků bohatých 
na biologickou rozmanitost na zemědělské půdě, 
obnova volně tekoucích řek v EU v délce nejméně 
25 000 km, zastavení a zvrácení úbytku opylova-
čů, výsadba tří miliard stromů a snížení používání 
pesticidů a rizik s nimi spojených o 50 % do roku 
2030. S cílem podpořit úsilí o obnovu ekosystémů 
navrhne Komise v roce 2022 zákon EU o obnově 
přírody.

Řešení založená na přírodě využívají obnovu eko-
systémů k řešení hlavních společenských výzev 
a zároveň jsou přínosem pro biologickou rozma-
nitost. Mezi příklady řešení založených na přírodě 
patří investice do:

 • obnova mokřadů a záplavových oblastí s cílem 
zmírnit riziko povodní a zlepšit regulaci vodních 
toků a zároveň poskytnout stanoviště cenným 
druhům rostlin a živočichů, místa pro tření ryb, 
snížit množství živin, doplnit zásoby podzem-
ních vod a poskytnout možnosti rekreace;

 • krajinné prvky s vysokou rozmanitostí na ze-
mědělské půdě, které mohou zvýšit ekologic-
kou konektivitu, vytvořit mozaiku stanovišť, 
umožnit migraci druhů a přizpůsobit se změně 
klimatu a zároveň posílit ekosystémové služ-
by, jako je opylování, regulace klimatu a vody 
a ochrana proti erozi; a

59 Evropská komise (2020c).

 • městské zelené plochy, které mohou podporo-
vat a propojovat volně žijící živočichy a zároveň 
pomáhat zmírňovat povodně, městské horko 
a znečištění ovzduší a poskytovat možnosti 
rekreace.

Ekosystémy poskytují služby, které přinášejí eko-
nomice hodnotu zachycenou na ekosystémových 
účtech. Projekt Evropské komise „INCA“ poskytl 
předběžný odhad ekonomické hodnoty založené na 
souboru sedmi ekosystémových služeb v EU v roce 
2019 ve výši 234 miliard EUR, což je srovnatelné 
s hrubou přidanou hodnotou zemědělství a lesnic-
tví dohromady60.

Zdravé ekosystémy hrají důležitou roli při regulaci 
koloběhu vody a kontrole říčních záplav. I tam, kde 
jsou vybudovány protipovodňové stavby, působí 
ekosystémy, jako jsou mokřady a obnovené a zno-
vu propojené záplavové oblasti, společně na sníže-
ní povodňových špiček a jejich udržení v bezpeč-
ných mezích. Ekosystémy s největším potenciálem 
snižovat odtok jsou mokřady a záplavové oblasti, 
následované lesy a lesními porosty.

V posledních letech (viz oddíly 2.2 a 2.3) se ztráty 
způsobené říčními povodněmi značně zvýšily v dů-
sledku umístění hospodářské činnosti v záplavo-
vých oblastech v kombinaci s vydatnějšími srážka-
mi v některých regionech61. Podle nedávné studie 
se přibližně 13 % zastavěných oblastí v EU nachází 
v záplavových oblastech, takže vyžadují ochra-
nu před povodněmi62. Udržitelné řízení ekosysté-
mů s cílem snížit riziko povodní je proto v rámci 
Sendajského rámce pro snižování rizika katastrof 
považováno za prioritní opatření63.

Hodnota ochranné funkce ekosystémů před povod-
němi se odhaduje na přibližně 16 miliard EUR, což 
odpovídá 823 000 EUR na km2 zastavěné plochy 
v záplavových oblastech. Ekosystémový deficit 
ukazuje, že u 68 % těchto oblastí, tj. 9 %  celkové 

60 Vysna a kol. (2021).

61 Evropská agentura pro životní prostředí (2016).

62 Vallecillo a kol. (2020). „Zastavěné plochy“ odpovídají mapě  pokrytí 
CORINE, úroveň 1 umělé povrchy (viz nomenklatura CLC na  adrese: 
https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/
pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010). 

63 OSN (2015). 

https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
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zastavěné plochy v EU, by se povodňová rizika 
mohla snížit zlepšením ekosystémů v horním toku 
(mapa 3.18).

Snížení deficitu ekosystémů na ochranu sídel 
před povodněmi by mohlo významně snížit čet-
nost povodní, jak ukazuje korelace tohoto deficitu 
(graf 3.14). To zdůrazňuje význam úlohy ekosysté-
mů při zmírňování povodňových škod.

Zelená infrastruktura může hrát klíčovou roli i při 
zmírňování dalších důsledků změny klimatu, jako 
je například zvýšení intenzity efektu městského te-
pelného ostrova. 

Povrchové teploty a teploty vzduchu jsou ve měs-
tech obecně vyšší než na venkově. Zastavěné plochy 
zadržují více slunečního záření než přirozená vege-
tace, což vede ke zvýšení teploty. Není  výjimkou, že 
v některých oblastech měst je v létě o několik stup-
ňů tepleji než na venkově. Vytápění a doprava dále 
zvyšují množství tepla uvolňovaného v městských 
oblastech. Tyto městské tepelné ostrovy se mohou 
během vln veder zahřát natolik, že zvyšují riziko 
onemocnění a úmrtí lidí v důsledku horka. Očekává 
se, že rostoucí urbanizace a častější vlny veder 
v důsledku změny klimatu v příštích desetiletích 
dále zvýší dopad městských tepelných ostrovů.

Vegetace ve městech a jejich okolí, jako jsou stro-
my, městské parky a lesy, zmírňuje extrémní tep-
loty ve městech. Stromy nejenže poskytují stín, ale 
také ochlazují okolí odpařováním vody prostřednic-
tvím svých listů. 

Vliv městské vegetace na teplotu ve městech 
lze měřit pomocí místních (in situ) meteorolo-
gických stanic, které monitorují teplotu vzduchu, 
a také pomocí dálkového snímání teploty zemské-
ho povrchu. Údaje o teplotě povrchu půdy, shro-
mážděné pro 601 funkčních městských oblastí 
v Evropě, jsou použity v modelu pro odhad vlivu 
městské a příměstské vegetace na snížení teploty 
(mapa 3.19)64. Výsledky naznačují, že bez vegetace 
by bylo v evropských městech v průměru až o 5 °C 
tepleji. Městská vegetace ochlazuje města v prů-
měru o 1,07 °C. Ve městech vzdálených od moře je 
vliv vegetace na snížení teploty obecně vyšší než 
v pobřežních městech. V několika případech mohou 
být městské zelené plochy teplejší než zastavěné 
oblasti, zejména ve středomořských městech, kde 
se chladicí schopnost městských stromů a lesů bě-
hem delších období nedostatku vody snižuje.

Chladicí účinek vegetace ve městech je lokál-
ní a omezený na zelené plochy. Téměř polovi-
na městské populace proto nežije v dostatečné 

64 Maes a kol. (2021).
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 blízkosti městské zeleně, aby mohla využívat vý-
hod snižování teploty pomocí stromů a městských 
lesů, zejména ve městech, kde je městské zeleně 
málo. Zvýšení pokryvu stromy ve městech může 
být účinnou strategií pro snížení intenzity tepla ve 
městech65. Obecně platí, že přidání stromového po-
rostu o velikosti 16 % funkční městské plochy sníží 
průměrnou teplotu ve městech o 1 °C.

65 Výsledky projektu VEG-GAP (vegetace pro plány kvality ovzduší 
městské zeleně), který je součástí programu EU LIFE (L'Instrument 
Financier pour l'Environnement), určují nejlepší volbu vegetace 
pro městskou zeleň, např. vyhnout se vegetaci, která emituje pre-
kurzory O3.
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 • Pro cesty mezi městy EU do 500 km má železnice potenciál úspěšně konkurovat letům na krátké 
vzdálenosti, pokud jde o celkovou cestovní dobu, za předpokladu, že lze dosáhnout dostatečné 
provozní rychlosti železnice. Zdá se, že rychlost kolem 140 km za hodinu je dostatečná k tomu, 
aby železnice trvale překonávala lety při cestách na tuto nebo kratší vzdálenost.

 • Pro cesty v EU do 90 minut je auto obvykle lepší volbou než vlak. Ve většině východních členských 
států by však větší investice do silniční sítě mohly podstatně zlepšit dostupnost. Cesta po 
železnici trvá obvykle mnohem déle, zejména ve venkovských a příhraničních oblastech, ale 
celkovou dobu jízdy po železnici lze často výrazně zkrátit jízdou na kole na nádraží a zpět. 

 • V rámci metropolitních oblastí je možnost dosáhnout blízkých míst autem silně ovlivněna 
dopravními zácpami. Většina obyvatel měst v EU má naštěstí dobrý přístup k veřejné dopravě 
a pokud je k dispozici vhodná infrastruktura, mohou být jízdní kola mnohem rychlejším 
způsobem, jak se dostat do blízkého cíle, než veřejná doprava.

 • Cílem EU je snížit počet úmrtí při dopravních nehodách v letech 2020 až 2030 nejméně o 50 %, 
tedy na méně než 25 na milion obyvatel. V současné době je takto nízká míra pouze v několika 
regionech, což poukazuje na potřebu koordinovaného úsilí o zlepšení dopravní infrastruktury 
a chování uživatelů. Díky snížení rychlostních limitů je nyní v mnoha městech míra úmrtnosti 
výrazně nižší, než je cíl pro rok 2030, ale bezpečnost silničního provozu se musí dále zlepšit, 
aby byla splněna vize nulového počtu úmrtí do roku 2050.

 • Širokopásmové připojení v EU vykazuje zřetelnou digitální propast jak mezi venkovskými 
a městskými oblastmi, tak mezi méně a více rozvinutými regiony. Poskytování digitálních 
služeb a schopnost prosadit se v globálním podnikatelském prostředí stále více závisí na 
rychlém a efektivním širokopásmovém připojení. Pokud se tento rozdíl nepodaří odstranit, 
konkurenceschopnost méně rozvinutých a venkovských oblastí se pravděpodobně zhorší, což 
povede k ještě větším rozdílům. 
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světě stává důležitým aspektem konektivity. Dobré 
pokrytí a rychlé digitální připojení jsou důležité ve 
všech oblastech, zejména odlehlých nebo řídce 
osídlených, kde jsou dopravní sítě méně rozvinuté 
a digitální připojení může hrát důležitou roli při za-
jišťování přístupu k základním službám.

1.	Železnice	může	konkurovat	
letům	na	krátké	vzdálenosti2

V roce 2021 Komise navrhla akční plán na posílení 
dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy3. 
To vychází z úsilí členských států o zrychlení klíčo-
vých spojení mezi městy: lepším řízením kapacity, 
koordinací jízdních řádů, vytvořením zařízení pro 
sdílení kolejových vozidel a zlepšením infrastruk-
tury pro stimulaci nových vlakových služeb, a to 
i v noci.

Zlepšení vysokorychlostní železniční dopravy4 by 
mohlo cestujícím poskytnout alternativu k letům 
na krátké vzdálenosti, což by nejen snížilo emi-
se CO2, ale také uvolnilo omezené kapacity letišť 
a zabránilo zachování nerentabilních leteckých 
tras. V závislosti na provozní rychlosti, době ná-
stupu, době pojíždění5 a době dojezdu na letiště 
nebo nádraží6 může být vysokorychlostní železni-
ce vhodnou alternativou k letecké dopravě až do 
vzdálenosti 500 km7.

2 Analýza v této části se zaměřuje na srovnání doby cestování a ne-
zkoumá další aspekty důležité pro volbu dopravního prostředku, 
jako jsou ceny dopravy, pohodlí a bezpečnost. 

3 Evropská komise (2020e).

4 Vysokorychlostní vlak podle definice Eurostatu je „vlak určený 
k provozu rychlostí nejméně 250 km/h na vyhrazených vysoko-
rychlostních tratích“ a naklápěcí vysokorychlostní vlak je „vlak 
s naklápěcím systémem určený k provozu rychlostí 200 km/h 
nebo vyšší na modernizovaných vysokorychlostních tratích“.

5 Doba mezi příjezdem na letiště nebo železniční stanici a skuteč-
ným odjezdem. 

6 Železniční stanice se obvykle nacházejí v městských oblastech 
nebo v jejich těsné blízkosti, a jsou tak dostupnější než letiště.

7 Někteří autoři považují za reálnou vzdálenost pro vysokorych-
lostní železnici až 1 000 km, nebo dokonce 2 000 km, pokud se 
uvažují noční vlaky – viz např. Rothengatter a kol. (2011); Chiara 
a kol. (2017); Sun a kol. (2017); Prussi a Lonza (2018).

Mobilita lidí je hybnou silou hospodářského a spo-
lečenského života. Dobře cílené investice do in-
frastruktury a koncepce sítě jsou zásadní pro do-
pravní systém, který zajišťuje dostupnost pro lidi 
a podniky, a také pro snížení regionálních rozdílů 
v propojení. 

Navzdory výhodám je mobilita pro společnost spo-
jena s náklady. Patří sem emise skleníkových plynů 
a znečišťujících látek, ale také nehody a dopravní 
zácpy, které mají vliv na zdraví a pohodu. Dopravní 
strategie EU1 se v současné době zaměřuje na 
přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě, která 
zahrnuje výrazné snížení emisí skleníkových ply-
nů a mimo jiné vyžaduje rozhodující změnu druhů 
dopravy. 

Tato kapitola ukazuje, že z hlediska dostupnosti 
a propojení má zejména železniční osobní doprava 
potenciál nahradit lety na krátké vzdálenosti a jíz-
dy po silnici mezi městy za předpokladu, že kon-
cepce sítě, četnost služeb a cestovní rychlost jsou 
dostatečné, aby se tato doprava stala atraktivní 
alternativou. 

V městském prostředí představují další důležitou 
výzvu dopravní zácpy. Zde je potenciál pro udrži-
telnější způsoby dopravy, včetně veřejné dopravy 
a nemotorových dopravních prostředků, velmi vy-
soký vzhledem ke koncentraci obyvatelstva a krat-
ším cestovním vzdálenostem. 

Tato kapitola se zabývá také dalšími aspekty udr-
žitelného systému osobní dopravy, včetně infra-
struktury pro nabíjení elektromobilů a bezpečnosti 
silničního provozu. Důležité je, že zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu by mohlo podpořit využívá-
ní nemotorových druhů dopravy, zejména jízdních 
kol, což by dále přispělo k nízkoemisní mobilitě. 

Nakonec se kapitola zaměřuje na širokopásmové 
připojení, které se ve stále více digitalizovaném 

1 Evropská komise (2020e).
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Rychlosti jsou založeny na optimální cestovní době ve všední den vzhledem k přímé vzdálenosti.
V úvahu byla brána pouze městská centra vzdálená od sebe do 500 km.
Kromě toho musí každá dvojice městských center obsahovat městské centrum, které má více než 
500 000 obyvatel (nebo představuje hlavní město státu), a druhé městské centrum musí mít alespoň 
200 000 obyvatel.
*Zámořské: spojení mezi dvojicemi měst zahrnující přejezd přes moře, kde není k dispozici pevné 
železniční spojení ani vlakový trajekt.
Zdroj: GŘ REGIO na základě údajů UIC, vnitrostátních a regionálních železničních provozovatelů, JRC.

Mapa 4.1 Rychlost železničního spojení mezi hlavními městskými centry v EU, 2019
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Vysokorychlostní vlaky představují 31 % všech 
osobokilometrů po železnici v EU8. Ve Francii 
a Španělsku je to téměř 60 %. Více než polovina 
členských států však dosud nemá žádné vysoko-
rychlostní železniční tratě. 

8 Tento údaj se týká všech vysokorychlostních vlaků včetně vlaků 
s naklápěcím systémem schopných jet rychlostí 200 km za hodi-
nu, které nutně nevyžadují vysokorychlostní infrastrukturu.

U 1 356 železničních spojení mezi městy EU 
s 200 000 a více obyvateli (nebo městy, která jsou 
hlavními městy jednotlivých států), která se na-
cházejí do 500 km od sebe, je rychlost nejrychlej-
šího vlakového spojení9 výrazně nižší než rychlost 
vysokorychlostní železnice (mapa 4.1 a graf 4.1). 
Pouze na 3 % těchto tratí je rychlost vyšší než 

9 Nejrychlejší spoj dostupný pro odjezd ve všední den v roce 2019 
mezi 6:00 a 20:00. 
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V úvahu se berou pouze městská centra, která se nacházejí do 500 km od sebe. Kromě toho musí mít městská centra alespoň 
200 000 obyvatel.
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Více než 5 % dvojic měst v různých členských stá-
tech není propojeno železnicí, zatímco v rámci té-
hož členského státu je to pouze 0,3 % (graf 4.3)11. 
Rychlost přeshraničních spojů bývá také nižší než 
rychlost vnitrostátních spojů. Přibližně 40 % prvně 
jmenovaných má rychlost nižší než 60 km za ho-
dinu, zatímco u druhých jmenovaných je to 16 %. 
Navíc pouze 0,4 % přeshraničních spojů má rychlost 
vyšší než 150 km za hodinu. 

Občané EU mají v průměru k dispozici 556 letů do 
90 minut jízdy. Přístup k osobním letům je však 
v EU velmi nerovnoměrný, od několika regionů na 
jihu Nizozemska, kde mají lidé přístup k více než 
2 500 letům denně, až po regiony ve východním 
Polsku, Bulharsku, Estonsku a Lotyšsku, kde oby-
vatelé nemají přístup k žádnému letu do 90 minut 
jízdy (mapa 4.2). Přístup k letům je výrazně lepší 
v regionech v blízkosti velkých městských center, 
zejména hlavních měst, kde se obvykle nacházejí 
velká letiště. 

Jak bylo uvedeno výše, každé realistické srovná-
ní cestování vlakem s cestováním letadlem musí 
zohlednit rozdíly v době potřebné pro přístup na 
letiště nebo nádraží, čekací doby a skutečné časy 

11 Je třeba poznamenat, že tyto trasy, ať už přeshraniční nebo vnit-
rostátní, mohou být obsluhovány dálkovými autobusovými spoji, 
což může být důvodem absence železničního spojení.

150 km za hodinu. Tento podíl je největší na jihu 
EU, kde mají Itálie i Španělsko dobře rozvinutou 
vysokorychlostní železniční síť. Na severozápadě je 
počet vysokorychlostních připojení, která se nachá-
zejí především ve Francii a Německu, podobný, ale 
jejich podíl je menší. Kvůli vyšší hustotě osídlení je 
železniční síť hustší, s větším počtem spojů na krát-
ké vzdálenosti s nižší rychlostí. Přesto má severo-
západní část EU největší podíl železničních spojení 
rychlejších než 90 km za hodinu a jen několik párů 
měst nemá vůbec žádné spojení. Železniční síť je 
ve východní části EU méně rozvinutá, 20 % dvojic 
měst nemá žádné spojení a neexistuje žádné spo-
jení s rychlostí vyšší než 150 km za hodinu. Na vět-
šině tras je totiž rychlost stále nižší než 60 km za 
hodinu. 

Podíl spojů s rychlostí nad 150 km za hodinu je vyš-
ší mezi velkými městskými centry (tj. s počtem oby-
vatel nad 500 000) (7 %) než mezi malými centry 
s počtem obyvatel od 200 000 do 500 000 (1 %) 
nebo mezi velkými a malými centry (3 %) (graf 4.2). 
Podobný rozdíl je i u podílu spojů s rychlostí nad 
90 km za hodinu (36 % mezi dvojicemi velkých měst 
a 19 % mezi malými městy). Navzdory určitému 
pokroku v oblasti technické interoperability je cesto-
vání po železnici přes hranice EU stále ztíženo mno-
ha překážkami. Železniční síť má četné mezery, ne-
boť vnitrostátní železnice nejsou řádně propojeny10.  

10 Evropská komise (2018a).
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V úvahu se berou pouze městská centra, která se nacházejí do 500 km od sebe. Kromě toho musí mít městská centra alespoň 
200 000 obyvatel.
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odletů a příletů12. Zhruba 297 spojů mezi městy 
EU13 vzdálenými od sebe do 500 km je zajišťo-
váno po železnici i letecky. U 68 z těchto tras je 
celková doba cesty po železnici kratší než doba 
cesty letadlem a u 21 z nich je tento rozdíl hodinu 

12 Předpoklady použité pro tuto analýzu jsou následující. Doba před 
nástupem do prvního vlaku – 15 minut; odbavení a nástup na 
odletovém letišti – 60 minut; doba pojíždění, která se předpokládá 
jako součást doby letu – 30 minut; a doba přestupu na příletovém 
letišti – 30 minut. Předpokládá se rychlost letu 500 km za hodi-
nu. Pokud je k dispozici více spojů mezi letišti spojujícími stejná 
městská centra, bere se cestovní doba spoje s nejvyšším počtem 
cestujících.

13 Stejně jako předtím se jedná o dvojice městských center, z nichž 
každé má alespoň 200 000 obyvatel (nebo jsou to hlavní města) 
a jsou od sebe vzdálena méně než 500 km.

nebo více (graf 4.4). Jedná se především o trasy 
v Nizozemsku, Belgii, Německu a Francii a mezi 
nimi, ale také o tři vnitrostátní spoje v Itálii.

Ačkoli na vzdálenostech nad 300 kilometrů je ces-
tování letadlem spíše lepší než vlakem, stále exi-
stuje mnoho tras na tuto vzdálenost, kde je tomu 
naopak (graf 4.5). To naznačuje, že železnice má 
potenciál úspěšně konkurovat letecké dopravě na 
relativně dlouhé vzdálenosti, pokud se podaří do-
sáhnout dostatečné provozní rychlosti. Na uvažo-
vaných trasách se rychlost vlaku 140 km za ho-
dinu jeví jako dostatečná k tomu, aby železnice 
překonala leteckou dopravu (graf 4.6). 

2.	Výkonnost	silniční	a	železniční	
dopravy	při	jednodenních	cestách	
i	mimo	ně	se	liší	podle	členských	
států	a	úrovně	urbanizace	

Mimo města je veřejná doprava obvykle méně roz-
vinutá, pokud jde o hustotu sítě a četnost služeb. 
Vzdálenosti jsou často příliš velké na to, aby bylo 
možné použít kolo nebo jít pěšky. V důsledku toho 
bývá závislost na autech vyšší. Pro cestování do 
míst vzdálených až 120 km jsou vlaky hlavní al-
ternativou k autům, pokud je v blízkosti železnič-
ní stanice. Na delší vzdálenosti až 500 km mezi 
většími městskými centry mohou vlaky překonat 
automobily (a také letadla, jak je vidět výše).

2.1	Výkonnost	osobní	železniční	dopravy	
je	špatná,	zejména	ve	venkovských	
oblastech,	ale	zlepšuje	se,	pokud	je	
cesta	vlakem	spojena	s	jízdou	na	kole	

Železnice jako udržitelný dopravní prostředek hraje 
klíčovou roli při navrhování a výstavbě transevrop-
ské dopravní sítě (TEN-T), stejně jako v politice EU 
v oblasti klimatu. 

To, do jaké míry jsou cestující ochotni uvažovat o po-
užití vlaku, závisí do značné míry na době, kterou jim 
cesta zabere ve srovnání s jízdou autem. Záleží také 
na snadnosti dosažení výchozí stanice a dosažení 
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Graf 4.4 Celková doba cestování po železnici 
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cílové destinace z příjezdové stanice14. Realistické 
srovnání mezi používáním vlaku a automobilu musí 
být provedeno z pohledu „od dveří ke dveřím“, při-
čemž výkon závisí také na způsobu cestování (chů-
ze, jízda na kole, veřejná doprava, automobil), který 

14 Dopravní analýzy v této kapitole se zaměřují na dostupnost 
a dobu cestování a neberou v úvahu další rozhodující faktory 
cestovního chování, mezi které patří především přímé náklady na 
dopravu, jako jsou ceny jízdenek, ale také aspekty týkající se bez-
pečnosti a pohodlí.

se používá v kombinaci s vlakem. Kromě toho je tře-
ba zohlednit četnost vlakových spojů, což znamená, 
že doba jízdy se může lišit u cestujících, kteří jsou 
omezeni ve volbě času odjezdu a/nebo příjezdu, 
jako jsou dojíždějící do práce, a u těch, kteří mohou 
být v těchto časech flexibilní (viz pole 4.1). 

Výkonnost železnice (definovaná v této části jako po-
díl počtu obyvatel, ke kterým se lze dostat do 90 mi-
nut, a počtu obyvatel žijících v okruhu 120 km – viz 
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Graf 4.6 Rozdíl v době cestování po železnici oproti letecké dopravě podle rychlosti jízdy vlaku 
mezi dvojicemi měst, 2019 

Záporné hodnoty na svislé ose znamenají, že celková doba cesty vlakem je kratší než doba cesty letadlem.
Zdroj: GŘ REGIO, JRC GŘ na základě údajů letecké společnosti SABRE.
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pole 4.2) se v jednotlivých členských státech znač-
ně liší (graf 4.7). Nejvyšší výkonnost vykazuje 
Španělsko, následované Rakouskem a Německem. 
Nejnižší výkonnost mají východní členské státy EU, 
zejména Litva a Rumunsko15. 

Vysoké výkony železniční dopravy se ne vždy pro-
mítají do dobré dostupnosti. Například vysoká 
výkonnost v Dánsku se projevuje pouze střední 
úrovní dostupnosti, což naznačuje, že nízká úro-
veň blízkosti (tj. rozptýlené obyvatelstvo) kom-
penzuje kvalitu železniční sítě a služeb. Podobně 
ve Švédsku, kde je výkonnost železnice podobná 
jako v Nizozemsku a Belgii, je dostupnost relativně 
nízká kvůli malé blízkosti, což odráží nízkou hus-
totu obyvatelstva. Naopak nejvyšší dostupnost po 
železnici je v Nizozemsku a Belgii, i když výkonnost 
železnice je pouze průměrná.

Ve všech členských státech je výkonnost železni-
ce mnohem nižší než výkonnost automobilové do-
pravy. Počet lidí v EU, kteří jsou dostupní autem 
do 90 minut, je devětkrát vyšší než počet lidí, kteří 
jsou dostupní po železnici. To však předpokládá, že 
lidé chodí na nádraží a z něj pěšky. Použití jiných 
prostředků může výrazně zvýšit výkonnost želez-
nice (viz níže). 

15 Tato srovnání předpokládají, že cesta vlakem je kombinována 
s krátkou chůzí na nádraží a zpět a že cestující může optimalizo-
vat načasování cesty.
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Dostupnost je definována jako počet obyvatel, kteří jsou dosažitelní do 90 minut cesty; blízkost jako počet obyvatel žijících
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Hodnoty předpokládají, že cestujete v optimálním čase. Krátká chůze je definována jako chůze nepřesahující 15 minut. 
Země bez železnic (CY, MT) nejsou zahrnuty.
Zdroj: REGIO-GIS.

Pole	4.1	Flexibilní	vs.	časově	
omezené	cesty	po	železnici	

Odhady výkonnosti v této podkapitole vycházejí 
z předpokladu, že cestující nejsou nijak časově 
omezeni, mohou si naplánovat cestu nejrychlej-
ším dostupným vlakovým spojem a nemusí čekat 
na nádražích. Cesty s omezením času odjezdu 
mohou mít větší význam pro každodenní cesto-
vání, například pro dojíždění do práce. To omezu-
je výběr služby a v závislosti na četnosti spojů to 
může být spojeno s čekací dobou. Atraktivita vla-
ků pro dojíždění je totiž závislá na dobré frekven-
ci spojů. Výkonnost při časově omezených jízdách 
je samozřejmě nižší. Městské oblasti s nejvyšší 
výkonností v tomto případě jsou nyní v Rakousku 
a Francii a také v Dánsku, což naznačuje velmi 
častou frekvenci spojů v jejich městech a okolí. 
Výkonnost v městských oblastech v Nizozemsku 
je téměř stejná jako v Belgii, i když výkonnost 
při použití nejrychlejšího dostupného připojení je 
v Belgii mnohem vyšší (jak ukazuje graf 4.8a). 
To naznačuje, že frekvence spojů v Belgii je méně 
častá než v Nizozemsku.



Osmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

112

Pole	4.2	Odvození	politicky	relevantních	ukazatelů:	dostupnost	z	hlediska		
blízkosti	a	dopravní	výkonnosti

Zlepšení dostupnosti (tj. snadné dosažení cílů nebo 
aktivit rozmístěných v prostoru) je jedním z hlavních 
cílů dopravních politik. Ukazatele dostupnosti kom-
binují efektivitu dopravních systémů s prostorovým 
rozmístěním míst. Dostupnost města však může být 
vysoká díky dobrému dopravnímu systému nebo 
proto, že město je velké a hustě osídlené s mnoha 
potenciálními cíli a lidmi soustředěnými na malém 
území. Za účelem rozlišení mezi nimi vypracovalo 
Mezinárodní dopravní fórum spolu s Evropskou ko-
misí a OECD metodický rámec založený na třech 
složkách (shrnutých v tabulce 4.1).

Absolutní dostupnost je celkový počet cílů nebo po-
pulace, která je dosažitelná (autem, na kole, pěšky 
nebo veřejnou dopravou) z určitého místa v daném 
čase. Jak bylo uvedeno výše, zahrnuje jak velikost 
a hustotu města nebo určité oblasti, tak dopravní 
síť, která spojuje dané místo s jinými místy ve městě 
i mimo něj. 

Blízkost znamená prostorovou koncentraci v okolí 
místa vzniku cesty a potenciálních cílů nebo počtu 
osob, které mohou být dosaženy. Měří počet cílů 
nebo populaci v dané vzdálenosti od místa vzniku 
bez ohledu na čas potřebný k cestě k nim. Blízkost 
je v tomto kontextu dána geografickými charakteris-
tikami a politikou územního plánování, které ovliv-
ňují vzdálenost mezi výchozími a potenciálními cíli 
 cestujících. 

Dopravní výkonnost jakéhokoli druhu dopravy výslov-
ně zohledňuje prostorové rozmístění cílů. Vztahuje se 
k celkovému dostupnému počtu cílů nebo dostupné 
populaci (autem, veřejnou dopravou nebo na kole) 
k počtu cílů nebo obyvatel v okolí (tj. v daném okruhu). 
Vypočítává se jako poměr mezi absolutní dostupností 
daným druhem dopravy a blízkostí potenciálních cílů 
nebo dosažitelné populace. Poměr jedna nebo více 
znamená, že výkonnost určitého druhu dopravy je vy-
soká, a poměr blízký nule znamená, že je nízká, pokud 
jde o přístup k blízkým cílům. Ačkoli je tento poměr 
poněkud abstraktní, vyhýbá se zkreslení vyplývající-
mu z počtu destinací nebo populace v okolí daného 
místa. Zahrnuje několik aspektů účinnosti posuzova-
ného druhu dopravy při zajišťování přístupu k cíli, jako 
jsou v případě veřejné dopravy: četnost spojů, rych-
lost vozidel, počet zastávek a přestupů a vzdálenost 
k nejbližší zastávce nebo stanici. Vezměte prosím na 
vědomí, že tato koncepce dopravní výkonnosti je úzce 
definována v kontextu dostupnosti a jako taková ne-
odráží další aspekty kvality dopravního systému, jako 
jsou ceny jízdenek, náklady na životní prostředí, bez-
pečnost dopravy nebo přístup k parkování.

Charakteristickým rysem tohoto souboru ukazatelů 
je, že dostupnost je součinem blízkosti a dopravní 
výkonnosti. Tyto dva údaje tedy společně ukazu-
jí vliv způsobů využití území a dopravních sítí na 
 dostupnost. 

Tabulka	4.1	Ukazatele	dostupnosti

Ukazatel	dostupnosti	 Popis	

Absolutní dostupnost Počet dosažitelných cílů nebo dosažitelné populace za určitou dobu 
daným způsobem dopravy (tj. dostupných cílů nebo populace). 

Blízkost Celkový počet cílů nebo obyvatel v určité vzdálenosti (tj. blízkých cílů nebo populace).

Dopravní výkonnost Poměr dostupných cílů nebo populace k blízkým cílům nebo populaci. 
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Výkonnost železnice se v jednotlivých regionech 
(na úrovni NUTS 3) liší ještě více (mapa 4.3). 
Opět za předpokladu, že cesta vlakem je kombino-
vána s chůzí na nádraží a zpět, má přibližně 12 % 
lidí v EU, žijících převážně v městských oblastech, 
přístup k relativně slušným železničním službám 
(ukazatel výkonnosti nad 20). Mezi nejúspěšnější 
regiony patří Paříž a její okolí, Berlín, Barcelona, 
Kodaň a jeho okolí a Vídeň, ale také Zaragoza 
a Valladolid ve Španělsku, a to díky přítomnosti 
vysokorychlostních vlakových spojů. Ve všech re-

gionech NUTS 3 je však výkonnost železnice nižší 
než výkonnost silniční dopravy (viz níže), což sotva 
motivuje lidi k cestování vlakem, zejména pokud 
potřebují cestovat často. 

Výkonnost železnice se výrazně zlepší, pokud je 
cesta vlakem kombinována s krátkou jízdou na kole 
namísto krátké chůze (mapa 4.4). Tím se průměrný 
ukazatel výkonnosti v EU zvýší z devíti na 21 a podíl 
populace s přístupem k ukazateli výkonnosti nad 20 
na 40 %. V řadě metropolitních  regionů ve Francii 
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a Německu, včetně Berlína a Paříže, dosahuje uka-
zatel výkonnosti železnice hodnoty kolem 80 nebo 
vyšší. Výkonnost železnice však zůstává ve všech 
regionech nižší než výkonnost silniční dopravy. 

Jak se dalo očekávat, ať už se lidé na nádraží do-
stanou pěšky nebo na kole, výkonnost železnice 
bývá nejvyšší ve velkoměstech, následovaná měs-
ty (graf 4.8a). Nejnižší je ve venkovských oblastech 
(definice viz pole 4.3), což odráží skutečnost, že 
vlakové stanice se obvykle nacházejí v městských 
centrech nebo v jejich blízkosti a že obyvatelstvo je 
ve venkovských oblastech rozptýlenější. 

V případě cest po železnici v kombinaci s krát-
kou chůzí dosahují nejlepších výsledků městské 
oblasti v Dánsku, Francii, Rakousku a Španělsku, 
zejména v Dánsku s hustou sítí příměstské želez-
nice v Kodani a okolí. Ve většině členských států 
jsou menší města hůře propojena než větší města, 
 ačkoli v Lucembursku, Švédsku a Polsku je výkon-
nost podobná. 

Použití jízdního kola namísto chůze na nádraží zvy-
šuje ve městech v Dánsku a Francii poměr výkon-
nosti železnice na více než 50. Ve všech členských 
státech mají města největší prospěch z kombinace 
železnice a jízdního kola, pokud jde o hodnocení do-
pravních výkonů (graf 4.8b). Použitím jízdního kola 
se však zlepšuje výkonnost železnice i ve městech 
a na předměstích, zejména ve Švédsku, Německu 
a Dánsku – a také ve venkovských oblastech, i když 
v menší míře. To svědčí ve prospěch dalšího rozvoje 
cyklistické infrastruktury v okolí železničních stanic.

2.2	Výkonnost	silniční	dopravy	je	
vyšší	než	výkonnost	železnic,	ale	
v	některých	členských	státech	a	
venkovských	oblastech	zůstává	nízká

Výkonnost silniční dopravy16 osobními automobily 
se v roce 2018 v jednotlivých členských státech 
značně lišila, nejvyšší byla v Belgii a Nizozemsku 
(graf 4.9). Obě tyto země jsou relativně malé 
a vysoce urbanizované, s hustou silniční sítí. 
Malta a Kypr jsou na třetím a čtvrtém místě, což 
odráží skutečnost, že oba ostrovy jsou relativně 
malé a většina destinací je dostupná do 90 mi-
nut. Portugalsko a Španělsko, dva členské státy, 
v nichž se v rámci politiky soudržnosti již několik 
desetiletí významně investuje do dopravní infra-
struktury, mají nyní výkonnost silniční dopravy nad 
průměrem EU a podobnou výkonnosti Německa 
a Francie. Výkonnost silniční dopravy je nejnižší na 
Slovensku a v Bulharsku, protože jejich silniční síť 
ještě není plně rozvinutá, ale také kvůli horským 
oblastem, kde je silniční síť omezena geografický-
mi podmínkami17.

Mezi dostupností a blízkostí v členských státech 
existuje úzká souvislost. Samotná dostupnost však 
není vhodným ukazatelem výkonnosti silniční do-
pravy, protože je do značné míry určena blízkostí 
(tj. kolik lidí žije v okolí). Například ve Finsku nebo 
Švédsku je dostupnost méně než poloviční než 
v Polsku, ale to neznamená, že Švédsko a Finsko 
potřebují více investic do silnic, aby je dohnaly. 

16 Popis ukazatele dopravní výkonnosti viz pole 4.2.

17 Kromě toho mohou existovat ekonomické překážky, protože 
 výstavba a údržba silnic v horských oblastech je nákladnější.

Pole	4.3	Úroveň	urbanizace	2

Tato typologie rozděluje buňky sítě o rozloze 
1 km2 do šesti kategorií podle velikosti a hustoty 
obyvatelstva. 

1. Velkoměsto má nejméně 50 000 obyvatel 
v přilehlých buňkách s vysokou hustotou za-
lidnění (> 1 500 obyv./km2) 

2. Město má 5 000 až 50 000 obyvatel v buň-
kách s vysokou nebo střední hustotou zalid-
nění (> 300 obyv./km2)

3. Předměstí jsou buňky se střední hustotou, 
které jsou součástí seskupení s nejméně 
5 000 obyvateli, ale nejsou součástí města

4. Vesnice má 500 až 5 000 obyvatel ve střed-
ně hustých buňkách 

5. Rozptýlené venkovské oblasti jsou buňky 
s nízkou hustotou (mezi 50 a 300 obyv./km²).

6. Většinou neobydlené oblasti jsou buňky s vel-
mi nízkou hustotou (mezi 0 a 50 obyv./km²)

Podrobnější popis naleznete na stránkách:  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-ma-
nuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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Z výsledků silniční dopravy vyplývá, že ve Finsku 
a Švédsku se lze do 90 minut dostat přibližně 
k 80 % obyvatel v okruhu 120 km, zatímco v Polsku 
je to pouze 62 %. 

Výkonnost silniční dopravy osobními automobily 
se výrazně liší i v jednotlivých regionech členských 

států, a to jak v méně rozvinutých členských stá-
tech (zejména v Bulharsku, Řecku a Polsku), tak 
v těch rozvinutějších (zejména ve Francii a Finsku) 
(mapa 4.5). Výkonnost silniční dopravy bývá relativ-
ně nízká v regionech ve východní Evropě a  vysoká 
v hustě osídlených regionech v Nizozemsku a Belgii 
a v mnoha španělských regionech. V  několika z nich, 
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Dostupnost je definována jako počet obyvatel, kteří jsou dosažitelní do 90 minut jízdy autem; blízkost jako počet obyvatel žijících 
v okruhu 120 km; výkonnost automobilové dopravy se vypočítá jako poměr prvního a druhého (viz také pole 4.2).

Pole	4.4	Nárůst	délky	dálnic	v	posledních	letech	se	v	jednotlivých	členských		
státech	výrazně	liší

Investice do nových dálnic mohou pomoci zvýšit do-
stupnost a výkonnost silniční dopravy. Dostupnost 
a výkonnost silniční dopravy statis-
ticky souvisí s hustotou dálnic a je-
jich podílem na celkové silniční síti. 

V období 2006–2019 se délka dálnic 
zvýšila ve všech členských státech 
s výjimkou Kypru, kde se nezměnila 
(graf 4.10). Mezi jednotlivými člen-
skými státy však existují velké roz-
díly: v Irsku a Rumunsku se délka 
dálnic v tomto období zvýšila téměř 
čtyřnásobně, zatímco v Rakousku, 
Německu, Itálii, Nizozemsku, Fran-
cii a Slovinsku byl nárůst nižší než 
10 %. Nárůst byl v průměru větší ve 

východních členských státech, kde bylo na začátku 
období poměrně málo dálnic.
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ačkoli nejsou v průměru hustě osídleny, je obyva-
telstvo soustředěno v hustě osídlených městech, 
městečkách a vesnicích, přičemž slušné silniční 
sítě umožňují přístup k velkému počtu obyvatel 
do 90 minut jízdy. Většina metropolitních regionů 
hlavních měst má vysoký výkon silniční dopra-
vy, což vyniká zejména v Bulharsku, Chorvatsku, 
Rumunsku a na Slovensku, kde je celkový výkon 
silniční dopravy nízký. 

Stejně jako v případě železnice se výkonnost silnič-
ní dopravy liší podle úrovně urbanizace. Města mají 
nejvyšší výkonnost ve všech členských státech. 
Výkonnost dopravy ve městech neodráží pouze 
cesty v rámci města, ale silně závisí také na ces-
tovní době mezi městem a okolními oblastmi vzdá-
lenými až 120 km, což může zahrnovat i venkovské 
oblasti. Navzdory jejich obecně vysoké výkonnosti 
existují mezi městy v různých členských státech 
velké rozdíly (graf 4.11). Zatímco v Nizozemsku, 
Belgii, Finsku, Německu a Francii je ukazatel výkon-
nosti silniční dopravy vyšší než 100, v Rumunsku, 
na Slovensku, v Bulharsku, Polsku a Chorvatsku je 
nižší než 75. V posledních uvedených členských 
státech navíc existují velké rozdíly ve výkonnosti 
mezi třemi typy městských oblastí, a to z důvo-
du nízké výkonnosti ve městech a na předměstích. 
Velké rozdíly jsou v tomto ohledu i v mnoha dalších 
členských státech. V některých případech to odrá-
ží nízkou průměrnou hustotu obyvatelstva a velké 

vzdálenosti mezi jednotlivými místy, zejména ve 
Finsku a Švédsku. 

Tyto tři typy venkovských oblastí mají nejnižší vý-
konnost silniční dopravy ve všech členských státech, 
což však nemusí nutně znamenat nedostatek silnic. 
Ve skutečnosti je silniční síť na obyvatele čtyřikrát 
delší na vesnicích než ve městech, desetkrát delší 
v rozptýlených venkovských oblastech a dvacet-
krát delší v převážně neobydlených oblastech. Větší 
rozptýlenost obyvatelstva znamená, že k zajištění 
dané úrovně dostupnosti je zapotřebí více silnic. 
Výkonnost silniční dopravy je proto nízká zejména 
v rozptýlených venkovských oblastech a v převážně 
neobydlených oblastech. Pouze v hustě osídlených 
členských státech Belgii a Nizozemsku a na Maltě 
a Kypru je výkonnost silniční dopravy ve venkov-
ských oblastech podobná jako ve městech. V těchto 
členských státech se jedná spíše o řídce osídlené 
oblasti v blízkosti hustěji osídlených a dobře pro-
pojených oblastí (nebo dokonce obklopené těmito 
oblastmi) než o oblasti od nich vzdálené. Ve většině 
členských států je však výkonnost dopravy ve ven-
kovských oblastech výrazně nižší než ve městech. 
Přesto existují velké rozdíly mezi členskými státy, 
přičemž venkovské oblasti v severozápadních a již-
ních členských státech, včetně Německa, Francie, 
Španělska a Itálie, vykazují vyšší výkonnost než 
oblasti ve východních členských státech, jako je 
Rumunsko, Slovensko a Bulharsko. 
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Pole	4.5	Dopravní	výkonnost	je	nižší	v	příhraničních	oblastech

1 ze 7 obyvatel EU žije ve vzdálenosti do 25 km od 
státní hranice. Přestože dopravní politika EU klade 
značný důraz na investice do přeshraniční infra-
struktury a propojení, výkonnost silniční dopravy je 
v příhraničních oblastech nižší než v jiných oblastech 
(graf 4.12a). Tento rozdíl je výraznější ve venkov-
ských oblastech. Ve městech, obcích a předměstích 
je výkonnost silniční dopravy v příhraničních a ostat-
ních oblastech podobnější. Kromě složitosti koordi-
nace přeshraniční infrastruktury je nízká výkonnost 
v příhraničních oblastech ovlivněna také přírodními 
překážkami podél těchto hranic, jako jsou hory a vel-
ké řeky. Některé z nejnižších výkonností můžeme 
skutečně najít v blízkosti hranic v horských oblas-
tech (Polsko-Slovensko, Rakousko-Itálie, Bulharsko-
-Řecko) nebo podél říční hranice (Bulharsko-Rumun-
sko). Naopak nejlepších výsledků dosahují rovinaté 
a poměrně hustě osídlené oblasti podél hranic mezi 
členskými státy Beneluxu, Francií a Německem.

V porovnání se silniční dopravou brání přeshranič-
ní železniční dopravě řada dalších překážek týkají-
cích se mimo jiné technické interoperability, koor-
dinace jízdních řádů a administrativních záležitostí. 
 Navzdory důrazu, který dopravní politika EU klade 
na překonání těchto problémů, se proto evropský 
železniční prostor stále vyznačuje četnými mezera-
mi na pozemních hranicích kontinentu, kde nejsou 
vnitrostátní železniční sítě řádně propojeny. Rozdíl ve 
výkonnostech železniční dopravy mezi příhraničními 
a nepřilehlými oblastmi je skutečně větší než u sil-
niční dopravy (graf 4.12b), což je ještě markantnější 
v souvislosti s nižší průměrnou výkonností železnice. 
Nižší výkonnost železnice v přeshraničních oblastech 
je výraznější u měst a u obcí a předměstí. To může 
souviset se skutečností, že železniční sítě jsou ve 
většině případů primárně určeny ke spojení měst 
a obcí s předměstími, a proto je v těchto oblastech 
dopad chybějících přeshraničních spojení nejsilnější.
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Graf	4.12	Dopravní	výkonnost	v	příhraničních	a	nepřilehlých	oblastech	podle	úrovně	urbanizace
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2.3	Zavádění	dobíjecích	míst	pro	
elektromobily	je	stále	nerovnoměrné

Přechod na vozidla s alternativním pohonem, který 
je nezbytný pro snížení závislosti na ropě a zmír-
nění dopadu silniční dopravy na životní prostředí, 
závisí na vybudování sítě infrastruktury pro tato 
vozidla, zejména dobíjecích míst pro elektrickou 
energii. 

V roce 2021 bylo v EU jen 120 dobíjecích míst na 
milion obyvatel. Největší počet v poměru k po-
čtu obyvatel je v některých alpských regionech 
v Rakousku a Itálii, v různých částech Německa 
a Nizozemska a v několika regionech ve Francii 
(mapa 4.6). Naproti tomu infrastruktura pro do-
bíjení je poměrně málo rozvinutá v regionech 
Litvy, Polska, Rumunska, Bulharska, Řecka, Kypru 
a Dánska. Rozdíly mezi regiony v EU odrážejí spí-
še rozdíly mezi členskými státy než v jejich rám-
ci, což naznačuje význam rozdílů ve vnitrostátních 
politikách týkajících se infrastruktury pro dobíje-
ní. V některých členských státech, včetně Francie 
a Španělska, však existují značné regionální rozdíly. 

3.	Spojení	do	blízkých	destinací:	
výkonnost	dopravy	ve	městech	
a	metropolitních	oblastech

3.1	Většina	obyvatel	měst	má	
dobrý	přístup	k	veřejné	dopravě

Jedenáctým cílem udržitelného rozvoje OSN (SDG) 
je zajistit, aby města a lidská sídla byla inkluzivní, 
bezpečná, odolná a udržitelná. Pro dosažení tohoto 
cíle je důležitá veřejná doprava. Jedním z dílčích 
cílů tohoto cíle je totiž zajistit přístup k bezpečným, 
cenově dostupným, přístupným a udržitelným do-
pravním systémům pro všechny a zlepšit bezpeč-
nost silničního provozu, zejména rozšířením ve-
řejné dopravy – se zvláštním zřetelem na potřeby 
žen, dětí, osob se zdravotním postižením a starších 
osob, zejména těch, které se nacházejí ve zrani-
telné situaci. Základním ukazatelem používaným 
k měření pokroku při plnění tohoto cíle je podíl oby-
vatel, kteří mají snadný přístup k zastávce nebo 
stanici veřejné dopravy, ať už autobusu, tramva-

je, metra nebo vlaku, a četnost spojů na daném 
místě. Předpokládá se, že lidé jsou ochotni ujít až 
500 metrů, aby se dostali na zastávku autobusu 
nebo tramvaje, nebo až kilometr, aby se dostali na 
zastávku vlaku nebo metra. 

V naprosté většině městských center v EU není pří-
stup k zastávce veřejné dopravy v takové vzdále-
nosti problémem (mapa 4.7). Ve více než polovině 
sledovaných měst se to týká více než 95 % popula-
ce. Pouze ve 12 z 384 měst je tento podíl nižší než 
80 %, přičemž v mnoha z nich se jedná o menší 
nizozemská města, kde se velká část cest ve měs-
tě uskutečňuje na kole. Průměrné hodnoty v člen-
ských státech se pohybují od 88 % v Rumunsku po 
99 % v Lucembursku, přičemž v celé EU je to v prů-
měru 94 % ve městech s méně než 100 000 oby-
vateli a 98 % ve městech s více než dvěma miliony 
obyvatel. Lze očekávat, že přístup k zastávkám ve-
řejné dopravy v ostatních lidských sídlech (tj. mimo 
města) bude mnohem horší než ve městech, ačkoli 
údaje pro analýzu nejsou snadno dostupné.

3.2	Ve	městech	se	lze	na	blízká	
místa	dostat	snáze	na	kole	
než	veřejnou	dopravou	

Klíčovými aspekty udržitelné mobility ve městech 
jsou kromě přístupu k vhodně umístěným zastáv-
kám veřejné dopravy také četnost spojů a dosa-
žitelné cíle nebo počet obyvatel. Tato podkapitola 
hodnotí výkonnost veřejné dopravy ve městech EU, 
která je definována jako podíl obyvatelstva uvnitř 
města v okruhu 7,5 km, kam se lze dostat během 
30 minut jízdy „od dveří ke dveřím“. 

Ve všech 39 analyzovaných městech EU dosahuje 
ukazatel výkonnosti veřejné dopravy pro cesty, kte-
ré lze uskutečnit do 30 minut, v průměru skromné 
hodnoty 29 (graf 4.13), což znamená, že obyvatel 
města může veřejnou dopravou do 30 minut do-
sáhnout 29 % obyvatel žijících ve vzdálenosti do 
7,5 km. Tento ukazatel se však pohybuje od 13 
v Dublinu po 48 v Lucembursku. 

Usnadnění udržitelné městské mobility přesahuje 
rámec poskytování účinných služeb veřejné dopra-
vy. Chůze a jízda na kole, stejně jako další formy 
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Mapa 4.7 Populace se zastávkou veřejné dopravy v docházkové vzdálenosti, 2018–2019
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mikromobility, jsou vhodné pro cesty na krátké 
vzdálenosti ve městech a jejich podpora může po-
moci snížit dopravní zácpy. 

V každém z 39 sledovaných měst je výkonnost jízd-
ního kola při krátkých cestách mnohem vyšší než 
výkonnost veřejné dopravy, protože do 30 minut 
lze dosáhnout mnohem více lidí v okruhu 7,5 km. 
Klíčovou roli v tomto rozdílu hraje absence čekacích 
dob, která je s veřejnou dopravou neodmyslitelně 
spjata. Je však třeba poznamenat, že ne všechny 
ulice ve městech jsou vhodné pro jízdu na kole 
a analýza nezahrnuje silnice, kde není jízda na kole 
povolena (většinou městské dálnice) a je upravena 
o rychlosti v ulicích do kopce. Snadnost používání 

jízdních kol závisí také na podpůrných opatřeních 
v podobě cyklistických pruhů, dopravních omeze-
ní a omezení rychlosti. Vzhledem k tomu, že zde 
nejsou zohledněny, lze tento ukazatel považovat 
za měřítko potenciální výkonnosti dopravy pomocí 
jízdních kol. Skutečný výkon závisí na rozsahu je-
jich poskytování a na obecné podpoře jízdy na kole.

Navzdory rozdílům ve výkonnosti veřejné dopra-
vy a jízdních kol existuje určitá shoda v hodnoce-
ní těchto dvou druhů dopravy ve městech. Pokud 
jde o veřejnou dopravu, v žebříčku výkonnosti 
cyklistické dopravy vedou rumunská Kluž-Napoca 
a Lucembursko (s hodnotami blízkými 100), zatím-
co Tallin, Lublaň a Gent mají rovněž poměrně vyso-
kou výkonnost jak v oblasti cyklistické, tak veřejné 
dopravy. 

3.3	Výkonnost	dopravy	automobily	
v	metropolitních	oblastech	je	silně	
ovlivněna	dopravními	zácpami

Přestože podpora využívání udržitelnějších druhů 
dopravy (spolu s vytvářením synergií mezi nimi 
a usnadňováním multimodality) je jedním ze zá-
kladních kamenů městské dopravní politiky v EU, 
automobil zůstává ve většině měst hlavním způso-
bem cestování a v průměru představuje dvě třetiny 
cest do zaměstnání. 

Ukazatel výkonnosti silniční dopravy osobními au-
tomobily v podmínkách volného provozu (tj. bez 
dopravních zácp) v 257 vybraných metropolitních 
oblastech EU je v průměru 430 a pohybuje se od 
800 v Madridu po 100 v Temešváru (Rumunsko). 
Nejvyšší hodnoty jsou ve městech ve Španělsku, 
Francii, Dánsku a Německu a nejnižší ve městech 
v Rumunsku, na Maltě a Kypru (mapa 4.8).

Obecně platí, že výkonnost automobilové dopravy 
je tím vyšší, čím je metropolitní oblast lidnatější. 
Nicméně vztah mezi celkovým počtem obyvatel 
a výkonností není příliš těsný a v mnoha menších 
městech ve Španělsku, Francii a Německu (např. 
Zaragoza, Rennes a Braunchweig) je výkonnost 
velmi vysoká.
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Graf 4.13 Výkonnost při použití jízdního kola 
a veřejné dopravy pro cesty do 30 minut, 
2018*

% obyvatel žijících ve vzdálenosti do 7,5 km, kteří 
jsou dosažitelní do 30 minut

*Přesný referenční rok se v jednotlivých členských státech 
liší, ale většina údajů se vztahuje k roku 2018. Města jsou 
hodnocena podle průměrné výkonnosti veřejné dopravy 
a cyklistické dopravy.
Zdroj: GŘ REGIO.
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Dlouhodobé demografické trendy ukazují, že podíl 
obyvatel žijících v metropolitních oblastech neu-
stále roste. Jedním z důsledků této skutečnosti je 
v kombinaci s rostoucím vlastnictvím a používá-
ním automobilů přetížení silnic. Dopravní zácpy se 
značně liší v čase i mezi jednotlivými místy a mají 
velký vliv na dostupnost a výkonnost automobi-
lů a ovlivňují jak cesty do zaměstnání mezi měs-
tem a okolními oblastmi, tak cesty uvnitř města. 
Zvýšení kapacity silnic však ve střednědobém ho-
rizontu nutně nevede ke snížení dopravní zátěže, 
protože lidé mají tendenci reagovat tím, že cestují 
na delší vzdálenosti a více autem. Více jízd a delší 
jízdy autem také zvyšují emise skleníkových plynů 
a znečištění ovzduší. 

Mezi 257 metropolitními oblastmi, které jsou 
zde zahrnuty, je dopad dopravních zácp na vý-
konnost silniční dopravy největší v některých nej-
větších městech včetně Paříže, Milána, Toulouse, 
Mnichova, Madridu a Bruselu (mapa 4.9). To odráží 
objem příměstské dopravy, pouze Milán uplatňuje 
poplatky za dopravní zácpy. Naproti tomu v mno-
ha menších metropolitních oblastech v EU nemají 
dopravní zácpy ve špičce téměř žádný znatelný do-
pad na výkonnost. 

Ačkoli v některých metropolitních oblastech bude 
přínos větší než v jiných, dopravní zácpy by se 
mohly výrazně snížit zvýšením podílu cest veřej-
nou dopravou a jízdou na kole. Zejména jízdní kolo 
představuje rychlou a ekologickou náhradu auto-
mobilů ve městech (jak je vidět výše).

Pole	4.6	Dopad	dopravních	zácp	v	průběhu	dne

1 Čtyři metropolitní oblas-
ti byly vybrány na základě 
toho, že se výrazně liší z hle-
diska geografické polohy, ve-
likosti, stavu infrastruktury 
a úrovně dopravních zácp.

Výkonnost silniční dopravy ve vybraných metropo-
litních oblastech EU1 má během dne odlišný průběh, 
který jasně odráží vliv ranní a večerní špičky na rych-
lost dopravy (graf 4.14). V každé ze čtyř sledova-
ných metropolitních oblastí je vliv dopravních zácp 
na výkonnost silnic větší během ranní špičky mezi 
7:00 a 9:00 než během večerní špičky. Je to možná 
proto, že ráno se školní docházka kombinuje s do-
jížděním do zaměstnání, ale večer nikoliv, může exi-
stovat větší flexibilita, pokud jde o načasování zpá-
tečních cest, nebo může 
být méně úzkých míst při 
cestě z centra do okrajo-
vých částí města než na-
opak (protože kapacita sil-
nic mimo města bývá větší 
než uvnitř – tj. pro auta je 
snazší a rychlejší přesu-
nout se z malého prostoru 
do většího než naopak). 

Výkonnost silniční dopravy ve městech do znač-
né míry závisí na počtu denně dojíždějících 
osob a na způsobech dopravy, které používají.  
V Bruselu a Madridu dochází k obzvláště výrazné-
mu poklesu výkonnosti v důsledku dopravních zácp. 
V ranní i večerní špičce je výkonnost v Bruselu nižší 
než v Krakově. Během dne, mezi ranní a večerní špič-
kou, zůstává výkonnost nižší než po večerní špičce 
a v noci, což naznačuje, že v tomto období není nikdy 
dosaženo rychlosti při plynulé dopravě. 
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Graf 4.14 Rozdíly ve výkonnosti silniční automobilové dopravy 
v různou denní dobu  v Bruselu, Krakově, Madridu a Seville, 2017

Zdroj: JRC GŘ.

Výkonnost silniční dopravy je definována jako podíl populace v oblasti FUA do 30 minut jízdy 
a populace v okruhu 10 km x 100.



Osmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

126

© Asociace EuroGeographics pro správní hranice

0 500 km

Populace ve funkčních městských oblastech
< 500 000

500 000 až 1 000 000

1 000 000 – 2 000 000

2 000 000 až 4 000 000

4 000 000 až 6 000 000

≥ 6 000 000

< –250

–250 až –200

–200 až –150

–150 až –100

–100 až 0

≥ 0

Výkonnost se týká obyvatelstva 
v rámci funkčních městských oblastí.
Funkční městské oblasti s počtem 
obyvatel větším než 250 000.
Rozdíl mezi zácpami v ranní dopravní 
špičce a plynulou dopravou.
Zdroj: Christodoulou a kol. (2020).

Změna populace dosažitelné do 30 minut / 
Populace v okruhu 10 km x 100

Mapa 4.9 Vliv dopravních zácp na výkonnost silniční automobilové dopravy v hlavních 
funkčních městských oblastech, 2017
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3.4	Počet	smrtelných	dopravních	
nehod	je	ve	většině	regionů	EU	stále	
příliš	vysoký,	ale	mnoho	měst	splnilo	
cíl	jeho	snížení	do	roku	2030	

Přechod na udržitelnou mobilitu je spojen se sníže-
ním počtu dopravních nehod. Za prvé je to proto, že 
malý počet dopravních nehod je jedním z aspektů 
udržitelného dopravního systému. Za druhé, zvý-
šení bezpečnosti silničního provozu by mohlo pod-
pořit chůzi nebo používání jízdních kol, což by zase 
přispělo k udržitelné mobilitě. Dlouhodobým cílem 
EU je přiblížit se k nulovému počtu úmrtí na silni-
cích do roku 2050 („vize nula“). Za tímto účelem je 
cílem snížit počet úmrtí na silnicích v letech 2020 
až 2030 o 50 %18 nebo dosáhnout do roku 2030 
snížení počtu úmrtí na silnicích na nejvýše 25 na 
milion obyvatel19. 

Počet smrtelných dopravních nehod v EU se v le-
tech 2008 až 2018 snížil téměř o 40 %. Přesto 
v roce 2018 činil tento počet v průměru 52,7 na 
milion obyvatel, což je více než dvojnásobek cíle pro 
rok 2030, i když s velkými rozdíly mezi jednotlivými 
regiony (mapa 4.10). Míra úmrtnosti při dopravních 
nehodách je v průměru vyšší v méně rozvinutých 
regionech (69,9) než v přechodových regionech 
(56,7) a rozvinutějších regionech (40,3). Regiony 
s nejvyššími hodnotami – více než 90 úmrtí na mili-
on obyvatel – se nacházejí především ve východních 
a jižních členských státech, zejména v Rumunsku, 
Portugalsku, Řecku, Bulharsku, Chorvatsku 
a Polsku. V belgických provinciích Lucembursko 
a Namur je však míra úmrtnosti podobně vysoká 
– 122, resp. 107 zaznamenaných úmrtí na milion 
obyvatel. V regionech hlavních měst je tato míra 
výrazně nižší. To platí pro regiony na severozápa-
dě EU, zejména pro Vídeň, Berlín, Stockholm, Brusel 
a Helsinky-Uusimu, které mají spolu s Madridem 
jednu z nejnižších mír úmrtnosti ze všech regionů. 
Platí to i pro východní regiony hlavních měst EU, 
jako jsou Praha, Budapešť, Warszawski stołeczny 
a Bucureşti-Ilfov, kde sice není míra úmrtnosti tak 
nízká, ale stále je mnohem nižší než v jiných regio-
nech daných členských států. 

18 Evropská komise (2019c). 

19 Po dohodě s členskými státy bylo rozhodnuto použít výchozí rok 
2019 na základě toho, že rok 2020 byl výjimečný a počet úmrtí 
mezi lety 2019 a 2020 klesl o 17 %.

Nižší počet úmrtí v regionech hlavních měst může 
být projevem obecnějšího vztahu mezi bezpečnos-
tí silničního provozu a úrovní urbanizace v daném 
regionu. Údaje za 771 měst v EU ukazují, že prů-
měrná míra úmrtnosti ve městech (33,6 na milion 
obyvatel) je mnohem nižší než celková míra v EU 
(52,7) (mapa 4.11). Důvodem je pravděpodobně 
nižší rychlost dopravy v městských oblastech, niž-
ší využívání automobilů díky dostupnosti veřejné 
dopravy a kratší průměrné cesty než v jiných ob-
lastech. Průměrná míra úmrtnosti je vyšší ve vý-
chodních členských státech EU, ačkoli mnoho měst 
v Itálii a některá města v Belgii, Francii a Španělsku 
mají rovněž vysokou míru úmrtnosti. Větší města 
mají obvykle nižší míry než menší města a hlav-
ní města se vyznačují obzvláště nízkými mírami 
úmrtnosti. 

4.	Širokopásmové	připojení	
vykazuje	rozdíly	mezi	
městem	a	venkovem	

Přístup k vysokokapacitním telekomunikačním sí-
tím je klíčovým faktorem konkurenceschopnosti 
a rozvojového potenciálu regionů EU. Poskytování 
digitálních služeb a schopnost prosadit se v globál-
ním podnikatelském prostředí stále více závisí na 
rychlém a efektivním širokopásmovém připojení. 
Vysoce rozvinuté regiony jsou v tomto ohledu ve 
většině případů již dobře vybaveny, ale v mnoha 
méně rozvinutých regionech stále existují vážné 
nedostatky. Pokud nedojde k nápravě, mohou tyto 
rozdíly v širokopásmovém připojení dále zvyšovat 
územní rozdíly v hospodářském růstu a úrovni pro-
sperity. Je tomu tak proto, že vysoce rozvinuté re-
giony již mají infrastrukturu, která jim umožňuje 
využívat výhod a být konkurenceschopnými ve stá-
le více digitální ekonomice, zatímco méně rozvinu-
té regiony budou z ekonomických příležitostí stále 
více vyloučeny.
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4.1	Ceny	širokopásmového	připojení	
jsou	ve	venkovských	oblastech	nižší	

Mezi lety 2016 a 202020 se podíl domácností v EU 
s širokopásmovým připojením zvýšil z 82 % na 
89 %. Nárůst byl o něco vyšší ve venkovských ob-
lastech (9 p.b.) než ve velkoměstech, městech a na 
předměstích (7 p.b.) (graf 4.15). Nicméně podíl zů-
stal vyšší ve velkoměstech (92 %) než na venkově 
(85 %), přičemž města a předměstí se nacházejí 
mezi nimi (90 %). Stejný vzorec platí pro větši-
nu členských států, i když existují výjimky, kde je 

20 Údaj pro rok 2020 pro EU je odhad.

mezi typy oblastí malý rozdíl, především v malých  
a/nebo hustě osídlených členských státech s ma-
lým počtem odlehlých oblastí, jako jsou členské 
státy Beneluxu, Dánsko, Malta a Kypr. V Německu, 
na Slovensku a v Polsku je však podíl domácností 
s širokopásmovým připojením podobný i ve velko-
městech, městech, na předměstích a ve venkov-
ských oblastech. 

Jak se dalo očekávat, podíl připojených domác-
ností se mezi lety 2016 a 2020 v celé EU zvýšil21. 
Během těchto čtyř let došlo k určitému sblížení po-
dílu v celé EU, přičemž nárůst byl větší v členských 
státech, kde byl původní podíl relativně malý.

4.2	Rychlost	širokopásmového	připojení	
je	ve	venkovských	oblastech	nižší

Rychlost širokopásmového připojení je ukazatelem 
spolehlivosti internetového připojení pro konkrétní 
činnosti, jako je práce na dálku. 

V roce 2010 si EU stanovila cíl, že do roku 2020 bu-
dou mít všichni občané „přístup k rychlosti 30 Mb/s 
nebo vyšší a alespoň 50 % domácností bude mít 

21 Lucembursko v roce 2018 změnilo koncepci průzkumu a meto-
diku sběru dat: jeho podíly v letech 2016 a 2020 proto nejsou 
srovnatelné.
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Graf 4.15 Domácnosti s předplaceným širokopásmovým připojením podle úrovně urbanizace, 
2016 a 2020

Francie: 2016 a 2019. Údaj EU pro rok 2020 je odhad.
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Pole	4.7	Údaje	o	rychlosti	
širokopásmového	připojení

Rozsáhlé údaje o rychlosti širokopásmového 
připojení v EU poskytuje společnost Ookla for 
 GoodTM, která obsahuje záznamy o stovkách mili-
onů testů rychlosti připojení iniciovaných spotře-
biteli (Speedtest®) za poslední čtvrtletí roku 2020. 
Tato kapitola používá jako základ analýzy prů-
měrnou testovanou rychlost na úrovni LAU (Local 
Administrative Unit). Vezměte prosím na vědomí, 
že údaje z testů rychlosti neposkytují informace 
o pokrytí širokopásmovým připojením ani o počtu 
přípojek na domácnost. Skutečná rychlost připo-
jení se může lišit i v rámci jednotek LAU.
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připojení rychlejší než 100 Mb/s“22. Ve svém sdělení 
o Digitálním kompasu23 Komise představila svou 
vizi pro rok 2030, jejímž cílem je posílit postave-
ní občanů a podniků prostřednictvím přechodu na 
digitální technologie, a stanovila nové cíle „pokry-
tí všech evropských domácností gigabitovou sítí 
a pokrytí všech obydlených oblastí sítí 5G“. 

Pokud jde o cíle pro rok 2020, pouze ve čtyřech člen-
ských státech (Dánsko, Litva, Malta a Nizozemsko) 
žilo na konci roku 2020 všechno obyvatelstvo 

22 Rychlost připojení 30 Mb/s je dostatečná pro jednoho člena do-
mácnosti, aby mohl provádět typické online aktivity v domácnosti 
včetně práce na dálku a online vzdělávání. Požadovaná rych-
lost se však zvyšuje, pokud se na činnosti podílí více uživatelů 
současně. Viz například: https://www.fcc.gov/consumers/guides/
broadband-speed-guide.

23 Evropská komise (2021e).

v LAU s testovanou rychlostí širokopásmového při-
pojení nad 30 Mb/s (viz pole 4.7); v pěti dalších 
členských státech to však bylo více než 99 % oby-
vatel (graf 4.16). Na Slovensku a v Řecku žila stále 
více než čtvrtina obyvatel v oblasti s rychlostí při-
pojení nižší než 30 Mb/s a pouze v devíti členských 
státech byla většina domácností v oblasti s rych-
lostí vyšší než 100 Mb/s. V Estonsku, na Kypru, ve 
Slovinsku, Řecku, Rakousku a Česku žilo v těchto 
oblastech méně než 10 % obyvatel. Z těchto uka-
zatelů vyplývá, že pouze Dánsko a Nizozemsko do-
sáhly obou cílů EU, ale Švédsko a Lucembursko se 
jim velmi blíží. Zdá se, že 13 členských států nedo-
sáhlo ani jednoho. To znamená, že tempo zavádění 
širokopásmového připojení bylo v mnoha členských 
státech příliš pomalé na to, aby bylo možné splnit 
cíl pro rok 2020.

Průměrné testované rychlosti širokopásmového 
připojení vykazují zvláštní prostorové vzorce, při-
čemž rychlosti nad 30 Mb/s ve městech a je-
jich okolí jsou běžné ve všech členských státech 
(mapa 4.12). Mimo města jsou rozdíly mezi člen-
skými státy výraznější, přičemž rychlost připoje-
ní je vyšší než 30 Mb/s na Maltě, v Nizozemsku, 
Švédsku a Dánsku a nižší než tato rychlost je ve 
velké části mimoměstských jednotek v Lotyšsku, 
Irsku, Česku, na Slovensku a v Řecku. V mno-
ha členských státech, včetně Francie, Španělska, 
Polska, Maďarska a Rumunska, je patrná jasná 
digitální propast mezi jednotlivými oblastmi, 
kde (velmi) vysoká rychlost připojení ve měs-
tech kontrastuje s nízkou rychlostí v ostatních 
oblastech.

Výrazné rozdíly v rychlosti širokopásmového připo-
jení existují mezi městy a venkovskými oblastmi 
(graf 4.17 a graf 4.18). Téměř celá populace EU ve 
městech žije v LAU s testovanou rychlostí připojení 
nad 30 Mb/s a velká část v LAU s rychlostí nad 
100 Mb/s. Naproti tomu ve venkovských oblas-
tech v EU se značná část obyvatel – v Řecku a na 
Slovensku většina – musí spokojit s rychlostí nižší 
než 30 Mb/s. Pouze v Dánsku a Lucembursku má 
více než polovina venkovského obyvatelstva pří-
stup k rychlostem nad 100 Mb/s. Ve Francii existují 
velké rozdíly mezi venkovskými oblastmi: Každý 
pátý obyvatel těchto oblastí má přístup k rych-
lostem nad 100 Mb/s, ale každý třetí má přístup 
k rychlostem nižším než 30 Mb/s.
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Graf 4.16 Obyvatelstvo podle průměrné 
testované rychlosti širokopásmového 
připojení v jejich LAU, 2020

Rychlost se vztahuje k průměrné testované rychlosti 
nejrychlejšího typu širokopásmového připojení 
(pevného nebo mobilního) v LAU.
Zdroj: Ookla for GoodTM, JRC GŘ, výpočty GŘ REGIO.
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Mapa 4.12 Průměrná testovaná rychlost širokopásmového připojení v místních správních 
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Rychlost se vztahuje k průměrné testované rychlosti nejrychlejšího typu širokopásmového připojení (pevného nebo mobilního) v LAU.
Zdroj: Ookla for GoodTM, JRC GŘ, výpočty GŘ REGIO.
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Graf 4.17	Populace	ve	městech	a	venkovských	oblastech	s	průměrnou	testovanou	rychlostí	
širokopásmového	připojení	v	jejich	LAU	vyšší	než	30 Mb/s,	2020

Rychlost se vztahuje k průměrné testované rychlosti nejrychlejšího typu širokopásmového připojení (pevného nebo mobilního) v LAU.
Zdroj: Ookla for GoodTM, JRC GŘ, výpočty GŘ REGIO.
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 • Až do vypuknutí epidemie COVID-19 se trhy práce v členských státech a regionech EU 
stabilně zotavovaly z nepříznivých dopadů hospodářské a finanční krize v roce 2008. Na údaje 
o zaměstnanosti a nezaměstnanosti má pandemie COVID-19 zatím jen malý dopad. V letech 
2013–2020 se míra zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let v EU zvýšila o 5 procentních bodů 
a dosáhla 72,5 %, což je o 0,7 procentního bodu méně než v roce 2019. 

 • Míra zaměstnanosti v roce 2020 byla o 5,5 procentního bodu nižší než cíl EU pro rok 2030, 
který činí 78 %. Tato míra byla vyšší ve více rozvinutých regionech (76 %) než v přechodových 
regionech (72 %) a nejnižší v méně rozvinutých regionech (67 %), ačkoli v posledně jmenovaných 
regionech vzrostla mezi lety 2013 a 2020 o 7 procentních bodů.

 • V letech 2013 až 2020 klesla nezaměstnanost ve všech členských státech EU z vysokých 
11,4 % na 7,1 % (v roce 2019 to bylo 6,7 %). Nejvyšší byla v méně rozvinutých regionech 
(8,8 %), dále v přechodových regionech (7,9 %) a nejnižší ve více rozvinutých regionech (5,6 %). 

 • V roce 2019 bylo v EU přibližně 91 milionů lidí (20 % populace) ohroženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením. Tato míra byla o něco vyšší ve venkovských oblastech (22 %) než ve 
městech (21 %) a na předměstích (19 %), ale ve všech třech případech se mezi lety 2012 
a 2019 snížila. 

 • Migranti (definovaní jako osoby narozené v zahraničí) se soustřeďují v regionech na severozápadě 
EU, především ve městech, kde jsou větší ekonomické příležitosti a nejrozvinutější podpůrné 
sítě. Míra zaměstnanosti migrantů ze zemí mimo EU se zvýšila, ale ve většině regionů zůstává 
nižší než u rodilých obyvatel (62 % oproti 74 % v roce 2020), zejména u osob s terciárním 
vzděláním. 

 • Riziko chudoby a sociálního vyloučení je u osob, které se nenarodily v EU, dvojnásobné ve 
srovnání s rodilými občany, přičemž míra materiální deprivace je obzvláště vysoká. 

 • Navzdory silnému politickému závazku dosáhnout v EU rovnosti žen a mužů přetrvávají mezi 
ženami a muži v různých oblastech života velké rozdíly. Například v roce 2020 byla míra 
zaměstnanosti mužů ve věku 20–64 let o 11 p.b. vyšší než u žen, tedy stejně jako v roce 2013.

 • Znevýhodnění žen a jejich možnosti dosahovat úspěchů se v EU značně liší, přičemž nejvíce 
úspěchů dosahují ženy v severských regionech a nejvíce jsou znevýhodněny v jižních 
a východních regionech. 

 • Index regionálního sociálního pokroku EU, který má zachytit aspekty blahobytu, jež se plně 
neodrážejí v HDP, vykazuje velké rozdíly mezi jednotlivými regiony EU, přičemž méně rozvinuté 
regiony dosahují obzvláště špatných výsledků a severské regiony si vedou dobře.
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míra v přechodových regionech ležela mezi nimi 
(72 %). Míra zaměstnanosti se nejvíce zvyšuje 
v méně rozvinutých regionech – dohání náskok 
v regionech na východě EU a zotavuje se v regio-
nech ve Španělsku a Portugalsku – a také v Irsku, 
které bylo těžce zasaženo hospodářskou a finanční 
krizí. 

V letech 2013 až 2020 klesla nezaměstnanost 
ve všech členských státech EU z 11,4 % na 7,1 % 
(v roce 2019 činila 6,7 %). Nejvíce se snížila 
v Řecku, Španělsku a Chorvatsku (v každém přípa-
dě o 10 a více procentních bodů). V roce 2020 byla 
nejvyšší (8,8 %) v méně rozvinutých regionech, ná-
sledovaly přechodové regiony (7,9 %) a rozvinutěj-
ší regiony (5,6 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti 
byla v průměru v jižních regionech EU (12 %) a nej-
nižší ve východních (4,4 %) (mapa 5.3 a mapa 5.4).

1.	Před	vypuknutím	epidemie	
COVID-19	zažívaly	trhy	
práce	napříč	regiony	EU	
období	pozitivních	trendů	

V roce 2019, před pandemií COVID-19, byla v EU 
nejvyšší zaměstnanost a nejnižší míra nezaměst-
nanosti v historii1. Pandemie měla na tyto hodnoty 
pouze malý dopad2. Míra zaměstnanosti osob ve 
věku 20–64 let byla v roce 2020 jen mírně nižší 
než v roce 2019 (72,5 %, což je jen o 0,7 procent-
ního bodu méně), ale stále o 2,5 procentního bodu 
méně než cíl strategie Evropa 2020, který je 75 %. 
Komise navrhla cíl zvýšit do roku 2030 míru za-
městnanosti alespoň na 78 %3. Od roku 2020 již 
tento nový cíl splnilo pouze pět členských států EU: 
Švédsko, Německo, Česko, Estonsko a Nizozemsko. 

Míra zaměstnanosti se v roce 2020 vrátila na 
předkrizovou úroveň ve všech členských státech 
s výjimkou Řecka, kde byla s 61 % stále o 5 pro-
centních bodů nižší než v roce 2008. V Maďarsku 
byla o 14 procentních bodů vyšší než v roce 2008 
a na Maltě vyšší o 18 procentních bodů. 

Míra zaměstnanosti se však v jednotlivých regi-
onech (mapa 5.1 a mapa 5.2) a typech regionů 
( tabulka 5.1) výrazně liší. V roce 2020 činila tato 
míra v rozvinutějších regionech v průměru 76 %, 
zatímco v méně rozvinutých regionech byla vý-
razně nižší, a to na 66 % (ačkoli oproti roku 2013 
vzrostla o 7 procentních bodů), přičemž průměrná 

1 Evropská komise (2020f), s. 13.

2 Přestože trh práce v EU byl pandemií a souvisejícími opatření-
mi na její omezení vážně zasažen, dopad se projevil především 
na čtvrtletních (nikoli ročních) údajích o zaměstnanosti a na cel-
kovém počtu odpracovaných hodin. Nárůst nezaměstnanosti se 
podařilo udržet na nízké úrovni díky programům na udržení pra-
covních míst, které zavedly vlády (Ekonomický bulletin Evropské 
centrální banky 8/2020 a „Eurostat Statistics Explained“ o trzích 
práce ve světle pandemie COVID 19 – čtvrtletní statistiky). Dopad 
krize COVID-19 na celkový počet odpracovaných hodin v regio-
nech EU byl posouzen v kapitole 1 této zprávy.

3 V rámci akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv, který při-
jali vedoucí představitelé EU na sociálním summitu v Portu 7. až 
8. května 2021 a na zasedání Evropské rady 25. června 2021.

Pole	5.1	Co	je	to	volná	pracovní	
síla	na	trhu	práce?

Volná pracovní síla na trhu práce je definová-
na jako součet nezaměstnaných osob ve věku 
 15–74 let, nedostatečně zaměstnaných osob 
pracujících na částečný úvazek a potenciální do-
datečné pracovní síly. Druhá skupina zahrnuje 
osoby, které jsou k dispozici pro práci, ale prá-
ci aktivně nehledají – „odrazené“ pracovníky – 
a osoby, které práci hledají, ale nejsou okamžitě 
k dispozici (např. osoby čekající na výsledky pra-
covního pohovoru). 

Volnou pracovní sílu na trhu práce lze vyjádřit 
jako podíl rozšířené pracovní síly, která zahrnuje 
jak potenciální uchazeče o zaměstnání, tak i za-
městnané a nezaměstnané osoby v obvyklém 
pojetí.

Podrobnější informace naleznete na stránkách 
„Eurostat Statistics Explained“: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-
plained/index.php?title=Labour_market_ 
slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_
unmet_needs_for_employment. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
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Míra nezaměstnanosti je hlavním ukazatelem po-
užívaným k měření nedostatečného využití pracov-
ních sil v ekonomice, ale poskytuje pouze částečný 
obraz o míře nesouladu mezi nabídkou a poptávkou 
po pracovní síle. Koncepce „volné pracovní síly na 
trhu práce“ (viz pole 5.1) je naopak měřítkem pl-
ného rozsahu nedostatečného využití pracovní síly.

V roce 2020 činil podíl volné pracovní síly na trhu 
práce v EU 14,5 % rozšířené pracovní síly (opro-
ti 13,4 % v roce 2019): to byl více než dvojnáso-
bek podílu nezaměstnanosti4, jedné z jejích složek, 

4 Podíl rozšířené pracovní síly.

Tabulka	5.1	Míra	zaměstnanosti	a	nezaměstnanosti	podle	skupin	regionů	a	stupně	urbanizace,	rok	
2020	a	změny	2013–2020

Rozvinutější	
regiony

Přechodové	
regiony

Méně		
rozvinuté	
regiony

EU

Míra zaměstnanosti 2020 (%) 76,3 71,8 66,1 72,5
(% populace ve 
věku 20–64 let)

Změna 2013–2020 (p.b.) 3,5 4,7 3,5 5,0

Míra nezaměstnanosti 2020 (%) 5,6 7,9 8,8 7,1
(% pracovní síly  
ve věku 15–74 let)

Změna 2013–2020 (p.b.) –2,6 -5,0 –6,9 –4,4

Severozápadní	
EU

Jižní	EU Východní	EU EU

Míra zaměstnanosti 2020 (%) 76,4 64,8 73,8 72,5
(% populace ve 
věku 20–64 let)

Změna 2013–2020 (p.b.) 2,8 5,5 8,3 5,0

Míra nezaměstnanosti 2020 (%) 5,4 12,0 4,4 7,1
(% pracovní síly  
ve věku 15–74 let)

Změna 2013–2020 (p.b.) –2,1 –7,3 –5,7 –4,4

Velkoměsta Města	a	
předměstí

Venkovské	
oblasti

EU

Míra zaměstnanosti 2020 (%) 72,2 72,0 73,0 72,5
(% populace ve 
věku 20–64 let)

Změna 2013–2020 (p.b.) 5,0 4,2 5,5 5,0

Míra nezaměstnanosti 2020 (%) 8,0 6,9 5,9 7,1
(% pracovní síly  
ve věku 15–74 let)

Změna 2013–2020 (p.b.) –4,3 -3,9 –4,9 –4,4

Zdroj: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] a [lfst_r_lfu3rt], výpočty GŘ REGIO

Tabulka	5.2	Volná	pracovní	síla	na	trhu	práce	podle	skupin	regionů,	rok	2020	a	změny	v	letech	
2013–2020

Rozvinutější	
regiony

Přechodové	
regiony

Méně	rozvinu-
té	regiony

EU

Volná pracovní  
síla na trhu práce

2020 (%) 12,9 16,4 11,9 14,5

(% rozšířené pracovní síly) Změna 2013–2020 (p.b.) –4,2 –10,1 –9,6 –4,8

Severozápadní	
EU

Jižní	EU Východní	EU EU

Volná pracovní  
síla na trhu práce

2020 (%) 13,2 11,8 12,3 14,5

(% rozšířené pracovní síly) Změna 2013–2020 (p.b.) –1,7 -18,0 -3,5 –4,8
Zdroj: Eurostat [lfst_r_sla_ga], výpočty GŘ REGIO
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Mapa 5.4 Změna v míře nezaměstnanosti, 2013–2020
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Mapa 5.6 Změna volné pracovní síly na trhu práce, 2013–2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias

≤ 6

6 až 9

9 až 12

12 až 16

16 až 21

> 21

% rozšířené pracovní síly

© Asociace EuroGeographics pro správní hranice

0 500 km

EU-27 = 14,5
Zdroj: Eurostat (lfst_r_sla_ga).

Mapa 5.5 Volná místa na trhu práce, rok 2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Kapitola 5: Sociálnější a inkluzivnější Evropa

141

která představovala 6,7 % rozšířené pracovní síly 
(tabulka 5.2)5. 

V řadě regionů v jižní Itálii, Řecku a Španělsku pře-
sahuje podíl volné pracovní síly na trhu práce 20 %. 
Během hospodářského oživení v letech 2013 až 
2020 se téměř ve všech regionech EU, zejména ve 
Španělsku, snížil podíl volné pracovní síly na trhu 
práce (mapa 5.5 a mapa 5.6). 

Váha osob, které nejsou považovány za nezaměst-
nané, je v některých členských státech značná, což 
znamená, že je třeba, aby se politiky trhu práce za-
měřily na tyto osoby. V Nizozemsku, Irsku a Finsku 
tvořily osoby, které nebyly v roce 2020 považovány 
za nezaměstnané, více než 60 % volných pracov-
ních míst, zatímco v Litvě, Řecku a na Slovensku 
tvořily méně než třetinu.

5 Další informace naleznete na stránkách „Eurostat Statistics 
Explained“: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_ 
statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_
potential_additional_labour_force.

2.	Regiony	s	velkými	městy	
mají	vzdělanější	pracovní	
sílu,	menší	podíl	osob,	které	
předčasně	ukončily	školní	
docházku,	a	lepší	výsledky	žáků

V rámci Zelené dohody pro Evropu a Digitální deká-
dy si EU stanovila ambiciózní plány na přechod ke 
klimaticky neutrální, spravedlivé a digitální ekono-
mice. Současně probíhající digitální transformace, 
kterou urychlila pandemie COVID-19, mění způsob 
práce lidí6. Zelená a digitální transformace vytvoří 
nové příležitosti, ale také nové výzvy. 

Při zavedení vhodných doprovodných politik může 
tato dvojí transformace podpořit udržitelnou kon-
kurenceschopnost a vytvořit nová kvalitní pracovní 
místa. Dopad na zaměstnanost se však bude lišit 
podle povolání, odvětví, regionu a členského státu. 

6 Evropská komise (2020f); OECD (2020b).

Pole	5.2	Evropská	agenda	dovedností	2020	pro	udržitelnou	
konkurenceschopnost,	sociální	spravedlnost	a	odolnost

1 Další podrobnosti naleznete na stránkách: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=cs.

Evropská agenda dovedností 2020 je pětiletý plán, 
který má pomoci jednotlivcům a podnikům rozvíjet 
a využívat více a lepších dovedností1, a to prostřed-
nictvím:

 • posílení spravedlnosti a udržitelné konkuren-
ceschopnosti, jak je stanoveno v Zelené do-
hodě pro Evropu;

 • zajistit sociální spravedlnost a uvést do praxe 
první zásadu evropského pilíře sociálních práv 
– přístup ke vzdělání, odborné přípravě a ce-
loživotnímu vzdělávání pro všechny a všude 
v EU; a

 • budování odolnosti vůči krizím na základě zku-
šeností získaných během pandemie  COVID-19.

Vychází z deseti opatření agendy dovedností Komise 
z roku 2016. Odkazuje také na následující:

 • Zelená dohoda pro Evropu

 • Evropská digitální strategie

 • Strategie pro průmyslové a malé a střední 
podniky

 • Plán obnovy pro Evropu

 • zvýšená podpora zaměstnanosti mladých lidí.

Stanovuje jasné a měřitelné cíle, kterých má být do-
saženo do roku 2025 na základě souboru kvantita-
tivních ukazatelů:

 • alespoň 50 % dospělých ve věku 25–64 let, 
kteří se během předchozích 12 měsíců účast-
nili vzdělávání;

 • alespoň 30 % dospělých s nízkou kvalifikací 
ve věku 25–64 let, kteří se během předcho-
zích 12 měsíců účastnili vzdělávání;

 • alespoň 20 % nezaměstnaných ve věku 
 25–64 let, kteří se v nedávné době vzdělá-
vali, a

 • alespoň 70 % osob ve věku 16–74 let, které 
mají alespoň základní digitální dovednosti.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=cs
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V přímém i nepřímém důsledku přechodu se očeká-
vá ztráta pracovních míst v těžebním a dobývacím 
průmyslu a v tradiční výrobě energie7. Kromě toho 
i další energeticky náročná nebo obtížně odstrani-
telná odvětví (např. doprava a automobilový a oce-
lářský průmysl) čelí velkým výzvám restrukturali-
zace, což znamená změny pracovních míst v rámci 
odvětví a regionů i masivní přesuny pracovních sil 
mezi nimi. Zelená transformace představuje také 
velkou sociální výzvu, která se neúměrně dotkne 
určitých skupin obyvatelstva, zejména těch, kte-
ří se již nacházejí ve zranitelné situaci. Například 
energetická chudoba se týká přibližně 7 % oby-
vatel EU (tj. více než 30 milionů lidí), kteří nejsou 
schopni udržet své domovy dostatečně teplé, při-
čemž mnozí z nich žijí ve městech8. Tato forma 
chudoby postihuje v mnoha členských státech ne-
jen domácnosti s nízkými příjmy, ale i domácnosti 
s nižšími středními příjmy.

Pro realizaci příležitostí a zmírnění rizik budou di-
gitální dovednosti i dovednosti potřebné pro udrži-
telnost stále nezbytnější, a to nejen v téměř všech 
zaměstnáních, ale i v každodenním životě (napří-
klad ve vzdělávání a zdravotnictví).

Význam vzdělávání a dalšího vzdělávání pro hos-
podářský růst a produktivitu je široce uznáván 
i v empirickém ekonomickém výzkumu9. V roce 
2020 zahájila Evropská komise novou agendu do-
vedností a stanovila řadu cílových ukazatelů pro 
rok 2025 s cílem zlepšit dovednosti pracovní síly10, 
podpořit ekologickou a digitální transformaci a do-
sáhnout rychlého oživení ze socioekonomických 
dopadů pandemie. Například v oblasti vzdělávání 
dospělých je v agendě dovedností navrženo, že 
do roku 2025 má být dosaženo cíle, aby se ale-
spoň 50 % osob ve věku 25–64 let v posledních 

7 Kapetaki a kol. (2021); Mandras a Salotti (2021).

8 Evropská komise (2019a).

9 Mankiw a kol. (1992); Hanushek a Woesmann (2007); Gennaioli 
a kol. (2013); Woesmann (2016); Evropská komise (2019a) 
 kapitola 3, oddíl 2; Evropská komise (2021c) kapitola 3, oddíly 3.3 
a 3.4.

10 Evropská komise (2020h).

12 měsících11 účastnilo vzdělávání a aby alespoň 
20 % nezaměstnaných dospělých mělo nedávnou 
zkušenost se vzděláváním. V rámci akčního plánu 
evropského pilíře sociálních práv se navrhuje, aby 
se do roku 2030 každoročně účastnilo vzdělávání 
alespoň 60 % osob ve věku 25–64 let12. 

V roce 2020 se celoživotního vzdělávání účastnilo 
přibližně 9 % osob ve věku 25–64 let13. V letech 
2018–2020 byl tento podíl nejvyšší ve více rozvi-
nutých a přechodových regionech, a to v průměru 
na 13 %, zatímco v méně rozvinutých regionech 
činil pouze 5 % (tabulka 5.3). To jen částečně od-
ráží národní tendence (mapa 5.7). V méně rozvinu-
tých regionech byl tento údaj stejný jako v letech 
2011–2013, takže v tomto sedmiletém období ne-
došlo k žádnému nárůstu. 

Tento podíl je nejmenší v regionech na východě 
EU (pouze 4,5 % osob ve věku 25–64 let, které 
se účastnily vzdělávání a odborné přípravy během 
předchozích čtyř týdnů v letech 2018–2020), při-
čemž v posledních letech nedošlo k žádné viditelné 
změně (mapa 5.7 a mapa 5.8). Největší je v regi-
onech Francie, Nizozemska, Belgie, Dánska, Finska 
a Švédska, a to více než 25 %, a větší ve městech 
než v ostatních oblastech. 

Snížení vysoké míry předčasného ukončování vzdě-
lávání a odborné přípravy by mělo pomoci zlepšit 
výsledky na trhu práce a odstranit socioekonomic-
kou deprivaci14. Výzkumy ukazují, že u osob, které 
předčasně ukončí vzdělávání, je vyšší riziko, že bu-
dou nezaměstnané, budou pracovat na částečný 
úvazek nebo budou mít smlouvu na dobu určitou, 

11 Usnesení Rady z roku 2021 o vzdělávání a odborné přípravě 
(Evropská unie, 2021) snížilo referenční úroveň na 47 %. Ukazatel 
měří podíl dospělých ve věku 25–64 let, kteří uvedli, že se v po-
sledních 12 měsících účastnili alespoň jedné formy formálního 
nebo neformálního vzdělávání nebo odborné přípravy. V současné 
době se měří pomocí průzkumu EU o vzdělávání dospělých, který 
se provádí každých pět let (naposledy v roce 2016). Od roku 2022 
budou tyto informace k dispozici také každý druhý rok z výběro-
vého šetření pracovních sil (LFS) v EU.

12 Hlavní cíl pro vzdělávání dospělých uvítali vedoucí představitelé 
EU na sociálním summitu v Portu v květnu 2021 a na zasedání 
Evropské rady v červnu 2021.

13 Ukazatel měří podíl osob, které se v předchozích čtyřech týdnech 
účastnily vzdělávání nebo odborné přípravy. Výrazně se liší od cíle 
účastnit se vzdělávání v předchozích 12 měsících.

14 De Witte a Rogge (2013); Hanushek a Woesmann (2007).



Kapitola 5: Sociálnější a inkluzivnější Evropa

143

< –5

–5 až –1

–1 až 0

0 až 1

1 až 5

údaje nejsou k dispozici

Změna v procentních bodech

© Asociace EuroGeographics pro správní hranice

0 500 km

> 5
EU-27 = 1,52
Zdroj: Eurostat (trng_lfse_04).

Mapa 5.8 Změna účasti dospělých ve věku 25–64 let na vzdělávání a odborné přípravě, 
průměr let 2011–2013 až 2018–2020
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Mapa 5.7 Účast dospělých ve věku 25–64 let na vzdělávání a odborné přípravě, 
průměr let 2018–2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



O
sm

á zpráva o hospodářské, sociální a územ
ní soudržnosti

144

7 až 9

10 až 12

12 až 14

14 až 16

> 16

% populace ve věku 18–24 let

© Asociace EuroGeographics pro správní hranice

0 500 km

< 7

EU-27 = 9,9
Cílem je méně než 9 % do roku 2030.
Zdroj: Eurostat (edat_lfse_16).

Mapa 5.9 Předčasné ukončení vzdělávání nebo odborné přípravy, průměr 2018–2020
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Mapa 5.10 Změna podílu osob, které předčasně ukončily vzdělávání a odbornou přípravu, 
průměr let 2011–2013 až 2018–2020
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než u osob, které dokončí střední vzdělání. Ukazuje 
se také, že mají nižší příjmy15 a horší zdravotní stav16.

Nově dohodnutým cílem na úrovni EU je snížit 
do roku 2030 podíl osob předčasně opouštějících 
vzdělávací systém, tj. osob ve věku 18–24 let, kte-
ré nemají žádnou kvalifikaci nad rámec základní 
školní docházky a již se neúčastní vzdělávání nebo 
odborné přípravy, na 9 % nebo méně17. Pro srovná-
ní, v roce 2020 to bylo 9,9 %, avšak s velkými roz-
díly mezi jednotlivými členskými státy i uvnitř nich 
– podíl se pohybuje od 3,8 % v Řecku po 16,7 % 
na Maltě. 

Na regionální úrovni je největší podíl osob, kte-
ré předčasně opustily vzdělávací systém, ve 
Španělsku, jižní Itálii, Bulharsku a Rumunsku, při-
čemž v regionu Ciudad Autónoma de Ceuta a Ciudad 
Autónoma de Melilla ve Španělsku, Yugoiztochen 
v Bulharsku a ve dvou nejvzdálenějších regionech 
Açores v Portugalsku a Guyane ve Francii dosahují 
hodnoty kolem 25 % (mapa 5.9). Nicméně v letech 

15 Campolieti a kol. (2010); Falch a kol. (2010); Brunello a kol. (2012).

16 Arendt (2005); Kempter a kol. (2011); Brunello a kol. (2013).

17 Evropská unie (2021).

2011–2013 a 2018–2020 tento podíl výrazně po-
klesl (o více než 10 p.b.) v regionech ve Španělsku 
a Řecku a v Portugalsku (mapa 5.10)18. Zvýšil se 
– o více než 4 p.b. – v regionech Dél-Dunántúl 
a Észak-Magyarország v Maďarsku, Yugoiztochen 
v Bulharsku, Východné Slovensko na Slovensku 
a Severozápad v České republice. 

Podíl se liší také mezi městy (8,7 % v roce 2020), 
kde je již nyní nižší než cíl pro rok 2030, městy 
a předměstími (11,2 %) a venkovskými oblastmi 
(10,5 %). 

Ve více rozvinutých a přechodových regionech je 
tento podíl jen mírně nad cílovou hodnotou (přibliž-
ně 9,5 % v obou v letech 2018–2020), zatímco 
v méně rozvinutých regionech je mnohem vyšší 
(12,1 %), což je způsobeno vysokým podílem osob 
předčasně opouštějících vzdělávací systém v regi-
onech na jihu EU (tabulka 5.3). Počet osob před-
časně opouštějících vzdělávací systém se mezi lety 
2011–2013 a 2018–2020 zvýšil ve všech třech 
regionálních skupinách. 

18 Kvůli problémům se spolehlivostí údajů na úrovni NUTS 2 byl po-
užit tříletý průměr. 

Tabulka	5.3	Celoživotní	vzdělávání	a	předčasné	ukončení	vzdělávání	a	odborné	přípravy	podle	
skupin	regionů	a	stupně	urbanizace,	2018–2020

Rozvinutější	
regiony

Přechodové	
regiony

Méně	rozvinuté	
regiony

EU

Účast na vzdělávání a odborné přípravě 
(% obyvatel ve věku 25–64 let) 

12,2 12,4 4,9 9,2

Osoby předčasně opouštějící 
vzdělávání a odbornou přípravu 
(% obyvatel ve věku 18–24 let)

9,4 9,5 12,1 9,9

Severozápadní	EU Jižní	EU Východní	EU EU	(2017–2019)

Účast na vzdělávání a odborné přípravě 
(% obyvatel ve věku 25–64 let) 

14,0 8,8 4,5 9,2

Osoby předčasně opouštějící 
vzdělávání a odbornou přípravu 
(% obyvatel ve věku 18–24 let)

8,9 13,8 8,8 9,9

Velkoměsta Města	a	
předměstí

Venkovské	oblasti EU

Účast na vzdělávání a odborné přípravě 
(% obyvatel ve věku 25–64 let), 2020

11,5 8,1 6,8 9,2

Osoby předčasně opouštějící vzdělávání  
a odbornou přípravu  
(% obyvatel ve věku 18–24 let), 2020

8,7 11,2 10,5 9,9

Zdroj: Eurostat [tmg_lfse_04] a [edat_lfse_16], výpočty GŘ REGIO.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yugoiztochen
https://en.wikipedia.org/wiki/Severoz%25C3%25A1pad
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v ostatních19. Poptávka po vysoce kvalifikované 
pracovní síle přitahuje osoby s terciárním vzdě-
láním a usnadňuje jim hledání práce odpovídají-
cí jejich kvalifikaci. Firmy v těchto oblastech také 
s větší pravděpodobností najdou pracovníky s do-
vednostmi, které potřebují. Ve většině členských 
států jsou proto absolventi vysokých škol soustře-
děni v regionu hlavního města a jeho okolí. 

19 Evropská komise a Program OSN pro lidská sídla (2016).

2.1	Vysoce	kvalifikovaní	pracovníci	žijí	
převážně	v	regionech	hlavních	měst	EU	

Vzdělaná pracovní síla je klíčem k hospodářské-
mu rozvoji a prosperitě. Vysokoškolské vzdělání 
podporuje sociální mobilitu a zlepšuje vyhlídky na 
získání zaměstnání. Podíl osob ve věku 25–64 let 
s terciárním vzděláním se však v jednotlivých regi-
onech výrazně liší (graf 5.1). V regionech hlavních 
měst žije zpravidla více vzdělaných obyvatel než 
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Graf 5.1 Regionální rozdíly v podílech osob ve věku 25–64 let s terciárním vzděláním 
(ISCED 5–8), 2020
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Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“) stano-
ví cíl snížit nedostatečné výsledky mladých lidí ve 
věku 15 let ve čtení, matematice a přírodních vě-
dách na 15 % nebo méně, a to z těchto důvodů: 
„nedostatečná úroveň základních dovedností zna-
mená, že nejsou vybaveni pro uplatnění na trhu 
práce a v širší společnosti. Náklady na nedostateč-
né výsledky jsou proto významné jak pro jednotliv-
ce, tak pro celou společnost“20.

Podle průzkumu PISA 2018 (Program OECD pro 
mezinárodní hodnocení žáků) většina členských 
států EU tohoto cíle zatím nedosáhla, přičemž 
přibližně 22 % zkoušených žáků má nízké zna-
losti v matematice, čtení a přírodních vědách 
(mapa 5.11). Největší podíl žáků s nízkou úrovní 
znalostí (více než 38 % ve všech třech hodnocených 
oblastech) byl zjištěn v Bulharsku, Rumunsku a na 
Kypru – zatímco na opačném konci škály Finsko, 
Estonsko a Polsko dosáhly 15 % cíle a Dánsko, 
Irsko a Slovinsko se mu přiblížily. Úroveň výsledků 
se také liší mezi školami ve venkovských oblastech 
a ve městech. 

20 Evropská komise (2020i). 

OECD vyhodnotila výsledky podle místa školy 
v roce 2015 v oblasti přírodních věd a v roce 2018 
v oblasti čtení21. V přírodních vědách bylo dosaže-
no lepších výsledků ve městech než na venkově ve 
všech členských státech zahrnutých do průzkumu, 
s výjimkou Belgie (graf 5.2)22. Rozdíl mezi městem 
a venkovem je v tomto ohledu zvláště výrazný 
u škol v Bulharsku a Maďarsku. Žáci městských 
škol dosahují v přírodních vědách až o 30 bodů lep-
ších výsledků než žáci venkovských škol (což zhru-
ba odpovídá jednomu roku školní docházky). Rozdíl 
zůstává značný (přibližně 16 bodů) i po zohlednění 
rozdílů v ekonomickém postavení škol a žáků23.

Ve čtení byly v roce 2018 lepší výsledky v měst-
ských než venkovských oblastech ve všech člen-
ských státech zahrnutých do průzkumu, ačkoli ve-
likosti těchto rozdílů byly velmi odlišné. Zatímco 
v Rakousku, Švédsku, Dánsku a Irsku byl rozdíl 
zanedbatelný, v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, 
na Slovensku a v Portugalsku byl značný (graf 5.3). 

21 Podle přístupu OECD-PISA se školy zařazují do venkovských ob-
lastí, pokud se nacházejí ve vesnici, osadě nebo venkovské oblasti 
s méně než 3 000 obyvateli, do měst, pokud se nacházejí v síd-
lech s 3 000 až 100 000 obyvateli, a do velkých měst, pokud se 
nacházejí v sídlech s více než 100 000 obyvateli. Výsledky v pří-
rodních vědách nebyly v roce 2018 hodnoceny podle místa školy.

22 „Město“ je průměr skóre v menších a velkých městech.

23 Další informace viz: Echazarra a Radinger (2019). 
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Pole	5.3	Hlavní	ukazatele	trhu	práce	a	vzdělávání	v	nejvzdálenějších	regionech	EU	

1 Devět nejvzdálenějších regionů (Saint-Martin je součástí regionu NUTS 2 Guadeloupe) se řídí ustanoveními Smluv a tvoří nedílnou 
součást Unie.

EU má devět nejvzdálenějších regionů (seskupených 
do osmi regionů NUTS 2), v nichž žije přibližně pět 
milionů lidí1. Geograficky jsou vzdálené od kontinen-
tu v Karibské pánvi, Makaronésii a Indickém oceá-
nu. V roce 2020 byla míra zaměstnanosti ve všech 
nejvzdálenějších regionech pod průměrem EU, od 
43 % v Mayotte po 71 % v Região Autónoma dos 
Açores. Pouze v posledně jmenovaném regionu byla 

míra nezaměstnanosti nižší než průměr EU (6,1 %), 
přičemž míra nezaměstnanosti v regionech Canarias 
a Mayotte byla více než třikrát vyšší než průměr. Na-
vzdory vysoké míře nezaměstnanosti je region Cana-
rias jediným nejvzdálenějším regionem, kde je podíl 
osob ve věku 25–64 let s terciárním vzděláním vyšší 
než průměr EU (34,4 % v roce 2020); ve všech ostat-
ních regionech je výrazně nižší (viz tabulka níže).

Tabulka	5.4	Zaměstnanost,	nezaměstnanost	a	terciární	vzdělávání	v	nejvzdálenějších	
regionech	EU,	2020

Míra	zaměstnanosti		
(%	populace	ve	věku	

20–64	let)

Míra	nezaměstnanosti		
(%	pracovní	síly)

Terciárně	vzdělaní		
(%	populace	ve	věku	

25–64	let)

EU-27 72,3 7,1 32,8
Canarias 57,1 22,6 34,4

Guadeloupe 56,3 17,5 23,3

Martinique 62,4 12,4 27,1

Guyane 49,5 16,1 18,7

La Réunion 54,0 17,4 22,9

Mayotte (2019) 43,3 30,1 neuvádí se

Região Autónoma dos Açores 71,1 6,1 15,8

Região Autónoma da Madeira 70,9 8,1 22,9
Míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti pro Mayotte jsou pro rok 2019 z důvodu problémů se spolehlivostí.
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„Rychlá digitalizace v posledním desetiletí změni-
la mnoho aspektů práce a každodenního života ... 
Základní digitální dovednosti by se měly stát sou-
částí základních přenositelných dovedností, kte-
ré by měl mít každý občan, aby se mohl osobně 
rozvíjet, zapojit se do společnosti jako aktivní ob-
čan, využívat veřejné služby a uplatňovat základní 
práva.“24

„Pro inkluzivní trh práce a podporu inovací, produk-
tivity a růstu je nezbytné zajistit, aby každý měl 
správné dovednosti pro stále více digitalizovaný 

24 Evropská komise (2020j), s. 1 a 9.

svět.“25 Nově dohodnutým cílem na úrovni EU je, 
aby do roku 2025 mělo alespoň 70 % osob ve věku 
16–74 let alespoň základní digitální dovednosti. 
V roce 2019 činil podíl těchto osob pouze 56 %. 
Pouze ve více rozvinutých členských státech (66 %) 
se podíl blížil cíli, zatímco ve středně rozvinutých 
(49 %) a méně rozvinutých členských státech 
(42 %) byl výrazně nižší (graf 5.4). V EU přibliž-
ně 29 % osob ve věku 16–74 let uvedlo, že mají 
nízkou úroveň digitálních dovedností, 25 % základ-
ní úroveň a pouze 31 % uvedlo, že mají vyšší než 
základní úroveň. Rozdíl mezi vysoce rozvinutými 
a méně rozvinutými členskými státy byl obzvláště 

25 OECD (2016a).

Pole	5.4	Nástroj	Skills-OVATE

1 Online nástroj pro analýzu dovedností dovedností u volných pracovních míst v Evropě. Další informace jsou k dispozici na adrese:  
https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies. 

Lepší dovednosti mohou nasměrovat migraci do re-
gionů a profesí s nedostatkem dovedností. Cílem EU 
je zpřístupnit informace o dovednostech zveřejňová-
ním online informací o poptávce po dovednostech 
v reálném čase na regionální úrovni. Nástroj Skills-
-OVATE1, vyvinutý ve spolupráci s Evropským stře-
diskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), 
poskytuje podrobné informace o pracovních místech 
a dovednostech zveřejňovaných zaměstnavateli 
v online inzerátech a uvádí intenzitu poptávky po 
různých profesích ve všech zemích EU v členění pod-
le odvětví a regionů NUTS 2. Jako takový může být 
potenciálním způsobem, jak řešit regionální rozdíly 
v kvalifikaci na trhu práce. Tento nedávno vylepšený 
nástroj má být součástí portálu Europass.

Podpora	 EU	 strategickým	 vnitrostátním	 opatře-
ním	 v	 oblasti	 zvyšování	 kvalifikace	 (opatření	 3	
Evropské	agendy	dovedností	2020)

Komise plánuje pomoci členským státům při pří-
pravě ucelených celostátních strategií v oblasti 
dovedností, přičemž bude vycházet z práce, která 
již byla v 11 členských státech provedena ve spo-
lupráci s OECD, a ze stávajících národních strategií. 
V případě potřeby pomůže stanovit nebo přezkou-
mat strategie a sledovat pokrok při jejich provádě-
ní. Bude podporovat odmítání genderových a jiných 
diskriminačních stereotypů a klást zvláštní důraz na 

význam průřezových a podnikatelských dovedností, 
jakož i dovedností potřebných pro přechod na digi-
tální a ekologické technologie, jako jsou dovednosti 
získané studiem přírodních věd, technologií, inženýr-
ství a matematiky (STEM). 

Komise spojí své síly s Evropskou sítí veřejných slu-
žeb zaměstnanosti, aby připravila akce vzájemného 
učení s cílem upozornit na dovednosti potřebné na 
trhu práce (zejména u nezaměstnaných a osob se 
zkráceným pracovním úvazkem) a posílit znalost do-
vedností a slaďování dovedností s ohledem na dlou-
hodobé výzvy vyplývající z ekologického a digitálního 
přechodu. Činnosti se zaměří na zvýšení poskytování 
poradenských služeb, a to i pro osoby v zaměstná-
ní, zejména pro zranitelné skupiny, a na odstranění 
nedostatků v dovednostech, zejména v oblasti digi-
tálních technologií. Zkoumány budou také možnosti, 
které nabízí přeshraniční spolupráce.

Prostřednictvím nedávno přijatého Paktu o migraci 
a azylu bude Komise usilovat o zlepšení legálních 
cest do EU, včetně obnovení jednání o směrnici 
o modré kartě, aby přilákala vysoce kvalifikované 
pracovníky. Pakt poskytne důvěryhodné nabídky míst 
pro legální migraci v rámci nových partnerství s ta-
lentovanými lidmi ze třetích zemí a prozkoumá nové 
způsoby legální migrace.

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies
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výrazný – 43 % oproti pouhým 24 %. Podíl oby-
vatel venkova, kteří měli alespoň základní digitální 
dovednosti, byl o 14 p.b. nižší než u obyvatel měst.

Tyto rozdíly vyvolávají obavy. Vzhledem k rostoucí 
poptávce po digitálních dovednostech a vzdělané 
pracovní síle hrozí, že oblasti s nízkou výkonností ne-
budou moci využít nových ekonomických příležitostí 
a mohou omezit využívání elektronických služeb. To 
závisí také na dostupnosti a cenové dosažitelnosti 
infrastruktury vysokorychlostního internetu. 

Průměrná náročnost profesí na trhu práce co se 
týče digitálních dovedností26 se v jednotlivých člen-
ských státech EU výrazně liší. V posledním desetile-
tí lze na úrovni členských států pozorovat známky 
sbližování, ale na regionální úrovni tomu tak není 
(graf 5.5). V regionech EU není v období 2011–2019 
patrný rychlejší růst digitálních dovedností v regio-
nech s nízkou počáteční úrovní (v roce 2011)27.

26 Ukazatel intenzity digitálních dovedností měří průměrný počet 
digitálních dovedností používaných pracovníky na základě mezi-
národní standardní klasifikace povolání (ISCO). Podrobnější infor-
mace o tomto ukazateli viz Barslund (2021, připravované vydání).

27 Zdroj: Evropská komise (2021c), kapitola 3.

Pole	5.5	Co	znamená	ohrožení	chudobou	nebo	sociálním	vyloučením	

1 Ekvivalizovaný znamená, že příjem je upraven o rozdíly ve velikosti a složení domácností.

2 Mezi devět položek uváděných v šetření patří: barevný televizor; pračka; telefon; osobní automobil; jídlo obsahující maso nebo rybu 
či jejich ekvivalent každý druhý den; týden dovolené mimo domov ročně; schopnost vyhnout se opožděným splátkám hypotéky, 
platbám za nájem, energie a za jiné účty nebo splátkám za produkty pořízené přes splátkový prodej nebo úvěr; schopnost vyjít 
s penězi a schopnost udržovat dostatečné teplo v domácnosti.

Osoby, které v EU patří do skupiny AROPE, jsou iden-
tifikovány na základě kombinace tří ukazatelů:

 • ohrožení chudobou (nebo relativní peněž-
ní chudobou), která je definována jako život 
v domácnosti, jejíž ekvivalizovaný1 disponi-
bilní příjem byl v předchozím roce nižší než 
60 % celostátního mediánu;

 • závažná materiální deprivace, definovaná jako 
neschopnost dovolit si čtyři nebo více z devíti 
položek zahrnutých do šetření EU o příjmech a 
životních podmínkách (EU-SILC)2; a

 • žijící v domácnosti s velmi nízkou intenzitou 
práce, definované jako žijící v domácnosti, 
kde osoby ve věku 18–59 let pracovaly pouze 
20 % nebo méně času, který by potenciálně 
mohly odpracovat během předchozího roku, 
kdyby pracovaly na plný úvazek po celý rok.

Osoby označené jako AROPE jsou ty, které byly za-
znamenány v některém z těchto tří ukazatelů.

Statistiky	EU	v	oblasti	příjmů	a	životních	podmí-
nek	(EU-SILC)

EU-SILC jsou v Evropské unii hlavním zdrojem dat 
o chudobě a sociálním vyloučení. Šetření, z něhož 
jsou statistické údaje odvozeny, zahrnuje reprezen-
tativní vzorek domácností ze všech členských stá-
tů. Šetření se provádí každý rok a údaje o příjmech, 
a tedy i o ohrožení chudobou a o nízké intenzitě 
práce, se vztahují k roku předcházejícímu šetření 
(tj. v případě šetření v roce 2019 se riziko chudoby 
a nízká intenzita práce vztahují k roku 2018), zatím-
co materiální deprivace se vztahuje k roku šetření 
(tj. 2019). 

Viz: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/
european-union-statistics-on-income-and- living-
conditions. 

–40

–30

–20

–10

0

10

20

30

40

50

50 100 150 200

Gragf 5.5 Změna v digitálních dovednostech 
v regionech NUTS 2, 2011–2019

Zm
ěn

a 
in

de
xu

 d
ig

itá
ln

íc
h 

do
ve

dn
os

tí,
 2

01
1–

20
19

Index digitálních dovedností 2011 (EU-23 = 100)

Zdroj: Barslund (2021, připravované vydání).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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3.	Chudoba	a	sociální	vyloučení	se	
v	EU	snížily,	ale	zůstávají	vysoké	
na	jihu	EU	a	ve	venkovských	
oblastech	na	východě	EU

V roce 2019 bylo v EU přibližně 91 milionů lidí 
(z toho 17,9 milionu dětí ve věku 0–17 let) ohro-
ženo chudobou nebo sociálním vyloučením (AROPE 
– viz pole 5.5), což představovalo 20 % celkové 

populace. EU si stanovila cíl snížit do roku 2030 
počet těchto osob nejméně o 15 milionů28.

Po dosažení nejvyšší hodnoty 24,9 % v roce 2012 
se podíl osob označených jako AROPE v následují-
cích sedmi letech snížil, a to zejména v důsledku 

28 Podle hlavního cíle stanoveného v akčním plánu pro evropský pi-
líř sociálních práv (Evropská komise, 2021l), který přijali vedoucí 
představitelé EU na sociálním summitu v Portu a na zasedání 
Evropské rady.
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Graf 5.7 Změna v podílu obyvatel ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením podle 
míry urbanizace, 2012–2019
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prudkého poklesu závažné materiální deprivace 
(z 10,2 % v roce 2012 na 5,4 % v roce 2019). Mezi 
jednotlivými regiony EU existují výrazné rozdíly 
(mapa 5.12), přičemž v řadě regionů ve Španělsku, 
Itálii, Řecku, Rumunsku a Bulharsku je ohrožen vel-
ký podíl obyvatel (více než 30 %). 

V EU byla míra AROPE v roce 2019 o něco vyš-
ší ve venkovských oblastech (22,4 %) než ve vel-
kých městech (21,3 %) a v menších městech a na 
předměstích (19,2 %), ačkoli ve všech třech ob-
lastech mezi lety 2012 a 2019 poklesla, přičemž 

Pole	5.6	Evropský	pilíř	sociálních	práv	a	jeho	akční	plán1

Evropský pilíř sociálních práv vyhlásily Evropský par-
lament, Rada a Evropská komise na sociálním su-
mmitu na téma spravedlivá pracovní místa a růst 
v Göteborgu 17. listopadu 2017. Zvolená předsed-
kyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se 
k pilíři zavázala ve svém projevu před Evropským 
parlamentem ve Štrasburku v červenci 2019 a ve 
svých politických pokynech pro mandát příští Evrop-
ské komise, kde oznámila další kroky k provádění 
souvisejících zásad a práv. 

Pilíř stanoví řadu klíčových zásad a práv na podporu 
spravedlivých a dobře fungujících trhů práce a sys-
témů sociálního zabezpečení. Podporuje sbližování 
směrem k lepším pracovním a životním podmínkám 
mezi zúčastněnými členskými státy. Zásady jsou pri-
márně zamýšleny pro eurozónu, ale je možné je vy-
užít pro všechny členské státy, které se chtějí zapojit. 
Jsou rozděleny do tří širokých kategorií:

 • Rovné příležitosti a přístup na trh práce, kam 
patří rovný přístup ke všeobecnému a odbor-
nému vzdělávání, rovnost žen a mužů a ak-
tivní podpora zaměstnanosti.

 • Spravedlivé pracovní podmínky, kam spadá 
právo na bezpečné a adaptabilní zaměstná-
ní, spravedlivé mzdy, informace o pracovních 
podmínkách a ochrana v případě propuštění, 
konzultace se sociálními partnery, podpo-
ra při dosahování vhodné rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem a zdravé 
a bezpečné pracovní prostředí.

 • Sociální ochrana a začleňování, což zahrnu-
je právo na péči o děti a podporu vzdělávání 
dětí, podporu v nezaměstnanosti a přístup 
k aktivační podpoře, zaručení minimálního 
příjmu, starobní důchody, cenově dostupnou 

zdravotní péči, podporu osob se zdravotním 
postižením, cenově dostupnou dlouhodobou 
péči, bydlení a přístup k základním službám.

Pilíř klade znovu důraz na práva, která již v EU exi-
stují, a s ohledem na nové skutečnosti je doplňuje 
o další. Jako takový nijak neovlivňuje zásady a práva 
již obsažená v závazných právních předpisech EU. 
Shrnuje však tato pravidla vzniklá v různých dobách, 
různým způsobem a v různých formách s cílem je 
zviditelnit, vysvětlit a objasnit.

Dne 4. března 2021 přijala Evropská komise akční 
plán evropského pilíře sociálních práv a navrhla tři 
hlavní cíle, kterých má EU dosáhnout do roku 2030:

1. aby alespoň 78 % obyvatel ve věku 20–64 let 
bylo zaměstnaných; 

2. aby se alespoň 60 % všech dospělých ve věku 
25–64 let každoročně účastnilo školení či vzdě-
lávání; a

3. aby došlo ke snížení počtu osob označených jako 
AROPE nejméně o 15 milionů.

Tyto cíle přijali vedoucí představitelé EU na sociál-
ním summitu v Portu v květnu 2021 a na zasedání 
Evropské rady v červnu 2021. Členské státy byly vy-
zvány, aby stanovily národní cíle pro každý z uka-
zatelů. Pokrok při plnění cílů na úrovni EU i na vni-
trostátní úrovni bude sledován v rámci evropského 
semestru.

Akční plán rovněž obsahuje návrh revidovaného 
přehledu sociálních ukazatelů, aby bylo možné lépe 
a komplexněji sledovat pokrok při plnění zásad pilíře. 
Roční společná zpráva o zaměstnanosti poskytuje 
regionální členění (na úrovni NUTS 2) hlavních uka-
zatelů srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů, 
pro které jsou tyto informace k dispozici. 

 
1 Evropská unie (2017b) a Evropská komise (2021c).
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k  největšímu snížení došlo ve venkovských oblas-
tech (graf 5.6 a graf 5.7)29. 

Ve východní části EU byla chudoba a sociální vy-
loučení problémem především ve venkovských 
oblastech, kde bylo v roce 2019 ohroženo 28,5 % 
lidí, tedy více než každý čtvrtý, což je výrazně více 
než v menších městech a na předměstích (19,5 %) 
a ve velkých městech (15,2 %). Ve venkovských 
oblastech Bulharska a Rumunska byla tato míra 

29 V letech 2012 až 2019 klesla míra AROPE ve velkých městech o 
3,0 procentního bodu, v menších městech a na předměstích o 3,6 
procentního bodu a na venkově o 5,2 procentního bodu (zdroj: 
Eurostat).

mnohem vyšší a přesahovala 40 %. Mezi lety 2012 
a 2019 klesla míra nezaměstnanosti ve velkých 
městech a venkovských oblastech o téměř 10 pro-
centních bodů a v menších městech a na předměs-
tích o více než 8 procentních bodů.

Na jihu EU byla chudoba a sociální vyloučení roz-
loženy rovnoměrněji a zůstaly na vysoké úrov-
ni: v roce 2019 byl ve všech třech typech oblastí 
ohrožen přibližně každý čtvrtý člověk. Naopak na 
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 severozápadě EU byla míra AROPE ve velkých 
městech (21,3 %) vyšší než v menších městech 
a na předměstích (15,7 %) a na venkově (15 %). 

Výskyt tří ukazatelů, které tvoří měřítko AROPE, se 
do jisté míry liší. V celé EU byla většina lidí, kteří byli 
v roce 2019 zařazeni do skupiny AROPE – 16,5 % 
populace EU – ohrožena chudobou, což je měřítko 
relativní peněžní chudoby.

Větší podíl domácností byl v roce 2019 ohrožen 
chudobou na venkově (18,5 %) než ve velkých 
městech (16,3 %) nebo v menších městech a na 
předměstích (15,0 %) (graf 5.8). Zároveň byl ve 
venkovských oblastech nižší podíl domácností 
s velmi nízkou pracovní intenzitou, což naznačuje, 
že jejich vyšší riziko chudoby bylo způsobeno spíše 
nižšími příjmy než nižší mírou zaměstnanosti. Mezi 
lety 2012 a 2019 došlo ve velkém počtu členských 
států k nárůstu míry ohrožení chudobou u osob ži-
jících ve velkých městech (graf 5.9). 
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Ve venkovských oblastech v Rumunsku a Bulharsku 
byla míra ohrožení chudobou obzvláště vysoká, 
a to 35 %, resp. 38 %. Není překvapením, že nej-
větší podíl osob (nad 20 %), které uvedly, že si 
v předchozích 12 měsících nemohly dovolit koupit 
potraviny pro sebe nebo své rodinné příslušníky, 
byl ve všech těchto regionech, přičemž největší po-
díl ze všech byl v Sud-Est (37 ) a Sud – Muntenia 
(35 %) v Rumunsku (mapa 5.14)30.

30 Zdroj: Průzkum Gallup World Poll pro rok 2019.

Spokojenost obyvatel s úsilím jejich vlády v boji 
proti chudobě se v jednotlivých regionech také liší 
(mapa 5.15), od 77 % spokojených na Maltě v roce 
2019 po pouhých 7 % v regionu Severoiztochen 
v Bulharsku31. Méně než čtvrtina lidí byla spoko-
jena s úsilím vlády v tomto ohledu v regionech 
NUTS 1 Centro a Sud v Itálii, v Řecku, Rumunsku, 
Bulharsku a Lotyšsku a v řadě regionů v Chorvatsku 
a Maďarsku. 

31 Tamtéž.
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Graf 5.13 Změna podílu osob žijících ve vážné materiální deprivaci podle úrovně 
urbanizace, 2012–2019

Členské státy seřazené podle úrovně měst. 
Zdroj: Eurostat [ilc_mddd23], výpočty GŘ REGIO.
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Na rozdíl od rizika chudoby byl v roce 2019 podíl 
osob žijících v domácnostech s nízkou intenzitou 
práce vyšší ve velkých městech (9,4 %) než v men-
ších městech a předměstích (7,8 %) a na venkově 
(7,3 %) v celé EU, což je dáno především situací ve 
velkých městech na severozápadě (10,9 %) a na 
jihu (10,4 %) EU (graf 5.10). V Belgii každá pátá 
osoba (20 %) ve velkých městech žila v domác-
nosti s nízkou pracovní intenzitou. Na venkově žilo 
v takových domácnostech nejvíce lidí v Bulharsku 
(16,3 % v roce 2019). Mezi lety 2012 a 2019 se 
však tento podíl snížil ve venkovských oblastech na 
jihu i na východě EU (přibližně o 3 p.b.) (graf 5.11).

Závažná materiální deprivace (nemožnost dovolit 
si čtyři nebo více z devíti základních položek zahr-
nutých do šetření EU-SILC; viz pole 5.5) byla nej-
vyšší v oblastech na jihu a východě, zejména ve 
venkovských oblastech na východě EU, kde bylo 
v roce 2019 závažně deprivováno přibližně 10 % 
osob (graf 5.12). Nicméně v oblastech na výcho-
dě EU se mezi lety 2012 a 2019 tento podíl sní-
žil o 13 procentních bodů ve venkovských oblas-
tech a o 11 procentních bodů ve velkých městech 
a předměstích (graf 5.13). 

V severozápadní části EU byla závažná materiální 
deprivace vyšší ve velkých městech než ve venkov-
ských oblastech (v roce 2019 postihovala 4,5 % 

obyvatelstva oproti 2,2 % ve venkovských oblas-
tech), ačkoli se tento rozdíl mezi lety 2012 a 2019 
mírně snížil (podíl dotčených osob se snížil o 1,8 
procentního bodu ve velkých městech a o 1,1 pro-
centního bodu ve venkovských oblastech). Ačkoli 
mnoho velkých měst v severozápadní části EU vy-
kazuje vysokou úroveň HDP na obyvatele, v mno-
ha z nich byla také vysoká míra nerovnosti, což 
se projevuje vyšší mírou ohrožení chudobou, vyšší 
koncentrací deprivace a větším počtem domácnos-
tí s nízkou intenzitou práce než v jiných oblastech. 

4.	Migranti	ze	zemí	mimo	EU	
se	na	trzích	práce	setkávají	
s	většími	problémy	a	čelí	
vyššímu	riziku	chudoby

4.1	Migranti	se	soustřeďují	především	
ve	velkých	městech	na	severozápadě	EU	

V rámci EU je podíl migrantů ze zemí mimo EU 
(definovaných jako obyvatelstvo narozené mimo 
EU) více než dvakrát vyšší než podíl migrantů z EU 
(narozených v jiné zemi EU) (9 % oproti 4 % v roce 
2020). Ve většině členských států je proto více mi-
grantů narozených mimo EU než migrantů naro-
zených v EU (mapa 5.16 a mapa 5.17). Výjimkou 

je Lucembursko, kde 
jich je 40 % narozených 
v EU a 13 % narozených 
mimo EU. Celkově je ve 
východní části EU málo 
migrantů ze zemí mimo 
EU – s výjimkou pobalt-
ských států, kde se znač-
ná část obyvatelstva na-
rodila v Rusku. 

Regiony hlavních měst 
a regiony s velkým měs-
tem na severozápadě 
a jihu EU mají tendenci 
mít větší počet migrantů, 
zejména ze zemí mimo 
EU. Mezi regiony, kde 
migranti ze zemí mimo 
EU tvoří 20 % nebo více 
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BG, PL a RO: regionální údaje nejsou k dispozici.
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obyvatel, patří nejvzdálenější regiony Mayotte, 
Guyane, Canarias, Illes Balears a regiony hlavních 
měst Brusel, Vídeň, Paříž a Stockholm. V někte-
rých regionech Belgie, Německa, Lucemburska, 
Rakouska, Irska a Finska je podíl migrantů z EU 
vyšší než 10 %. Z ostatních zemí EU se do východ-
ních regionů přestěhovalo jen málo lidí. 

Podíl migrantů bývá vyšší v regionech s vysokou 
úrovní HDP, dobrými pracovními příležitostmi a his-
torií migrace32. Korelace mezi HDP na obyvatele 
a podílem migrantů ze zemí mimo EU je o něco sil-
nější než u migrantů narozených v EU (graf 5.14).

Migranti ze zemí mimo EU se soustřeďují ve vel-
kých městech33, kde v roce 2020 tvořili v průměru 
13 % obyvatel, zatímco v menších městech a na 
předměstích 8 % a na venkově méně než 4 % 
(graf 5.15). Podíl se také mezi lety 2015 a 2020 
zvýšil více ve velkých městech (o 1,5 procentního 
bodu) než v menších městech a na předměstích 
(o 0,8 procentního bodu), zatímco ve venkovských 
oblastech zůstal nezměněn. 

Migranti z EU jsou mnohem méně koncentrováni 
ve velkých městech a tvoří přibližně stejný podíl 
obyvatelstva jako v menších městech a na před-

32 OECD (2021a).

33 Tamtéž.

městích (4 % v roce 2020). Méně jsou zastoupe-
ni ve venkovských oblastech (tvoří pouze 2,5 % 
populace). Mezi lety 2015 a 2020 se jejich podíl 
zvýšil pouze ve velkých městech, a to jen mírně 
(o 0,2 p.b.). 

4.2	Míra	zaměstnanosti	migrantů	
ze	zemí	mimo	EU	se	zvýšila,	
ale	více	u	mužů	než	u	žen	

V EU se celková míra zaměstnanosti osob ve 
věku 20–64 let mezi lety 2015 a 2020 zvýšila 
o 3,3 procentního bodu na 72,5 % (kdy byla kvůli 
pandemii COVID-19 mírně pod úrovní roku 2019). 
Míra zaměstnanosti rodilých občanů se zvýši-
la o 3,7 procentního bodu, což je více než u obou 
skupin migrantů (2,9 procentního bodu u migrantů 
z EU a 1,6 procentního bodu u migrantů ze zemí 
mimo EU). Zejména migranti žijící ve venkovských 
oblastech zajišťovali zásadní roli při udržování 
některých druhů zemědělské výroby s neustálou 
poptávkou po dočasné práci, zatímco ve velkých 
městech úspěšně naplňují poptávku v některých 
službách34. Rozdíly mezi rodilými občany a občany 
narozenými mimo EU se zmenšují, což podporují 

34 Natale a kol. (2019).
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politiky EU35. Rozšířily se až v roce 2020, což na-
značuje, že zaměstnanost migrantů byla pandemií 
a opatřeními zavedenými k její kontrole zasažena 
více (graf 5.16). 

Míra zaměstnanosti migrantů z EU je podobná 
jako u rodilých občanů (graf 5.17). Většina migran-
tů z EU má občanství EU, takže mají stejná práva 

35 Politiky EU v oblasti legální migrace zahrnují pracovní migraci 
(se zvláštními směrnicemi pro vysoce kvalifikované pracovníky, 
na které se vztahuje směrnice o modré kartě, sezónní pracovníky 
a pracovníky převedené mezi podniky), jakož i studenty a výzkum-
né pracovníky, slučování rodin a dlouhodobé rezidenty. 

na pobyt a trh práce jako 
rodilí občané36. Proto se 
mohou volně stěhovat do 
regionů s vyššími mzda-
mi a většími pracovními 
příležitostmi a v případě 
ztráty zaměstnání čelí 
méně překážkám při stě-
hování než migranti ze 
zemí mimo EU37.

Navzdory pokroku mají 
migranti ze zemí mimo 
EU podstatně nižší míru 
zaměstnanosti než ro-
dilí občané (62 % oproti 
74 %), a to zejména kvůli 
nízké míře zaměstnanos-
ti žen (53 %). Ve Švédsku 

a Belgii činil v roce 2020  celkový rozdíl v této míře 
20 p.b.; u žen byl téměř dvojnásobný než u mužů 
(28 p.b. oproti 15 p.b.). 

Ve většině případů je míra zaměstnanosti migran-
tů ze zemí mimo EU vyšší v regionech s vysokou 
mírou zaměstnanosti38 rodilých občanů, kde však 
bývá také největší rozdíl oproti rodilým občanům, 

36 Volný pohyb pracovníků je jednou ze čtyř svobod, které mají občané 
EU. Je zaručena článkem 45 Smlouvy o fungování Evropské unie.

37 Roční informace o mobilitě pracovních sil v rámci EU viz Evropská 
komise (2021i). 

38 OECD (2021a).
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zejména u žen (mapa 5.18). Rozdíl tedy činí v prů-
měru 15 procentních bodů v severozápadní EU, 
zatímco v jižní EU pouze 5 procentních bodů a ve 
východní EU 2 procentní body (graf 5.18). Míra za-
městnanosti těchto tří skupin se mezi velkými 
městy a venkovem příliš neliší. 

V EU se celkový rozdíl v míře zaměstnanosti mužů 
a žen v letech 2015 až 2019 nezměnil a v roce 
2020 se mírně snížil, když míra zaměstnanosti 
mužů činila 78 % a míra zaměstnanosti žen 67 % 
(viz oddíl 5). Naopak pandemie COVID-19 zastavila 
nárůst míry zaměstnanosti migrujících žen ze zemí 
mimo EU a rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen se 
u migrantů ze zemí mimo EU zvýšil o 3 procentní 
body na 20 procentních bodů oproti 11 procentním 
bodům u rodilých občanů.
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4.3	Migranti	ze	zemí	mimo	EU	
s	terciárním	vzděláním	mají	největší	
rozdíly	v	zaměstnanosti,	zatímco	
úroveň	dosaženého	terciárního	
vzdělání	je	o	4	p.b.	nižší

U osob se základním vzděláním je míra zaměstna-
nosti migrantů ze zemí mimo EU jen o 2 p.b. nižší než 
u rodilých občanů. Rozdíl mezi nimi se zvyšuje na 
8 procentních bodů u osob s vyšším sekundárním 
vzděláním a na 15 procentních bodů u osob s terci-
árním vzděláním. To je způsobeno především znač-
ným rozdílem u žen (19 p.b.) a obecněji možná i obtí-
žemi při uznávání zahraničních kvalifikací (graf 5.19).

Třetina (33 %) rodilých občanů a migrantů z EU ve 
věku 25–64 let má terciární vzdělání, zatímco mezi 
migranty ze zemí mimo EU je to 29 %. U všech tří 
skupin se vysokoškolsky vzdělaní lidé soustřeďu-
jí spíše ve velkých městech. To platí zejména pro 
rodilé občany, u nichž je podíl vysokoškolsky vzdě-
laných ve velkých městech téměř dvojnásobný než 
na venkově (44 % oproti 23 %). U migrantů z EU je 
tento rozdíl menší (42 % oproti 27 %) a u migrantů 
ze zemí mimo EU ještě menší (33 % oproti 24 %).

U migrantů ve věku 15–24 let je vyšší pravděpo-
dobnost, že nebudou ani zaměstnáni, ani se ne-
budou vzdělávat či školit, než u rodilých občanů 
(20 % oproti 10 %). 

Pole	5.7	Migrace	a	regionální	hospodářský	rozvoj

1 OECD (2022, připravované vydání).

Připravovaná zpráva OECD1 hodnotí nerovnoměrný 
dopad migrace na regiony a města. Jedna z kapitol 
analyzuje dopad migrace na regionální rozvoj pro-
střednictvím inovací, mezinárodního obchodu, trhů 
práce a celkového hospodářského růstu. 

Migranti	spíše	zvyšují	regionální	HDP	na	obyvate-
le	a	přispívají	regionální	hospodářské	konvergen-
ci	v	rámci	členských	států	 i	mezi	nimi	v	Evropě. 
Migranti mohou zvýšit regionální HDP na obyvatele, 
protože jsou mladší a často přinášejí doplňující do-
vednosti a zaplňují nedostatkové pozice. Na základě 
studie se zjistilo, že zvýšení podílu migrantů o 10 % 
je v průměru spojeno s nárůstem HDP na obyvatele 
o 0,15 %. Tento efekt je silnější v méně rozvinutých 
regionech, zejména v členských státech EU s nižšími 
příjmy. Celkově je u 25 % nejchudších regionů člen-
ského státu pozitivní vliv migrace na HDP na oby-
vatele více než dvakrát vyšší (0,36 %). Migrace tak 
může pomoci méně rozvinutým regionům dohnat 
ostatní členské státy a zbytek EU. 

Migranti	 přispívají	 k	 inovacím	 tím,	 že	 do	 hosti-
telských	 regionů	 v	 zemích	 OECD	 přinášejí	 nové	
nápady. Na základě podrobných informací o paten-
tech a podílu migrantů v obcích studie ukazuje, že 
migranti zvyšují patentovou aktivitu ve svém okolí 
a podporují místní inovace. Tyto pozitivní účinky jsou 
však omezeny na oblasti, které již byly inovativ-
ní a měly vysokou úroveň patentování, především 
v městských oblastech. 

Přítomnost	 migrantů	 ovlivňuje	 mezinárodní	 ob-
chod	regionů. V Evropě migranti pomáhají hostitel-
ským regionům vytvářet nové obchodní sítě, snižovat 
náklady na informace, vytvářet poptávku po zboží ze 
zemí původu a zvyšovat regionální vývoz a dovoz. 
Zvýšení počtu migrantů v daném evropském regionu 
o 10 % vede v průměru ke zvýšení dovozu, včetně 
meziproduktů používaných ve vývozu, o 3,2 % a ke 
zvýšení vývozu o 1,2 %. Tento dopad je vyšší v regi-
onech s vyšším počtem vysoce kvalifikovaných mig-
rantů a je nejvýznamnější pro obchod mimo EU.

Reakce	trhu	práce	na	migranty	se	v	jednotlivých	
evropských	regionech	a	podle	typu	pracovníků	liší. 
Zvýšení podílu migrantů je spojeno s krátkodobým 
zpomalením růstu domácí zaměstnanosti, zejména 
u pracovníků s nízkou kvalifikací. Tento efekt v prů-
běhu času slábne nebo mizí s tím, jak se přizpůsobují 
regionální trhy práce. V regionech s vyšší úrovní HDP 
na obyvatele jsou migranti snáze přijímáni do pra-
covní síly, což má za následek malý nebo žádný vliv 
na domácí pracovní sílu. 

Zpráva dochází k závěru, že cílené politiky by moh-
ly pomoci rozšířit přínosy migrace pro regionální 
rozvoj. Například investice do zvyšování kvalifikace 
domácích pracovníků (zejména těch bez terciárního 
vzdělání) a méně rozvinutých regionů by mohly po-
moci řešit problémy na trhu práce a posílit regionální 
rozvoj.
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4.4	Migranti	ze	
zemí	mimo	EU	
jsou	dvakrát	více	
ohroženi	chudobou	
a	sociálním	
vyloučením	

V roce 2019 bylo za 
AROPE považováno při-
bližně 10 milionů mi-
grantů ve věku 15 let 
a více. Jednalo se o dva 
miliony migrantů z EU 
(22 % jejich celkového 
počtu) a 8,5 milionu mi-
grantů ze zemí mimo 
EU (38 % jejich počtu). 
U obou skupin byl tento 
podíl o 3 p.b. nižší než 
v roce 2015. Zlepšení 
ekonomické situace a si-
tuace na trhu práce ved-
lo k poklesu podílu osob 
žijících v domácnostech 
s velmi nízkou intenzitou 
práce a k ještě většímu 
snížení počtu osob trpí-
cích závažnou materiální 
deprivací, zejména mezi 
migranty ze zemí mimo 
EU. Skutečnost, že došlo 
pouze k malému snížení 
počtu osob ohrožených 
chudobou, však naznaču-
je, že mnoho migrantů ze 
zemí mimo EU má stále 
velmi nízké příjmy. 

V roce 2019 byla míra AROPE u migrantů ze zemí 
mimo EU dvojnásobná ve srovnání s rodilými ob-
čany. Podíl migrantů ze zemí mimo EU ohrožených 
chudobou a současně v situaci vážné materiální 
deprivace a v domácnosti s velmi nízkou pracovní 
intenzitou byl téměř třikrát vyšší než u rodilých ob-
čanů (2,7 % oproti 1 %) (graf 5.20).

Míra AROPE pro celou populaci se v roce 2019 jen 
mírně lišila mezi velkými městy (21,3 %), men-
šími městy a předměstími (19,2 %) a venkovem 
(22,4 %). Vysoká koncentrace migrantů ve velkých 
městech – 45 % osob narozených v jiných zemích 
EU a téměř 60 % osob narozených mimo EU žije ve 
velkých městech ve srovnání s méně než 40 % ro-
dilých občanů – však znamená, že počet migrantů 
považovaných za AROPE mohl být vyšší ve velkých 
městech než na venkově. To se týkalo zejména 
Belgie a Rakouska (graf 5.21). 
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Graf 5.20 Průsečík mezi subpopulacemi AROPE v EU pro rodilé 
obyvatele a migranty, 2019 
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Graf 5.21 Rozdíl v podílech migrantů a rozdíl v míře AROPE (p.b.) 
mezi městy a venkovskými oblastmi v EU, 2019

Vodorovná osa ukazuje rozdíl (v p.b.) v míře AROPE mezi městy a venkovem. Svislá osa 
ukazuje rozdíl (v p.b.) v podílu migrantů na celkové populaci mezi městy a venkovem.
Zdroj: Eurostat [ilc_peps13] a [lfst_r_pgauwsc], výpočty GŘ REGIO.
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Materiální a sociální deprivace (viz definice v po-
známce k grafu 5.22) se od roku 2015 v celé EU 
snížila. Mezi migranty ze zemí mimo EU se však 
vyskytuje častěji než v jiných skupinách a postihuje 
zhruba dvojnásobný podíl těchto osob ve srovná-
ní s rodilými občany a občany narozenými v EU. 
V roce 2019 se to týkalo zejména venkovských 
oblastí (26 %) ve srovnání s velkoměsty (24 %) 
a menšími městy a předměstími (22 %). 

5.	Kde	se	v	EU	daří	ženám	

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot 
EU a zaujímá významné místo v Evropském pilíři 
sociálních práv. Jedním z cílů udržitelného rozvoje 
OSN je dosažení rovnosti žen a mužů a posílení 
postavení všech žen a dívek do roku 2030 (SDG5), 
zatímco nedávno přijatá strategie EU pro rovnost 
žen a mužů na období 2020–2025 má zajistit, aby 
všechny oblasti politiky EU přispívaly k rovnosti žen 
a mužů. 
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Graf 5.22	Míra	deprivace	v	EU	pro	rodilé	občany	a	migranty	(starší	18	let),	2015	a	2019

Zdroj: Eurostat [ilc_mddd16] a [ilc_mdsd05], výpočty GŘ REGIO.

Závažná materiální deprivace: nemohli si dovolit alespoň čtyři 

z následujících položek:

 • zaplatit nájem, hypotéku nebo účty za služby;

 • udržet svůj domov v dostatečném teple;

 • čelit neočekávaným výdajům;

 • pravidelně jíst maso nebo bílkoviny;

 • jet na dovolenou;

 • televizor;

 • pračku;

 • automobil;

 • telefon.

Materiální a sociální deprivace: z finančních důvodů si nemohli 

dovolit alespoň pět z následujících položek:

 • čelit neočekávaným výdajům;

 • týdenní dovolenou mimo domov;

 • vyhnout se nedoplatkům (hypotéky, nájemného, poplatků 

za služby a/nebo splátek splátkového prodeje);

 • každý druhý den si dopřát jídlo s masem, rybou nebo 

 vegetariánským ekvivalentem;

 • udržet svůj domov v dostatečném teple;

 • osobní automobil/dodávku pro osobní použití;

 • vyměnit opotřebovaný nábytek;

 • vyměnit obnošené oblečení za nové;

 • mít dva páry správně padnoucích bot;

 • utratit za sebe každý týden malou částku peněz („kapesné“);

 • mít pravidelné volnočasové aktivity;

 • alespoň jednou za měsíc se sejít s přáteli/rodinou na 

 skleničku/večeři;

 • mít připojení k internetu.
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V některých regionech EU se ženám daří zlepšo-
vat své ekonomické, sociální a politické postavení, 
zatímco v jiných jsou brzděny. Navzdory silnému 
politickému závazku dosáhnout v EU rovnosti žen a 
mužů přetrvávají velké rozdíly mezi ženami a muži 
v různých oblastech života, jako je přístup na trh 
práce, platové a pracovní podmínky a vedoucí po-
stavení v rozhodovacích procesech39.

V roce 2020 byla míra zaměstnanosti mužů (ve 
věku 20–64 let) v EU přibližně o 11 procentních 
bodů vyšší než u žen (78 % oproti 67 %) a tento 
rozdíl se v posledních letech (přinejmenším od za-
čátku oživení v roce 2013) nezměnil. Rozdíl mezi 

39 Evropský pilíř sociálních práv v zásadě 2 požaduje rovné  zacházení 
a rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce, v pracovních 
podmínkách a v kariérním postupu a právo na stejnou mzdu.

muži a ženami byl obzvláště velký v méně rozvinu-
tých regionech (17 p.b. v roce 2020) a v regionech 
na jihu a východě EU (15 p.b. v obou) (tabulka 5.5). 
Míra zaměstnanosti mužů byla vyšší než míra za-
městnanosti žen ve všech regionech s výjimkou re-
gionu hlavního města Litvy, ale s výraznými rozdíly 
mezi nimi (mapa 5.19). Na Maltě, v Korsice, v ně-
kolika regionech v Řecku a Rumunsku a v jižní Itálii 
činil rozdíl v roce 2020 více než 20 procentních 
bodů. Rozdíly v míře zaměstnanosti žen a mužů 
byly tím větší, čím nižší byla úroveň vzdělání, a byly 
největší v méně rozvinutých regionech pro všechny 
úrovně vzdělání (graf 5.23).

Tabulka	5.5	Rozdíly	v	míře	zaměstnanosti	a	nezaměstnanosti	žen	a	mužů	podle	skupin	regionů,	
2020

Rozvinutější	
regiony

Přechodové	
regiony

Méně	rozvinuté	
regiony

EU	

Rozdíl v míře zaměstnanosti mezi 
muži a ženami (20–64 let), pb 

-9,0 -9,1 –17,2 –11,0

Rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi 
muži a ženami (15–74 let), pb 

0,0 0,5 1,5 0,5

Severozápadní	EU Jižní	EU Východní	EU EU

Rozdíl v míře zaměstnanosti mezi 
muži a ženami (20–64 let), pb

–7,0 -15,4 –14,6 –11,0

Rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi 
muži a ženami (15–74 let), pb 

–0,5 2,8 0,0 0,5

Zdroj: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] a [lfst_r_lfu3rt]. Výpočty GŘ REGIO.
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Mnohem nižší míra zaměstnanosti žen se však 
nepromítá do vyšší míry nezaměstnanosti 
(mapa 5.20), protože mnohem více žen než mužů 
práci aktivně nehledá. „Často chybí zařízení péče 
o děti a závislé seniory a genderové stereotypy, 
které brání ženám v účasti na trhu práce a v pod-
nikání.“ Na úrovni EU byla míra nezaměstnanos-
ti žen v roce 2020 pouze o 0,5 procentního bodu 
vyšší než u mužů, ačkoli rozdíl byl větší v méně 
rozvinutých regionech (1,5 procentního bodu) než 
v přechodových regionech (0,5 procentního bodu), 
přičemž míra nezaměstnanosti žen byla vyšší než 
u mužů zejména v jižních regionech EU (o 3 pro-
centní body). Pouze v regionech na severozápa-
dě EU byla míra nezaměstnanosti u žen nižší než 
u mužů (tabulka 5.5).

5.1	Ženy	v	EU	mají	vyšší	
úroveň	vzdělání	než	muži

V EU má vysokoškolské vzdělání více žen ve věku 
25–64 let než mužů, a to ve všech regionech s vý-
jimkou několika regionů v Německu, Rakousku 
a jižních regionů v Nizozemsku. V letech 2018–
2020 mělo v této věkové skupině vysokoškolské 
vzdělání v průměru 35 % žen a 30 % mužů. Rozdíl 
bývá menší ve vyspělejších regionech a v regionech 
na severozápadě EU (tabulka 5.6). V Estonsku, 
Lotyšsku a Finsku byl podíl žen s vysokoškolským 
vzděláním o 16 a více procentních bodů vyšší než 
podíl mužů. 

Tabulka	5.6	Rozdíly	mezi	muži	a	ženami	v	terciárním	vzdělání	podle	skupin	regionů,		
průměr	2018–2020

Rozvinutější	
regiony

Přechodové	
regiony

Méně	rozvinuté	
regiony

EU	

% bodový rozdíl v podílu  
žen a mužů ve věku 25–64 
let s terciárním vzděláním

1,8 6,5 7,4 4,8

Severozápadní	EU Jižní	EU Východní	EU EU

% bodový rozdíl v podílu  
žen a mužů ve věku 25–64 
let s terciárním vzděláním

1,7 5,7 8,8 4,8

Zdroj: Tabulka Eurostatu [edat_lfse_04], výpočty GŘ REGIO.
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Ženy	v	politice

V roce 2003 Rada Evropské unie doporučila vyrov-
nanou účast žen a mužů ve všech rozhodovacích 
orgánech politického a veřejného života, přičemž 
podíl žen nesmí klesnout pod 40 %. Kromě toho 
Agenda udržitelného rozvoje OSN vyzývá k plné 
a účinné účasti a rovným příležitostem pro ženy 
ve vedení na všech úrovních politického a ekono-
mického rozhodování (SDG5). Dosavadní pokrok je 
stále pomalý a v celé EU existují velké rozdíly.

V roce 2020 tvořily ženy pouze jednu třetinu členů 
národních vlád a parlamentů, regionálních zastu-
pitelstev a výkonných orgánů a místních zastupi-
telstev (graf 5.24). Zatímco v celostátních vládách 
a parlamentech byl podíl žen o 8 procentních bodů 
vyšší než v roce 2011, ve vedení krajů (o 2 pro-
centní body), krajských zastupitelstvech (o 3 pro-
centní body) a místních radách (o necelé 4 procent-
ní body) byl nárůst podílu podstatně nižší. Tímto 
tempem by podíl žen v národních vládách a par-

lamentech dosáhl 50 % v roce 2040, v místních 
zastupitelstvech až v roce 2060, v regionálních 
zastupitelstvech v roce 2070 a v regionálních ve-
deních v roce 2090. 

Důvodem relativně pomalého pokroku na regionál-
ní a místní úrovni může být zčásti i to, že na počát-
ku období měly výrazně vyšší podíl žen než v ná-
rodních vládách a parlamentech. Regiony s malým 
podílem žen v krajských zastupitelstvech v roce 
2010 proto v následujících 11 letech zaznamenaly 
největší nárůst.

V roce 2021 tvořily ženy alespoň polovinu regio-
nálních zastupitelstev pouze v 16 z 285 případů. 
Dvě regionální zastupitelstva v Maďarsku nema-
jí vůbec žádné členky a v několika regionálních 
zastupitelstvech v Maďarsku a Rumunsku tvo-
ří ženy méně než 10 % členů. Největší podíl žen 
(40 % a více) je v regionálních zastupitelstvech ve 
Španělsku, Francii, Švédsku a Finsku (mapa 5.21). 
Znepokojivé je, že v některých regionech EU, pře-
devším ve východní části EU, byl podíl žen v roce 
2010 nejen malý, ale v období 11 let do roku 2021 
se dále snižoval (mapa 5.22).

Pole	5.8	Strategie	rovnosti	
žen	a	mužů	2020–20251

1 Evropská komise (2020k).

Strategie rovnosti žen a mužů zahrnuje činnost 
Evropské komise v oblasti rovnosti žen a mužů 
a stanoví politické cíle a hlavní body činnosti pro 
období 2020–2025.

Klíčovými cíli jsou: ukončení genderově podmíně-
ného násilí, boj proti genderovým stereotypům, 
odstranění genderových rozdílů na trhu práce, 
dosažení rovné účasti v různých odvětvích eko-
nomiky, řešení rozdílů v odměňování žen a mužů 
a v důchodech, odstranění rozdílů v péči o ženy 
a muže a dosažení genderové rovnováhy v roz-
hodování a v politice.

Provádění této strategie je založeno na dvojím 
přístupu – na cílených opatřeních k dosažení 
rovnosti žen a mužů a na posilování genderové-
ho mainstreamingu. Posledně uvedený cíl bude 
naplňován systematickým začleňováním gende-
rového hlediska do všech fází tvorby politik ve 
všech vnitřních i vnějších oblastech politiky EU.

Pole	5.9	Genderový	rozměr	
ve	víceletém	finančním	rámci	
na	období	2021–2027

Nově přijatý víceletý finanční rámec (VFR) na 
období 2021–2027 zahrnuje genderový rozměr 
v celém svém rozsahu, a to konkrétně v různých 
nástrojích financování a rozpočtových záruk EU 
(zejména ESF+, EFRR, Kreativní Evropa, Evropský 
námořní a rybářský fond, Fond soudržnosti a pro-
gram InvestEU). Financování podpoří účast žen na 
trhu práce a rovnováhu mezi pracovním a soukro-
mým životem, investice do pečovatelských zaří-
zení, podporu podnikání žen, boj proti genderové 
segregaci v některých profesích a řešení nerovno-
měrného zastoupení dívek a chlapců v některých 
oblastech vzdělávání a odborné přípravy.

Další podrobnosti o víceletém finančním rámci 
na období 2021–2027:  
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/ 
long-term-eu-budget_cs.

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_cs
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Mapa 5.22 Změna v podílu žen v regionálních zastupitelstvech, 2010–2021
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Mapa 5.21 Ženy v regionálních zastupitelstvech, 2021
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Zdroj: Gallup World Poll (WP16).

Mapa 5.24 Rozdíly mezi pohlavími v pocitu spokojenosti se svým životem, 2019
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pro vás představuje nejlepší možný život a spodek žebříku představuje nejhorší možný život.
Na kterém stupni žebříku se podle vás nacházíte vy osobně?
Zdroj: Gallup World Poll (WP16).

Mapa 5.23 Ženy spokojené se svým životem, 2019
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5.2	Životní	spokojenost	žen	
a	jejich	názory	na	pracovní	
příležitosti	a	osobní	bezpečnost

Na otázku, zda jsou spokojeni se svým životem, 
odpovědělo kladně v roce 2019 v EU přibližně 
33 % žen oproti 35 % mužů, ačkoli tento malý 
rozdíl v průměru skrývá velké rozdíly v mnoha 
členských státech a regionech (mapa 5.23). Méně 
než 20 % žen bylo spokojeno se svým životem ve 
všech regionech Bulharska a Chorvatska a v řadě 
regionů Řecka a Itálie. Pod 10 % se tento podíl po-
hyboval v Severoiztochen (6 %) a Severen tsentra-
len (7 %) v Bulharsku a v Kontinentalna Hrvatska 
(9 %) v Chorvatsku (v těchto regionech se však 
pohyboval pod 10 % i u mužů). Naopak ve všech 
regionech Finska byl tento podíl vyšší než 70 %, 
přičemž v regionu Helsinki-Uusimaa a LänsiSuom 
uvedl spokojenost se svým životem mnohem větší 
podíl žen než mužů (o 13 p.b. více). Naopak opačná 
situace byla v regionu Sachsen-Anhalt v Německu 
(podíl žen byl o 25 p.b. nižší než podíl mužů) a v se-
verovýchodní Itálii (o 6 p.b. nižší) (mapa 5.24).

Na otázku týkající se pracovních příležitostí se 51 % 
mužů v regionech EU domnívalo, že v roce 2019 
je v oblasti, kde žijí, vhodná doba pro hledání za-
městnání (tj. že se jim otevírají významné pracov-
ní příležitosti), zatímco u žen to bylo pouze 40 %. 
Mezi jednotlivými regiony však byly velké rozdíly 
(mapa 5.25). Zatímco v italském regionu NUTS 1, 
včetně regionů Sicilia a Sardegna, mělo pozitivní 
názor na pracovní příležitosti ve své oblasti pou-
ze 10 % žen, v českém regionu Praha to bylo té-
měř 90 % žen. Největší rozdíl mezi muži a ženami 
byl v portugalském regionu Madeira (5 % u mužů 
a 24 % u žen), dále v německém Saarland (67 % 
u mužů a 44 % u žen) a Rheinland-Pfalz (78 % 
u mužů a 55 % u žen). Naopak ve finském regi-
onu Helsinki-Uusimaa a německém Bremen mělo 
pozitivní názor na pracovní příležitosti více žen než 
mužů. Více žen než mužů mělo pozitivní názor také 
v Litvě, i když zde byla celková míra spokojenosti 
nízká (28 % u žen, 22 % u mužů) (mapa 5.26).

Lidé, kteří se cítí bezpečně a důvěřují druhým, jsou 
také obvykle spokojenější se svým životem. Osoby, 
které zažily trestný čin nebo mají strach z trestné-
ho činu, mají tendenci se méně věnovat venkovním 

aktivitám a hlásí vyšší míru stresu a nižší míru po-
hody. Bezpečnost je jedním z aspektů života, pro 
který je důležité místo, kde člověk žije, zejména 
pro ženy. Podle nedávného průzkumu provedeného 
v evropských městech se přibližně 80 % mužů cítí 
bezpečně, když jdou v noci sami, ale pouze 64 % 
žen. V regionech EU se méně než 40 % žen cítilo 
bezpečně v maďarském Észak-Alföld (35 %), ru-
munském Nord-Est (38 %) a řeckém Kentriki Ellada 
(39 %). Na druhé straně se více než 80 % žen cítilo 
bezpečně v Lucembursku (81 %), v regionu hlav-
ního města v Litvě (82 %), v řadě regionů v jižním 
Rakousku a Slovinsku (přibližně 83 %) a v Noreste 
ve Španělsku (84 %) (mapa 5.27). Rozdíly mezi že-
nami a muži byly obzvláště velké (více než 30 p. 
b.) ve Wallonia v Belgii, Voreia Ellada v Řecku, 
ve střední Itálii a v Dél-Dunántúl a Észak-Alföld 
v Maďarsku (mapa 5.28).

5.3	Pokud	ženy	dosahují	menších	
úspěchů,	bývají	také	znevýhodněny

Byly vytvořeny dva složené indexy, které zachycují, 
jakých výsledků dosahují ženy v různých regionech 
ve srovnání s nejlepšími ženami v EU a ve srovnání 
s muži – index úspěchu žen (FemAI) pro první srov-
nání a index znevýhodnění žen (FemDI) pro druhé 
(mapa 5.29). 

Ženy dosahují nejvyšších úspěchů v severských 
členských státech a ve většině rakouských regio-
nů, naopak nejméně v regionech na jihu a východě 
EU. Nejméně znevýhodněny jsou ve většině regi-
onů v severských členských státech a ve Francii 
a Španělsku – nejméně v Auvergne ve Francii, 
La Rioja a Galicia ve Španělsku a v regionu hlavní-
ho města ve Finsku – a nejvíce znevýhodněny jsou 
v regionech v Řecku a Rumunsku.

5.4	Srovnání	úspěchů	
a	znevýhodnění	žen

Regiony, kde ženy dosahují nejmenších úspěchů 
a jsou nejvíce znevýhodněny, se nacházejí převáž-
ně na jihu a východě EU, zatímco nejvíce úspěchů 
dosahují a jsou nejméně znevýhodněny na severo-
západě EU. 
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Mapa 5.26 Rozdíly mezi muži a ženami v prohlášení, že je vhodná doba na hledání práce, 2019
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Mapa 5.25 Ženy prohlašující, že je vhodná doba na hledání práce, 2019
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Mapa 5.28 Rozdíly mezi pohlavími v pocitu bezpečí, když jdou sami v noci, 2019
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Mapa 5.27 Ženy, které se cítí bezpečně, když jdou samy v noci, 2019
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Mapa 5.29 Index úspěšnosti a znevýhodnění žen, 2021
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Pole	5.10	Regionální	monitor	rovnosti	žen	a	mužů:	koncepční	rámec

Regionální monitor rovnosti žen a mužů se sklá-
dá ze dvou složených indexů: Indexu úspěšnosti 
žen ( FemAI) a Indexu znevýhodnění žen (FemDI). 
 První měří úroveň úspěchu žen ve srovnání s nejlep-
ším regionem a pohybuje se mezi 0 (nejnižší výkon) 
a 100 (nejlepší výkon). Druhý ukazatel měří výkon-
nost žen ve srovnání s muži a pohybuje se v rozmezí 
od 0 (což znamená paritu s muži) do 100.

Indexy jsou vypočítány pro 235 regionů NUTS 2 
a jsou založeny na 33 ukazatelích rozdělených do 
sedmi oblastí: práce a peníze, znalosti, čas, síla, zdra-
ví, bezpečnost, ochrana a důvěra a kvalita  života.

Oblast práce a peníze měří míru přístupu k zaměst-
nání a dobrým pracovním podmínkám a nerovnosti 
mezi pohlavími v oblasti finančních zdrojů; oblast 
znalosti zahrnuje dosažené vzdělání, účast na vzdě-
lávání a odborné přípravě, segregaci podle pohlaví 
a předčasné ukončení vzdělávání; oblast čas zahr-
nuje čas strávený společenskými aktivitami; oblast 
moc zahrnuje míru zapojení do rozhodování; oblast 
zdraví zahrnuje zdravotní stav a přístup ke zdravot-
ním službám; oblast bezpečí, jistota a důvěra zahr-
nuje vnímání osobního bezpečí v oblastech, kde muži 
a ženy žijí, a míru důvěry vůči rodině, společenským 
kruhům a úřadům; a oblast kvalita života zahrnuje 
různé aspekty života, jakož i spokojenost s prací.

Tabulka	5.7	Regionální	monitor	rovnosti	žen	a	mužů	2021

1.	Práce	a	peníze 2.	Znalosti 3.	Čas 4.	Moc

Míra zaměstnanosti na 
plný a částečný úvazek 

Absolventi terciárního 
vzdělávání 

Pravidelná účast na 
volnočasových aktivitách 

Podíl ministrů  
v národních vládách 

Míra nezaměstnanosti Formální nebo 
neformální vzdělávání 
a odborná příprava

Darované peníze  
na charitativní účely

Podíl poslanců v národních 
parlamentech 

Zaměstnaní s terciárním 
vzděláním

Osoby, které předčasně 
ukončily vzdělávání  
a odbornou přípravu*

Pomohli cizímu člověku, 
který potřeboval pomoc

Podíl členů v regionálních 
zastupitelstvech 

Průměrný měsíční výdělek Mladí lidé, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se 
neúčastní vzdělávání 
a odborné přípravy

Dobrovolně věnovaný 
čas organizaci

Podíl členů regionálních 
výkonných orgánů 

Podíl členů místních/
obecních zastupitelstev 

5.	Zdraví 6.	Bezpečnost,		
ochrana	a	důvěra

7.	Kvalita	života

Vlastní vnímání dobrého 
nebo velmi dobrého zdraví

Bezpečnost v noci Pocit odpočatosti

Zdravotní problém, který 
brání normálnímu životu

Příbuzní a přátelé na které  
se lze spolehnout, 
že pomohou 

Častý úsměv nebo smích

Očekávaná délka života 
v absolutní hodnotě 
při narození*

Zacházení se ženami  
s respektem  
a důstojností

Zažívání radosti

Úmrtnost na 
zhoubné novotvary a 
kardiovaskulární choroby*

Možnost vyjádřit svůj 
názor veřejnému činiteli

Spokojenost se životem

Žádné neuspokojené 
zdravotní potřeby 

Příležitosti k navázání 
přátelství 

Žádné neuspokojené potřeby 
v oblasti péče o chrup

Spokojenost se svobodou

33 ukazatelů ve FemAI  
30 ukazatelů ve FemDI (chybějící ukazatele ve FemDI označeny *) 
Maximální počet ukazatelů podle oblasti 6: zdraví a kvalita života 
Minimální počet ukazatelů podle oblasti 4: práce a peníze; znalosti; čas a; bezpečí, jistota a důvěra
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Nejlepší kombinací je nadprůměrný úspěch a pod-
průměrné znevýhodnění. To je poměrně běž-
né v severozápadních oblastech a ve Španělsku. 
Další nejlepší kombinací jsou nadprůměrné úspě-
chy i znevýhodnění, což znamená, že ženy v těch-
to regionech sice dosahují velkých úspěchů, ale 
jsou znevýhodněny, protože muži dosahují větších 
úspěchů. To je případ Česka, Slovinska a některých 
severozápadních regionů EU. 

Třetí nejlepší kombinací je nízká úspěšnost a nízké 
znevýhodnění, což znamená, že v daných regionech 
není nízká úspěšnost způsobena znevýhodněním 
žen, ale tím, že muži i ženy dosahují nižších než prů-
měrných výsledků. Takových regionů je pouze 13: po 
třech v Belgii a Bulharsku, dva v Chorvatsku a Litvě 
a po jednom v Lotyšsku, Polsku a Portugalsku. 

Nejméně příznivou kombinací je nízká úspěšnost 
a vysoké znevýhodnění, což znamená, že ženy mají 
omezenou úspěšnost, protože jsou znevýhodněny 
oproti mužům, ale také proto, že úspěšnost mužů 
je také nízká. Dotčené regiony představují 36 % 
obyvatelstva EU a většinou se jedná o méně rozvi-
nuté regiony na východě a jihu EU. 

6.	Sledování	sociálního	pokroku	
na	regionální	úrovni

Index regionálního sociálního pokroku EU (EU-SPI) 
vychází z přístupu globálního indexu sociálního po-
kroku, jehož cílem je měřit „schopnost společnosti 
uspokojovat základní lidské potřeby svých občanů, 
vytvářet stavební kameny, které lidem a komuni-
tám umožňují zvyšovat a udržovat kvalitu jejich 
života, a vytvářet podmínky pro to, aby všichni 
jednotlivci mohli plně rozvinout svůj potenciál“. 
Ekonomické ukazatele jsou z EU-SPI vyloučeny, 
aby je bylo možné porovnávat s ukazateli, jako je 
HDP na obyvatele. 

Vydání pro rok 2020 uvádí pro EU jako celek skó-
re 67 bodů ze 100 s výraznými rozdíly mezi re-
giony EU v různých fázích hospodářského rozvoje 
(mapa 5.30). Severské regiony dosahují relativně 
vysokého skóre, zatímco regiony na jihu a východě 
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Graf 5.25 Index regionálního sociálního pokroku EU 2020 podle skupin regionů

Zdroj: Annoni a Bolsi (2020), výpočty GŘ REGIO.

Ukazatele pocházejí z různých zdrojů dat, přede-
vším však z Eurostatu (EU-LFS a EU-SILC), ce-
losvětového průzkumu provedeného společností 
Gallup (Gallup world poll) a Evropského institutu 
pro rovnost žen a mužů (EIGE).

Další podrobnosti viz Norlén a kol. (2021) 
a  interaktivní nástroje, k dispozici na adrese:  
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/informa-
tion/Maps/gender-equality-monitor.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor


Osmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

182

EU dosahují spíše nízkých hodnot. Všech deset nej-
lepších regionů se nachází ve Švédsku, Finsku nebo 
Dánsku, přičemž nejvyšší skóre má stejně jako 
v roce 2016 Övre Norrland ve Švédsku. Regiony ve 
spodní desítce se nacházejí převážně v Bulharsku 
a Rumunsku, ale také ve dvou nejvzdálenějších 
francouzských regionech Guyane a Mayotte. 

Zatímco rozvinutější regiony mají průměrné skóre 
73 bodů a přechodové regiony 70 bodů, méně roz-
vinuté regiony dosahují pouze 58 bodů (graf 5.25).

Ačkoli EU jako celek dosahuje dobrých výsledků 
v základních složkách (80 bodů ze 100), v zákla-
dech blahobytu si vede hůře (64 bodů) a ještě 
hůře v dimenzi příležitostí (58 bodů) (mapa 5.31). 
Většina regionů dosahuje dobrých výsledků 
v oblasti základních lidských potřeb, s výjimkou 
Rumunska a Bulharska. Větší rozdíly jsou u dalších 
dvou dimenzí, u nichž se objevuje jasný prostorový 
vzorec, přičemž zejména regiony na jihu a východě 
EU mají nízké skóre u dimenze příležitostí. 
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Pole	5.11	EU-SPI:	Index	regionálního	sociálního	pokroku	EU	(SPI)

EU-SPI je složený ukazatel, který byl poprvé zveřej-
něn v roce 2016. Vydání pro rok 2020 je založeno 
na 55 jednotlivých sociálních a environmentálních 
ukazatelích. 

Index zahrnuje tři oblasti sociálního pokroku: základ-
ní lidské potřeby, základy blahobytu a příležitosti – 
každá z nich má čtyři složky. 

Index vychází z předpokladu, že tyto tři oblasti jsou 
nezbytné k popisu sociálního pokroku. Základní po-
třeby musí být uspokojeny, aby bylo dosaženo dobré 
úrovně sociálního rozvoje; oblast základů zahrnuje 
pokročilejší faktory sociálního a environmentálního 

pokroku a oblast příležitostí zahrnuje „ nejpokročilejší“ 
prvky soudržné a tolerantní společnosti. Z politické-
ho hlediska tyto tři rozměry zahrnují různé úrovně 
obtížnosti. Je například snazší uspokojit základní po-
třeby než zlepšit společenské postoje.

Údaje pocházejí z řady zdrojů, včetně Eurostatu, 
Gallup World Poll, GŘ REGIO, Evropské agentury pro 
životní prostředí a Evropského institutu pro rovnost 
žen a mužů. 

Další informace viz: Annoni a Bolsi (2020)  
a https://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 
information/Maps/social_progress2020. 

Tabulka	5.8	Index	regionálního	sociálního	pokroku	Evropské	unie	2020

Základní	lidské	potřeby Základy	blahobytu Příležitosti

1.	Výživa	a	základní	lékařská	
péče
Úmrtnost před 65. rokem života
Dětská úmrtnost
Neuspokojené zdravotní potřeby
Nedostatek potravin

2.	Voda	a	hygiena
Spokojenost s kvalitou vody
Nedostatek toalet v obydlí
Neodebírané odpadní vody
Čištění odpadních vod

3.	Přístřeší
Zatížení náklady na bydlení
Kvalita bydlení v důsledku vlhkosti 
NOVĚ
Přeplněnost
Dostatečné vytápění

4.	Osobní	bezpečnost
Kriminalita NOVĚ
Bezpečnost v noci
Krádež peněz NOVĚ
Napadení/přepadení NOVĚ

5.	Přístup	k	základním	znalostem
Míra zápisu k vyššímu 
 sekundárnímu vzdělávání  
ve věku 14–18 let
Míra dokončení nižšího 
sekundárního vzdělávání
Osoby, které předčasně  
ukončily školní docházku

6.	Přístup	k	informacím		
a	komunikacím
Internet doma
Širokopásmové připojení doma
Online interakce s orgány veřejné 
správy
Přístup k internetu NOVĚ

7.	Zdraví	a	pohoda
Střední délka života
Vlastní vnímání zdravotního stavu
Úmrtnost na rakovinu
Úmrtnost na srdeční choroby
Volnočasové aktivity NOVĚ 
Úmrtí při dopravních nehodách

8.	Kvalita	životního	prostředí
Znečištění ovzduší NO2 NOVĚ
Znečištění ovzduší ozonem
Znečištění ovzduší částicemi PM10

Znečištění ovzduší částicemi PM2,5

9.	Osobní	práva
Důvěra v národní vládu
Důvěra v právní systém
Důvěra v policii
Aktivní projevy občanství NOVĚ
Účast žen v regionálních zastupitelstvech NOVĚ
Kvalita veřejné správy

10.	Osobní	svoboda	a	možnost	volby
Svoboda při rozhodování o životě
Pracovní příležitosti NOVĚ
Nedobrovolné zaměstnání na částečný  
úvazek/dočasné zaměstnání NOVĚ
Mladí lidé bez vzdělání, zaměstnání  
nebo odborné přípravy NEET
Korupce ve veřejné správě

11.	Tolerance	a	začlenění
Nestrannost veřejné správy
Tolerance k přistěhovalcům
Tolerance k menšinám
Tolerance k homosexuálům
Získávání přátel NOVĚ
Dobrovolnická práce NOVĚ
Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů

12.	Přístup	k	dalšímu	vzdělávání		
a	celoživotnímu	vzdělávání
Dosažené terciární vzdělání
Zápis k terciárnímu vzdělávání
Celoživotní vzdělávání
Celoživotní vzdělávání a učení žen NOVĚ

55	ukazatelů	
14	nových	v	tomto	vydání	

Zdroj: Annoni a Bolsi, 2020.

Maximální počet ukazatelů podle složky: 7 v oblasti příležitostí/tolerance a inkluze 
Minimální počet ukazatelů podle složky 3 v oblasti Základy blahobytu/Přístup 
k  základním znalostem

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
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Kapitola	6	

Evropa	blíže	svým	občanům	

 • EU se ještě nezačala zmenšovat, ale již nyní každý třetí člověk žije v regionu, který v posledním 
desetiletí ztratil obyvatelstvo. 

 • Vzhledem ke klesajícímu počtu žen v plodném věku a míře porodnosti, která je již čtyři desetiletí 
pod úrovní reprodukce, se podle prognóz začne populace EU v nadcházejících desetiletích 
zmenšovat. Předpokládá se, že do roku 2040 dosáhne podíl obyvatel žijících ve zmenšujícím 
se regionu 50 %. 

 • Střední délka života se v EU v posledním desetiletí prodlužuje a sbližuje, ale rozdíly zůstávají 
značné. Střední délka života je nízká zejména ve východních venkovských regionech, zatímco 
v severozápadních členských státech je střední délka života na venkově stejná nebo vyšší než 
v městských regionech. 

 • Díky vysoké a prodlužující se střední délce života a stárnutí generace baby boomu se předpokládá, 
že počet obyvatel ve věku 65 let a více poroste prakticky ve všech regionech, zatímco počet lidí 
v produktivním věku, mladistvých a dětí bude klesat. V mnoha jižních a východních regionech 
se předpokládá více než dvojnásobné snížení oproti průměru EU. 

 • Obyvatelé venkovských oblastí v EU jsou v průměru stejně spokojeni se životem jako obyvatelé 
měst. Zatímco ve východních členských státech je s životem spokojeno více obyvatel měst než 
venkova, v severozápadních členských státech je tomu naopak.

 • Příjmy domácností jsou téměř ve všech členských státech v průměru vyšší ve městech než 
na venkově. Na severozápadě EU je však se svou finanční situací spokojeno více venkovských 
domácností než domácností ve městech. To může být způsobeno vysokými a rostoucími 
náklady na bydlení ve městech ve srovnání s venkovem.

 • Obyvatelé venkova musí za mnoha veřejnými i soukromými službami cestovat dále než jejich 
městští kolegové. Ačkoli se některé místní služby nacházejí v docházkové nebo cyklistické 
vzdálenosti, obyvatelé venkova se při cestě za většinou služeb musí spoléhat na osobní 
automobily nebo autobusy. 

 • Regionální centra nabízejí lidem žijícím v okolí více služeb než jiná sídla stejné velikosti. Vesnice, 
městečka a menší města, která jsou největším sídlem v okruhu 45 minut jízdy, mají větší 
pravděpodobnost, že v nich budou obchody, základní a střední školy, banky, lékaři, lékárny, 
nemocnice a univerzity, což znamená, že mohou fungovat jako ekonomické a sociální zázemí 
pro širší region.

 • V porovnání s obyvateli měst obyvatelé venkova méně často důvěřují EU, tvrdí, že jejich hlas má 
v EU váhu, nebo se cítí být s EU spjati. Toto rozdělení mezi městem a venkovem může přispívat 
k politické polarizaci. Obyvatelé venkova častěji důvěřují regionální a místní samosprávě, což 
poukazuje na důležitost jejich zapojení do strategií regionálního a místního rozvoje. 
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Kapitola 6

Evropa blíže svým občanům

Vyšší úroveň čisté vnitřní migrace od roku 2000 
vedla k nárůstu počtu obyvatel narozených mimo 
EU. V roce 2020 dosáhl podíl obyvatel narozených 
mimo EU 8 % oproti 6 % v roce 2011. Celkový po-
čet obyvatel narozených v zahraničí, včetně osob 
narozených v jiných členských státech EU, dosáhl 
v roce 2020 12 %, zatímco v roce 2011 to bylo 
10 % a v roce 2001 8 %. 

Nárůst počtu obyvatel narozených v zahraničí se 
soustředil především do jižních a severozápad-
ních členských států, kde se zvýšil z 5 % na 12 % 
a z 11 % na 16 % (graf 6.2). Severozápad EU tak 
mírně předstihl USA, kde podíl obyvatel narozených 
v zahraničí v roce 2019 činil 14 %1. Na východě EU 
je podíl obyvatel narozených v zahraničí mnohem 
nižší (4 % oproti 12 % v EU jako celku). Za posled-
ních dvacet let se také příliš nezměnil. 

1 Pohyb v rámci EU je podstatně jednodušší než pohyb do USA ze 
zahraničí, ale obtížnější než pohyb v rámci USA. V důsledku toho 
podíl osob narozených v zahraničí ani podíl osob narozených mimo 
EU neodpovídá přesně podílu osob narozených v zahraničí v USA. 
Podíl osob narozených mimo EU v severozápadní části EU činí 
10 %, což je méně než podíl osob narozených v zahraničí v USA. 

1.	Demografická	změna

V 60., 70. a 80. letech 20. století byl hlavním zdro-
jem nárůstu počtu obyvatel EU přirozený přírůstek. 
Každý rok se narodilo více dětí než zemřelo lidí. 
V tomto období přirozený přírůstek zvyšoval počet 
obyvatel EU v průměru o dva miliony osob ročně. 
Přirozený přírůstek se však během těchto tří dese-
tiletí neustále snižoval (graf 6.1). V tomto období 
měla migrace poměrně malý dopad, neboť celko-
vý počet obyvatel se zvýšil pouze o 150 000 osob 
ročně a v některých letech se z EU vystěhovalo více 
lidí, než se do ní přistěhovalo. 

Od roku 1992 přispívá migrace k růstu počtu oby-
vatel v EU více než přirozená obměna. V 90. letech 
20. století a v roce 2000 byl přirozený přírůstek 
nízký, ročně přibývalo pouze 250 000 obyvatel, za-
tímco migrací 800 000. V roce 2010 se přirozený 
přírůstek stal záporným, což vedlo k přirozenému 
úbytku obyvatelstva o 150 000 ročně, zatímco mi-
grací přibýval jeden milion ročně. 
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1.1	V	roce	2010	počet	zemřelých	
převýšil	počet	narozených

V roce 2010 se počet obyvatel EU zvyšoval o 1,9 na 
1 000 obyvatel ročně (tabulka 6.1). To bylo pod-
statně pomalejší než v roce 2000, kdy tato míra 
činila 2,9 na 1 000 osob. V roce 2010 byla při-
rozená změna záporná (–0,3 na 1 000 obyvatel), 
což však bylo kompenzováno čistou migrací (2,2 
na 1 000 obyvatel). V tomto období byl nejvyšší 
přírůstek obyvatelstva zaznamenán v severozá-
padní části EU (4 na 1 000 obyvatel ročně), a to 
kombinací pozitivní přirozené změny a čisté vnitřní 
migrace (mapa 6.1). Přírůstek obyvatelstva v již-
ních zemích EU byl nižší v důsledku většího přiroze-
ného úbytku a podobné míry čisté migrace. Počet 
obyvatel ve východní části EU se snížil (o 2 osoby 
na 1 000 obyvatel) v důsledku čisté zahraniční mi-
grace a výrazného přirozeného úbytku. 

Ve všech třech geografických regionech mají při-
rozená změna a čistá migrace stejný průběh: jsou 
nejvyšší v městských regionech a nejnižší (a často 
záporné) ve venkovských regionech (tabulka 6.2). 
Z toho vyplývají značné rozdíly v demografickém 
vývoji, kdy v městských regionech na severozápa-
dě EU dochází k relativně vysokému nárůstu po-
čtu obyvatel (7 na 1 000 obyvatel) a k výrazné-
mu poklesu ve venkovských regionech na východě 
a jihu EU (4 na 1 000 obyvatel). Přirozená změna 

je záporná nebo se blíží nule v městských, středně 
velkých a venkovských regionech ve třech země-
pisných oblastech EU, s jedinou výjimkou: v severo-
západních městských regionech. To podtrhuje vý-
znam migrace pro celkovou změnu počtu obyvatel. 
Čistá migrace je na úrovni EU kladná pro všechny 
tři typy regionů, ale mnohem více pro městské než 
venkovské regiony (3,3 na 1 000 obyvatel opro-
ti 0,4). Čistá vnitřní migrace kompenzovala zápor-
nou přirozenou změnu v severozápadních venkov-
ských regionech, jižních přechodných regionech 
a východních městských regionech. Pouze ve vý-
chodních středních a venkovských regionech došlo 
k čisté migraci, která dále přispěla k přirozenému 
úbytku obyvatelstva. 
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Zkoumání změn podle metropolitních regionů uka-
zuje, že nejrychleji rostl celkový počet obyvatel 
v metropolitních regionech hlavního města, za-
tímco v nemetropolitních regionech rostl pomaleji 
nebo klesal. Na severozápadě EU došlo k nárůs-
tu počtu obyvatel ve všech třech typech regionů. 
Na jihu EU rostly pouze metropolitní regiony, zatím-
co na východě EU rostly pouze metropolitní regiony 
hlavního města. Vysoká míra růstu počtu obyvatel 
v metropolitních regionech hlavního města pravdě-
podobně povede k tlaku na trh s bydlením a k větší 
poptávce po veřejných a soukromých službách. 

1.2	Stále	více	regionů	se	bude	muset	
přizpůsobit	klesajícímu	počtu	obyvatel.	

Snížení počtu obyvatel ve východní části EU zna-
mená, že dva ze tří tamních obyvatel žili v regionu, 
který v posledním desetiletí ztratil obyvatelstvo. 
To se týkalo pouze 1 z 5 osob na severozápadě EU 
a 1 ze 3 osob na jihu EU (graf 6.3). Podle prognóz 
se podíl obyvatel EU žijících ve zmenšujícím se re-
gionu zvýší z 34 % v roce 2020 na 45 % v roce 
2030 a 51 % v roce 2040. To se dotkne všech tří 

geografických regionů, přičemž podíl obyvatel žijí-
cích ve zmenšujícím se regionu se mezi lety 2020 
a 2040 zvýší přibližně o 18 procentních bodů, při-
čemž městské, střední a venkovské regiony budou 
postiženy stejně. 

S ohledem na rychlost změn se podíl obyvatel žijí-
cích v rychle rostoucích regionech bude v průběhu 
času pravděpodobně snižovat (z 18 % celkového 
počtu obyvatel EU v roce 2020 na 2 % v roce 2040), 
zatímco podíl obyvatel žijících v rychle klesajících 
(nebo vylidňujících se) regionech zůstane pravdě-
podobně stabilní (přibližně 5 %). Rychlý pokles se 
týká především obyvatel východních regionů (14 % 
v roce 2020 a 30 % v roce 2030). Jižní regiony 
mají menší podíl obyvatel žijících v rychle se zmen-
šujícím regionu (4 % a předpokládá se, že zůstane 
stabilní), zatímco v severozápadních regionech EU 
se rychle se zmenšující regiony téměř nevyskytují. 

Rychlý úbytek obyvatelstva je pravděpodobněj-
ší ve venkovských regionech než v městských 
(11 % oproti 1 %) a tento rozdíl pravděpodobně 
zůstane zachován i v budoucnu (14 % oproti 3 % 
v roce 2030). 
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hlavní města

Metropolitní 
hlavní města

Metropolitní 
hlavní města

Metropolitní 
hlavní města

Smíšené Ostatní metropolitní

Venkovské Mimo metropole

Městské

Smíšené Ostatní metropolitní

Venkovské Mimo metropole

Městské

Smíšené Ostatní metropolitní

Venkovské Mimo metropole

Městské

Smíšené Ostatní metropolitní

Venkovské Mimo metropole
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městských	a	venkovských	regionů	a	podle	typu	metropolitního	regionu	během	let	2010–2019
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osm zemí vyšší střední délku života2. Nejvyšší 
střední délka života v EU je ve Španělsku (84,0 let) 
a v Itálii (83,6 let), nejnižší v Rumunsku (75,6 let) 
a v Bulharsku (75,1 let). 

Střední délka života při narození se mezi lety 
2002 a 2019 zvýšila ve všech členských státech3. 
Na úrovni EU se zvýšila ze 77,6 v roce 2002 na 
81,3 v roce 2019. V tomto období se střední délka 
života sbližovala i na národní a regionální úrovni, 
protože v členských státech a regionech s nižší 
střední délkou života se prodlužovala rychleji. 

V mnoha částech Bulharska a Rumunska, ve vý-
chodních regionech Maďarska i v Lotyšsku je střed-
ní délka života nižší než 76 let (mapa 6.2). V řadě 
regionů, především ve Francii, Itálii a Španělsku, 
ale také v jižním Švédsku, je střední délka života 
vyšší než 83 let. Kojenecká úmrtnost má zásadní 
vliv na průměrnou délku života. Kojenecká úmrt-
nost je v EU obecně nízká. V roce 2019 zemřelo 
před dosažením 1 roku věku v průměru 3,4  dítěte 

2 Organizace spojených národů (2019). 

3 V roce 2020 klesla v důsledku pandemie COVID-19. Podrobnější 
analýza je uvedena v kapitole 1. 

1.3	Střední	délka	života	je	
vysoká	a	stále	se	sbližuje

Přirozená změna obyvatelstva se vypočítá odečte-
ním zemřelých od narozených. Počet narozených 
dětí závisí na míře porodnosti a věkové struktuře 
obyvatelstva. Vyšší porodnost znamená více po-
rodů, stejně jako větší podíl žen v plodném věku. 
Počet úmrtí závisí na střední délce života a věko-
vé struktuře. Vyšší střední délka života znamená 
méně úmrtí, stejně jako nižší podíl starších lidí. 
Zatímco míra porodnosti a střední délka života jsou 
všeobecně známé, vliv věkové struktury se uvádí 
méně. To je však podstatné a těžko změnitelné. 
Pro zdůraznění tohoto bodu se nazývá „populační 
hybnost“. 

EU má tři hlavní demografické charakteristiky: 
1) vysoká střední délka života, 2) stabilní a rela-
tivně nízká úhrnná plodnost a 3) v důsledku toho 
stará a stárnoucí populace. 

EU má ve srovnání se světem jednu z nejdelších 
středních délek života při narození, v roce 2019 to 
bylo 81,3 let (graf 6.4). Mimo Evropu má  pouze 

Graf	6.3	Obyvatelstvo	podle	typu	demografické	změny	podle	geografických	regionů	EU	a	podle	typologie	
město-venkov,	2010–2040
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na 1 000 živě narozených. Kojenecká úmrtnost 
však byla vyšší než 6 na 1 000 obyvatel v 18 regi-
onech NUTS 2, zejména v Rumunsku, Bulharsku, ve 
všech francouzských zámořských regionech a ve 
dvou španělských regionech v severní Africe Ceuta 
a Melilla (mapa 6.3).

Střední délka života je v méně rozvinutých regi-
onech o čtyři roky kratší (78,3) než v rozvinutěj-
ších (82,7). Tento rozdíl se však zmenšuje, přičemž 

v méně rozvinutých regionech dochází k většímu 
nárůstu než v rozvinutějších (tabulka 6.3).

Střední délka života je v městských regionech 
o dva roky delší než ve venkovských (graf 6.5)4. 
Tento rozdíl je způsoben především členskými 

4 Tento nový soubor údajů o střední délce života při narození pro 
regiony NUTS 3 se mírně liší od celostátních údajů a údajů pro 
NUTS 2 a neměl by se s nimi srovnávat. Pro více informací viz: 
Eurostat (2020). 
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státy s relativně nízkou střední délkou života, kde 
bývá rozdíl mezi městskými a venkovskými regio-
ny větší. V řadě členských států s vysokou střední 
délkou života je střední délka života ve skuteč-
nosti vyšší ve venkovských regionech než ve měs-
tech. Tak je tomu ve Španělsku, Rakousku, Řecku 
a Nizozemsku. 

1.4	Plodnost	je	nízká	a	stabilní

V EU je pro stabilní populaci nutná úhrnná plod-
nost 2,1, pokud nedochází k migraci. Naposledy 
byla úhrnná plodnost v EU tak vysoká v roce 1975. 
Od roku 1990 se tato míra pohybuje kolem 1,5 
(graf 6.6). V důsledku toho se přirozená obměna 
obyvatelstva v EU v roce 2010 stala zápornou. 

Bez čisté vnitřní migrace by se přirozená změna 
stala zápornou ještě dříve. 

Míry plodnosti se liší mezi jednotlivými členskými 
státy i v rámci nich. Na úrovni EU je míra plod-
nosti ve venkovských regionech o něco vyšší než 
ve městech (1,6 oproti 1,5). Vzhledem k tomu, že 
podíl žen v plodném věku je ve venkovských regi-
onech nižší než v městských regionech, mají ven-
kovské regiony nižší porodnost, přestože mají vyšší 
míru plodnosti (graf 6.7). 
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Graf 6.6 Úhrnná plodnost, EU-27, 
1960–2019

Tabulka	6.3	Střední	délka	života	při	narození	
(v	letech)	podle	typu	regionu,	2009–2019

2009 2019 2009	až	
2019

Méně rozvinuté 76,4 78,3 1,9
Přechodové 80,3 82,0 1,7
Rozvinutější 81,1 82,7 1,6
EU-27 79,7 81,4 1,7

Zdroj: Eurostat [demo_r_mlifexp], výpočty GŘ REGIO.
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Rozdíly mezi městskými a venkovskými regio-
ny jsou největší v Bulharsku, Maďarsku, Litvě 
a Rumunsku. Pouze ve čtyřech členských státech 
je míra plodnosti ve městech vyšší než na venkově 
(Belgie, Portugalsko, Slovensko a Španělsko). 

1.5	Stárnoucí	generace	baby	boomu

Když byla v roce 1874 zveřejněna první populač-
ní pyramida, díky vysoké porodnosti a úmrtnos-
ti skutečně připomínala pyramidu: dole širokou 
a  nahoře úzkou. Vyšší střední délka života a nízká 
porodnost v EU vedly k radikálně odlišné věkové 
struktuře. V současné době se populační pyramida 
EU podobá spíše žárovce, dole se zužuje, uprostřed 
rozšiřuje a nahoře se opět zužuje (graf 6.8). Široký 
střed je způsoben větším počtem narozených dětí 
v minulosti, často označovaným jako baby boom. 

Populace EU ve věku 0–29 let je o 44 milionů 
(tj. o 24 %) nižší než populace ve věku 30–59 let. 
Tento generační rozdíl odpovídá 10 % celkové po-
pulace EU a je výrazně vyšší než současný počet 
lidí narozených mimo EU (44 milionů oproti 36 mi-
lionům5). Přestože budoucí migrace pravděpodob-
ně zaplní část této mezery, je nepravděpodobné, 
že by zaplnila celou mezeru. V důsledku toho se 

5 Obyvatelstvo narozené mimo EU-28 žijící v EU-27 v roce 2020.

počet obyvatel EU začne v nadcházejících letech 
a desetiletích snižovat. Například nejnovější popu-
lační prognózy Eurostatu zahrnují jeden základní 
scénář a pět testů citlivosti a všechny ukazují, že 
počet obyvatel EU klesá. Základní scénář ukazu-
je, že počet obyvatel starších 65 let do roku 2030 
rychle poroste, a to o 18 %, zatímco počet obyvatel 
mladších 65 let se sníží o 5 %. 

Vliv na porodnost má také věková struktura. S při-
bývajícím věkem mladé generace se bude snižovat 
počet žen v plodném věku, což povede ke snížení 
počtu porodů. Pokud je starší generace výrazně po-
četnější než mladší generace, jako je tomu v případě 
EU, bude počet žen v plodném věku postupem času 
klesat. Populace ve věku 0–29 let je prakticky ve 
všech regionech EU nižší než populace ve věku 30–
59 let (mapa 6.4). V regionech severního Španělska 
a východního Německa je populace ve věku 0–29 
let nejméně o 40 % nižší než populace ve věku 30–
59 let. To naznačuje, že přirozená obměna obyva-
telstva bude v těchto regionech stále více záporná 
a podíl obyvatelstva ve věku 65 let a více bude ve 
srovnání s ostatními regiony EU rychle růst. 

V několika irských, francouzských (včetně všech nej-
vzdálenějších francouzských regionů) a severských 
regionech je populace ve věku 0–29 let o méně než 

10 % nižší než populace 
ve věku 30–59 let, což 
znamená, že v těchto regi-
onech bude pravděpodob-
ně docházet k pomalej-
šímu snižování populace 
než v regionech s většími 
generačními rozdíly. 

Jednotlivé regiony EU 
se od EU jako celku liší 
v jednom zásadním ohle-
du. Věkovou strukturu 
celkové populace EU lze 
měnit pouze migrací ze 
zbytku světa a do zbyt-
ku světa, zatímco věko-
vou strukturu regionu 
EU ovlivňuje také  pohyb 
z jiných regionů a do ji-
ných regionů v rámci EU. 
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Graf 6.8 Populační pyramida v EU, 2020–2040

Zdroj: Eurostat [proj_19np].
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Pravděpodobnost těchto pohybů a jejich směr závisí 
na věku lidí. Lidé ve věku 20–39 let se častěji stěhují 
do městského regionu a opouštějí venkovský region. 
Lidé ve věku 40–64 let a 65 a více let spíše opou-
ští městské regiony a stěhují se do středně velkých 
nebo venkovských regionů. To znamená, že městské 
regiony se mohou zvětšovat méně, než naznačuje 
současná věková struktura, protože starší lidé se 
stěhují pryč, a venkovské regiony se budou zmenšo-
vat méně, protože se do nich stěhují starší lidé. 

1.6	Starší	populace	pravděpodobně	
poroste,	mladších	věkových	
skupin	bude	ubývat

Vzhledem k tomu, že růst populace EU se nadále 
zpomaluje a počet obyvatel se začíná snižovat, jak 

se předpokládá, některé věkové skupiny budou na-
dále růst (mapa 6.5). Například prakticky ve všech 
regionech EU dojde k nárůstu populace ve věku 
65 let a více. Pouze v několika regionech v Bulharsku, 
Řecku, Portugalsku a Rumunsku se předpokládá 
pokles této věkové skupiny. Naproti tomu v mnoha 
regionech v Rakousku, Irsku, Nizozemsku, Polsku, 
Španělsku a na Slovensku se předpokládá, že tato 
věková skupina v příštím desetiletí vzroste o více než 
25 %. To pravděpodobně povede ke zvýšení poptáv-
ky po zdravotní péči v těchto regionech, které budou 
muset přizpůsobit svou infrastrukturu a služby tak, 
aby byly přístupnější pro osoby s omezenou pohyb-
livostí, a zvýšit kapacitu zdravotnických služeb. 

Předpokládá se, že populace v produktivním věku 
(definovaných jako osoby ve věku 20–64 let) se 
v příštím desetiletí sníží o 4 %. To se  pravděpodobně 

Pole	6.1	Nedávná	zpráva	OECD	zdůraznila,	že	demografické	změny	
mohou	prohloubit	územní	rozdíly	v	přístupu	ke	službám1

1 OECD (2021b).

Úbytek obyvatelstva přímo ovlivňuje poskytování 
veřejných služeb tím, že se zmenšuje okruh poten-
ciálních uživatelů, což může vést k uzavření někte-
rých zařízení a ke zvýšení vzdálenosti ke službám 
pro zbývající uživatele. Sítě škol v mnoha členských 
státech EU čelí neustálému tlaku, aby se přizpůsobi-
ly klesajícímu počtu žáků ve venkovských oblastech. 
Menší třídy a menší počet žáků na jednoho učitele ve 
venkovských školách se promítají do vyšších nákla-
dů: zpráva odhaduje, že rozdíl v ročních nákladech 
na jednoho žáka mezi městy a řídce osídlenými ven-
kovskými oblastmi v Evropě činí přibližně 650 EUR 
a 681 EUR na žáka základní a střední školy. 

Aby sítě škol zůstaly efektivní a spravedlivé, musí 
hledat úspory z rozsahu všude tam, kde je to možné, 
a zároveň zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělávání 
pro všechny děti. Konsolidace škol, školské klastry 
a sítě mohou zlepšit kvalitu vzdělávání a zároveň 
ušetřit zdroje. Zpráva odhaduje, že děti v řídce osíd-
lených venkovských oblastech musí urazit v průmě-
ru 4–5krát větší vzdálenost než děti ve městech. 
To znamená, že některé školy mohou i nadále fun-
govat pod kapacitou, aby zajistily dostatečný pří-
stup, zejména pro děti, které nemohou samostatně 
cestovat daleko. 

Poskytování zdravotnických služeb mimo města vy-
žaduje křehkou rovnováhu mezi dostupností a ná-
kladovou efektivitou. Země mohou mít místa po-
skytování služeb, která jsou blízko nebo jsou cenově 
výhodná, ale žádná země nemůže nabídnout jak 
krátké vzdálenosti, tak nízké náklady na tyto služby. 

Přizpůsobení se demografickým změnám vyžaduje 
soustředění poskytování některých služeb, jako je po-
rodnictví a porodní asistence, po nichž bude v mno-
ha zemích snížená poptávka, a rozšíření a rozptýlení 
poskytování služeb souvisejících se stárnutím, jako 
je kardiologie, zejména ve venkovských oblastech. 
Do roku 2035 se očekává, že počet kardiologických 
pracovišť na jednoho uživatele v EU vzroste v prů-
měru o 20 %, přičemž největší nárůst se očekává 
ve Slovinsku (88 %), Irsku (71 %) a Dánsku (64 %). 
Očekává se, že počet porodnic a porodnických slu-
žeb se sníží o 4 %, přičemž největší snížení se očeká-
vá v Lotyšsku (67 %), na Slovensku (56 %) a v Litvě 
(44 %). Investice budou muset držet krok s těmito 
měnícími se požadavky, aby se zabránilo nadměrné-
mu nebo nedostatečnému poskytování služeb a zá-
roveň se zajistila dostatečná dostupnost péče. 
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Tabulka	6.4	Demografické	změny	v	nejvzdálenějších	regionech,	2010–2030

Změna v regionu Mayotte v letech 2014–2019 a Guadeloupe 2013–2019

Zdroj: Eurostat demo_r_gind3 and proj_19rp3.
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Pole	6.2	Demografický	vývoj	v	nejvzdálenějších	regionech	EU	

1 Devět nejvzdálenějších regionů (Saint-Martin je součástí regionu NUTS 2 Guadeloupe) se řídí ustanoveními Smluv a tvoří nedílnou 
součást EU.

EU má devět nejvzdálenějších regionů (seskupených 
do osmi regionů NUTS 2) s celkovým počtem oby-
vatel 5 milionů1. Geograficky jsou vzdálené od kon-
tinentu v Karibské oblasti, Makaronésii a Indickém 
oceánu. Tyto regiony lze rozdělit do skupin podle 
hlavních demografických trendů. 

1.	Nejvzdálenější	regiony	
s	poklesem	počtu	obyvatel	

Portugalské regiony Açores a Madeira a francouzské 
Guadeloupe a Martinique zaznamenaly v posled-
ním desetiletí pokles počtu obyvatel (tabulka 6.4). 
Ve dvou francouzských regionech došlo k výrazné-
mu snížení, protože velmi vysoká čistá zahraniční 
migrace kompenzovala pozitivní přirozenou změ-
nu. V portugalských regionech bylo snížení mírněj-
ší v důsledku čisté zahraniční migrace a nízké nebo 
záporné přirozené změny. V letech 2020 až 2030 se 
předpokládá další snižování počtu obyvatel. Věková 
struktura obyvatelstva v těchto regionech je podob-
ná jako v EU, jedinou významnou výjimkou je menší 
podíl staršího obyvatelstva v portugalských regio-
nech. Z prognóz vyplývá, že úbytek mladé populace 
(ve věku 0–19 let) bude mnohem rychlejší, úbytek 
populace v produktivním věku (20–65 let) bude rov-
něž rychlejší, zatímco starší populace (65 let a více) 
poroste rychleji. 

2.	Nejvzdálenější	regiony	s	rostoucím	počtem	
obyvatel	a	čistou	zahraniční	migrací	

Počet obyvatel Guyany v letech 2010–2020 rychle 
rostl díky velmi vysoké přirozené obměně a pouze 

omezené čisté zahraniční migraci. Počet obyvatel 
Réunionu rostl pomaleji v důsledku vysoké přirozené 
obměny, kterou však zmírňovala značná čistá zahra-
niční migrace. Prognózy naznačují, že počet obyvatel 
bude pravděpodobně i nadále růst, ale o něco poma-
leji. Oba regiony mají mnohem vyšší podíl mladých 
lidí než EU jako celek a mnohem nižší podíl starších 
lidí. Předpokládá se, že počet mladých lidí a obyvatel 
v produktivním věku se na Réunionu sníží a v Guya-
ně bude nadále růst. Předpokládá se, že v Guyaně 
se počet starších obyvatel téměř zdvojnásobí a na 
Réunionu vzroste o 50 %. 

3.	Region	s	rostoucím	počtem	
obyvatel	a	čistou	vnitřní	migrací	

Počet obyvatel regionu Canarias se v posledním 
desetiletí zvýšil především v důsledku čisté vnitřní 
migrace, zatímco počet obyvatel Mayotte rostl nej-
rychleji díky nejvyšší přirozené obměně obyvatel-
stva. Věková struktura obyvatelstva regionu Cana-
rias je podobná jako v celé EU, zatímco na Mayotte 
je radikálně odlišná: více než polovina obyvatel je 
ve věku 0–19 let a pouze 3 % jsou starší 65 let. 
Podle prognóz se v regionu Canarias sníží počet 
mladých obyvatel, ale počet obyvatel v produktiv-
ním a zejména starším věku bude pravděpodobně 
nadále růst. Na Mayotte se předpokládá růst všech 
věkových skupin, ale nejrychleji pravděpodobně 
poroste počet starších obyvatel, který se mezi lety 
2020 a 2030 zdvojnásobí. 

Maltě a v několika regionech Německa a Švédska. 
Velké snížení počtu mladých lidí pravděpodobně 
povede ke snížení počtu škol, což může vést k pro-
dloužení vzdálenosti do nejbližší školy – zejména 
ve venkovských oblastech, kde jsou již nyní vzdále-
nosti poměrně velké.

dotkne většiny regionů a v některých z nich do-
jde ke snížení o více než 10 %. To by mohlo vést 
k nedostatku pracovních sil na trhu práce. To může 
donutit podniky, aby se rozhodly, zda budou více 
investovat do technologií, které šetří a doplňují 
pracovní sílu, nebo se vzdají potenciálního růstu. 

Předpokládá se, že ve věkové skupině 0–19 let 
dojde v EU k o něco většímu poklesu (o 5 %), při-
čemž v mnoha jižních a východních regionech bude 
pokles činit více než 10 %. Naproti tomu se před-
pokládá, že počet mladých lidí poroste na Kypru, 
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2.	Lidé	jsou	stejně	spokojeni	
s	životem	ve	velkých	
i	malých	městech,	na	
předměstích	i	na	venkově

Celková spokojenost se životem je v EU stejná ve 
velkých i malých městech, na předměstích i na ven-
kově. Na stupnici od 0 do 10 bylo v roce 2018 v ka-
ždé z těchto oblastí dosaženo průměrného  skóre 7,3. 

V osmi členských státech s národním skóre 7,5 
nebo vyšším byli obyvatelé venkovských oblastí 
stejně spokojeni jako obyvatelé měst nebo více než 
spokojeni. Naopak v pěti ze šesti členských států 
s nejnižšími národními výsledky byli lidé na venkově 
méně spokojeni než lidé ve městech. Z toho vyplývá, 
že v členských státech s vysokou životní spokojeností 
mají venkovské oblasti lepší výsledky než města, za-
tímco v členských státech s nízkou životní spokoje-
ností mají venkovské oblasti horší výsledky (graf 6.9). 
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Graf 6.9 Celková životní spokojenost podle úrovně urbanizace, 2018

MT: údaje pro venkovské oblasti nejsou k dispozici.
Zdroj: Eurostat [ilc_pw02].
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Graf 6.10 Průměrné hodnocení spokojenosti s prací podle úrovně urbanizace, 2018
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Existuje také geografický vzorec. Ve všech severo-
západních členských státech byli lidé na venkově 
se svým životem spokojenější než lidé ve měs-
tech. Ve všech východních členských státech byli 
lidé ve městech spokojenější než lidé na venko-
vě – s výjimkou Polska, kde byli spokojeni stejně. 
V jižních členských státech byla situace smíšená, 
s nižší spokojeností ve venkovských oblastech ve 
Španělsku a Portugalsku, ale s vyšší spokojeností 
ve městech v Řecku a Itálii. 

Spokojenost s prací (graf 6.10) a spokojenost 
s osobními vztahy (graf 6.11) jsou na úrovni EU 
ve městech, předměstích a venkovských oblastech 
shodné a pouze malé rozdíly jsou v případě spoko-
jenosti lidí s jejich finanční situací (graf 6.12), při-
čemž nejvyšší skóre mají malá města a předměstí 
(6.6), následují velká města (6.5) a poté venkovské 
oblasti (6.4). 
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Graf 6.11 Průměrné hodnocení spokojenosti s osobními vztahy podle úrovně urbanizace, 2018

Hodnocení na stupnici od 0 („vůbec nejsem spokojen/a“) do 10 („plně spokojen/a“) 

MT: Údaje pro venkovské oblasti nejsou k dispozici.
Zdroj: Eurostat [ilc_pw02].
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Graf 6.12 Průměrné hodnocení spokojenosti s finanční situací podle úrovně urbanizace, 2018

Hodnocení na stupnici od 0 („vůbec nejsem spokojen/a“) do 10 („plně spokojen/a“) 

MT: Údaje pro venkovské oblasti nejsou k dispozici.
Zdroj: Eurostat [ilc_pw02].
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U všech tří ukazatelů se objevuje stejný geogra-
fický vzorec. Obyvatelé venkovských oblastí na 
severozápadě EU jsou spokojenější než obyvatelé 
měst, obyvatelé venkovských oblastí na východě 
EU jsou méně spokojeni (až na výjimky) a situace 
v jižních členských státech je smíšená. 

2.1	Příjmy	jsou	ve	městech	vyšší,	
ale	ceny	nemovitostí	také	

Příjmy se výrazně liší mezi jednotlivými členskými 
státy a podle úrovně urbanizace. Nejnižší příjmy 
jsou ve venkovských oblastech v Rumunsku (v prů-
měru něco málo přes 6 000 EUR ročně podle stan-
dardu kupní síly – PPS) a nejvyšší v Lucembursku 
(39 000 EUR podle PPS). Na rozdíl od spokojenosti 
s finanční situací (graf 6.12) jsou téměř ve všech 
členských státech příjmy vyšší ve městech než na 
venkově. Největší rozdíly v příjmech jsou na výcho-
dě EU, zejména v Rumunsku a Bulharsku, kde jsou 
příjmy na venkově téměř o polovinu nižší než ve 
městech (graf 6.13). 

Přestože existuje určitý vztah mezi příjmem a spo-
kojeností s finanční situací domácností, není zda-
leka jednotný. Souvislost mezi příjmem a spoko-
jeností je nejsilnější ve venkovských oblastech 
(R2 61 %). O něco méně těsná je v malých měs-

tech a na předměstích (53 %) a poměrně slabá ve 
velkých městech (36 %). Vyšší náklady na bydlení 
ve velkých městech by mohly vysvětlit, proč vyšší 
příjmy nevedou k vyšší spokojenosti. Například prů-
měrná cena za metr čtvereční prodaného bydlení 
byla v roce 2018 o 82 % vyšší v městských regi-
onech v celé EU než ve venkovských (2 254 EUR 
v prvním a 1 238 EUR v druhém případě, podle 
údajů za 20 členských států (JRC). Mezi lety 2012 
a 2018 se navíc cena za metr čtvereční zvýšila 
o 417 eur v městských regionech, ale pouze o 183 
eur ve venkovských, což poukazuje na tlak na 
městské nemovitosti. 

2.2	Obyvatelé	venkova	musí	
za	službami	cestovat	dále

Ve venkovských oblastech bývají sídla menší 
a obyvatelstvo rozptýlenější. To znamená, že za 
službami, které vyžadují určitý objem zákazníků 
nebo počet uživatelů, aby byly životaschopné, musí 
obyvatelé venkova často cestovat na větší vzdále-
nosti. Venkovské oblasti lze rozdělit do tří kategorií. 

1. Obce s 500 až 5 000 obyvateli. 

2. Rozptýlené venkovské oblasti s hustotou osíd-
lení mezi 50 a 300 obyvateli na km2.
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Graf 6.13 Průměrný ekvivalentní čistý příjem domácností podle úrovně urbanizace, 2019

Zdroj: Eurostat [ilc_di17].
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3. Převážně neobydlené oblasti s hustotou zalid-
nění nižší než 50 lidí na km2. 

Tyto tři venkovské třídy mají jasný vliv na vzdá-
lenost po silnici k nejbližšímu místu poskytování 
služeb. Služby jsou v průměru umístěny blíže k ob-
cím a vzdáleněji v rozptýlených venkovských ob-
lastech. Převážně neobydlené oblasti mají trvale 
nejdelší vzdálenost k nejbližšímu místu (graf 6.14). 
Ve městech, a to i relativně malých, je průměrná 

vzdálenost k většině míst služeb menší než 1 až 
2 kilometry. 

Podíl obyvatel, kteří se mohou dostat do nejbližšího 
místa poskytování služeb pěšky nebo na kole, při-
čemž v obou případech jsou emise uhlíku nulové, 
se značně liší podle úrovně urbanizace (graf 6.15). 
Nejbližší prodejna je v docházkové vzdálenosti 
(1,25 km) pro 90 % obyvatel velkých měst, zatím-
co pro 75 % obyvatel malých měst, 45 % obyvatel 
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Graf 6.14 Průměrná silniční vzdálenost do nejbližšího místa poskytování služeb v EU podle 
úrovně urbanizace, 2018

Zdroj: Eurostat (nemocnice), GŘ REGIO (stanice) a ESPON Vnitřní periferie (ostatní služby), JRC-GEOSTAT pro obyvatelstvo a výpočty JRC.
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vesnic a 10 % obyvatel převážně neobydlených 
oblastí. Čím specializovanější je služba nebo čím 
větší počet potenciálních klientů je potřeba, tím 
menší je pravděpodobnost, že je služba v docház-
kové vzdálenosti. Například pouze 65 % obyvatel 
velkých měst žije v docházkové vzdálenosti od 
střední školy a pouze 2 % lidí žijících v převážně 
neobydlených oblastech. 

Počet obyvatel v dojezdové vzdálenosti na kole 
(5 km) od nejbližšího místa poskytování služeb je 
mnohem vyšší. Ve velkých městech je 90 až 100 % 
obyvatel schopno dojet na kole k nejbližšímu místu 
poskytování jednotlivých typů služeb (graf 6.16). 
Rozsah výhody jízdy na kole oproti chůzi (ve smy-
slu dalšího podílu obyvatel, kteří se mohou dostat 
do nejbližšího místa poskytování služeb) se liší 
podle příslušné služby a podle úrovně urbanizace. 
Ve venkovských oblastech je tato výhoda nejvý-
raznější u méně specializovaných služeb, jako jsou 
maloobchody a základní školy, zatímco ve městech 
je největší u specializovanějších služeb, jako jsou 
střední školy a nemocnice. Na předměstích zvyšuje 
jízda na kole podíl obyvatel, kteří mohou dosáhnout 
všech typů služeb, o 40 a více procentních bodů.

Volba chůze nebo jízdy na kole do určitého cíle 
nezávisí pouze na vzdálenosti, ale také na kvali-
tě a stavu infrastruktury, bezpečnosti komunikací, 
počasí, znečištění, přítomnosti prudkých stoupání, 

zdravotním stavu lidí a mnoha dalších faktorech. 
Nicméně počet obyvatel v pěší vzdálenosti nebo 
dojezdové vzdálenosti na kole od nejbližšího mís-
ta poskytování služeb naznačuje, kde by mnoho 
lidí mohlo být schopno přejít na bezemisní způsob 
dopravy na těchto cestách a kde to ve skutečnos-
ti není reálné. Z těchto údajů vyplývá, že ve vel-
kých městech, menších městech a na předměstích 
se lidé na kole dostanou ke všem těmto službám 
v přiměřeném čase. Ve venkovských oblastech však 
téměř všichni obyvatelé potřebují k dosažení spe-
cializovanějších služeb automobil nebo veřejnou 
dopravu. Obyvatelé venkova proto pravděpodobně 
jezdí autem na delší vzdálenosti a jsou více ohro-
ženi nárůstem nákladů na používání automobilů. 

2.3	Regionální	centra	mají	více	služeb

Přítomnost služby v sídle závisí na počtu obyva-
tel a na tom, zda se jedná o regionální centrum6. 
Obecně platí, že větší sídla mají větší pravděpodob-
nost, že budou mít k dispozici celou řadu služeb, 
než sídla menší. Například všechna velká města 
v EU s nejméně 250 000 obyvateli mají nemocnici, 
střední školu a kino (graf 6.17), zatímco v mno-
ha menších městech a vesnicích tyto služby  chybí. 

6 Regionální centrum je definováno jako největší sídlo v okruhu 
45 minut jízdy autem. 
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Graf 6.16 Populace v dojezdové vzdálenosti na kole od nejbližšího místa poskytování služeb 
v EU podle úrovně urbanizace, 2018

Zdroj: Eurostat (nemocnice), GŘ REGIO (stanice) a ESPON Vnitřní periferie (ostatní služby), JRC-GEOSTAT pro obyvatelstvo a výpočty JRC.
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Regionální centra nebo největší sídla v okruhu 
45 minut jízdy autem mají větší pravděpodobnost, 
že budou mít určité služby, než jiná sídla stejné ve-
likosti. Například malé město obklopené vesnicemi 
má více služeb než malé město v blízkosti velkého 
města, protože poskytuje služby pro své venkovské 
okolí. Menší sídla, která nejsou regionálními centry, 
protože se nacházejí v blízkosti většího sídla, mají 
menší pravděpodobnost, že budou mít k dispozici 
řadu služeb, protože jsou dostupné ve větším sídle. 

Například pouze 50 % měst s 50 000 až 250 000 
obyvateli má univerzitu, zatímco 90 % regionál-
ních center této velikosti ji má. Čím menší je sídlo, 
tím větší je dopad toho, že je regionálním centrem. 
Města a zejména vesnice mají mnohem větší prav-
děpodobnost, že budou mít určitou službu, pokud 
jsou zároveň regionálním centrem. Například 60 % 
měst s 5 000 až 10 000 obyvateli, která jsou regi-
onálními centry, má nemocnici, zatímco totéž pla-
tí pouze pro 30 % měst v blízkosti většího sídla. 
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Obce, které jsou regionálními centry, mají mnohem 
častěji než ostatní obce lékaře, lékárnu, banku, 
střední školu, nemocnici nebo kino.

V porovnání s velkými městy je počet služeb v po-
měru k počtu obyvatel obvykle větší v menších 
městech, a zejména v malých městech a obcích. 
To znamená, že lidé žijící v okolních venkovských 
oblastech přijíždějí do těchto míst za těmito služ-
bami. Například počet lékařů v poměru k počtu 
obyvatel je v malých městech dvakrát vyšší a na 
vesnicích čtyřikrát vyšší než ve velkých městech 
(graf 6.18). To neznamená, že lidé v malých měs-
tech a na vesnicích potřebují lékaře více, ale že 
mnoho pacientů lékařů žije v okolí. 

V poměru k počtu obyvatel mají malá města a ves-
nice více obchodů, bank, škol, lékáren, lékařů, ne-
mocnic a kin než velká města. To poukazuje na 
skutečnost, že malá města a vesnice hrají důleži-
tou roli jako centra služeb a že služby v nich slouží 
širšímu okruhu obyvatel. Univerzity potřebují velký 
počet obyvatel, z nichž se rekrutují jejich studenti. 
Proto sídlí především ve velkých městech. Značný 
počet univerzit v malých městech v poměru k po-
čtu obyvatel však podtrhuje skutečnost, že jejich 
studenti pocházejí z mnohem většího území. 

Regionální centra mohou hrát důležitou hospodář-
skou a sociální roli. Mohla by se stát centry bu-
doucích investic a hospodářského rozvoje a také 
by mohla snížit vzdálenost, kterou musí obyvate-
lé venkova překonávat, aby se dostali ke službám 
obecného hospodářského zájmu.

3.	Obyvatelé	venkova	
méně	důvěřují	EU	

Obyvatelé venkova podporují EU méně než obyva-
telé měst. Obyvatelé venkova méně často důvě-
řují EU nebo jsou s ní méně spokojeni (graf 6.19). 
Tato nespokojenost na venkově není namířena 
pouze proti EU, ale je výraznější než vůči národním 
institucím nebo institucím na nižší než celostát-
ní úrovni. Rozdíl mezi obyvateli měst a venkova, 
pokud jde o důvěru v národní vládu, je menší než 
v případě důvěry v EU. Důvěra v místní a regionální 
samosprávu je však vyšší na venkově než ve měs-
tech, což naznačuje, že obyvatelé venkova méně 
důvěřují vyšším úrovním státní správy než obyva-
telé měst. 

Ačkoli se důvěra v EU v průběhu času zvýšila 
(viz kapitola 7), rozdíl mezi městem a venkovem 
se nezměnil. V roce 2019 důvěřovalo EU v průmě-
ru 56 % obyvatel měst a 51 % obyvatel venkova. 
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V letech 2015–2016 byly obě tyto hodnoty o 9 pro-
centních bodů nižší, takže rozdíl zůstal nezměněn. 

Spokojenost s demokracií na národní úrovni a v EU 
je nižší ve venkovských oblastech než ve městech, 
přičemž v případě demokracie na národní úrovni je 
rozdíl nepatrně větší (3 p.b. oproti 2 p.b.). Obyvatelé 
venkova si méně často myslí, že jejich hlas má 
v jejich členském státě nebo v EU váhu, přičemž 
v případě EU je rozdíl větší (3 p.b. oproti 1 p.b.). 

Méně obyvatel venkova uvádí, že jsou spjati s EU, 
než obyvatelé měst (o 6 procentních bodů méně), 
avšak mnohem více obyvatel obou typů oblastí je 
spjato se svým členským státem nebo místní ob-
lastí (93 % oproti 90 %). 

Tento rozdíl v důvěře mezi městy a venkovem 
je v EU patrný téměř ve všech členských stá-
tech (graf 6.20), jedinými dvěma výjimkami jsou 
Maďarsko a Irsko. To je v rozporu s ukazateli 
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Graf 6.20 Lidé, kteří spíše důvěřují EU, podle úrovně urbanizace, 2019

Zdroj: Eurobarometer.
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Graf 6.21 Lidé, kteří souhlasí s tím, že jejich hlas má v EU váhu, podle úrovně urbanizace, 2019
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 spokojenosti, které jsou vyšší ve venkovských ob-
lastech než ve městech v severozápadních člen-
ských státech a v několika jižních členských stá-
tech. V polovině členských států je rozdíl v důvěře 
10 a více procentních bodů, přičemž největší rozdí-
ly jsou ve Finsku, Švédsku a Rakousku. 

Ve většině členských států, stejně jako v celé EU, 
obyvatelé venkova méně často souhlasí s tím, že 
jejich hlas má v EU váhu, než obyvatelé měst, 
přičemž v Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě 
a Portugalsku je tento rozdíl více než 10 procent-
ních bodů (graf 6.21). 

Nedostatek důvěry, přesvědčení, že váš hlas není 
důležitý, a frustrace z demokracie jsou faktory, kte-
ré mohou snížit volební účast a polarizovat hlasy. 
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Kapitola	7	

Zlepšení	správy	věcí	veřejných

 • Míra důvěry v národní vládu a místní samosprávu v EU se v posledních několika letech zvýšila, 
a to i v období pandemie COVID-19, přičemž místní samosprávě se důvěřuje více než národní 
vládě. 

 • Podle World Justice Project jsou standardy právního státu v EU obecně na vysoké úrovni, přičemž 
osm členských států se řadí mezi deset nejlepších na světě, ale výsledky se v jednotlivých 
členských státech liší. 

 • Vnímání kvality veřejných služeb lidmi je v posledním desetiletí poměrně konzistentní, přičemž 
severozápadní část EU dosahuje lepších výsledků než jižní a východní regiony, ale v některých 
členských státech existují výrazné regionální rozdíly.

 • Korupce je pro Evropany i nadále problémem. Ačkoli se vnímání korupce v jednotlivých členských 
státech a regionech značně liší, většina Evropanů si myslí, že mohou přispět k boji proti korupci 
i tam, kde je vnímána jako nejrozšířenější.

 • Veřejné zakázky, které zahrnují pouze jediného uchazeče nebo se vůbec nevypisují, jsou 
potenciálně vystaveny korupci. Zatímco celkový podíl veřejných zakázek zadávaných jedním 
uchazečem se v EU v posledních letech zvýšil, i když ne všude, podíl veřejných zakázek 
zadávaných bez výzvy téměř všude klesl. 

 • Díky politickým reformám se EU v posledních letech stala příznivější pro podnikání, jak ukazuje 
hodnocení Světové banky týkající se snadnosti podnikání. Situace ve městech v rámci jednoho 
členského státu se však může výrazně lišit a jen zřídka se stane, že by jedno město vynikalo 
ve všech aspektech podnikání.

 • V roce 2020 používala internet ke komunikaci s orgány veřejné správy více než polovina 
dospělé populace EU, ale mezi jednotlivými členskými státy i v rámci nich existují značné 
rozdíly. V některých regionech stále platí, že více než 30 % lidí nikdy v životě nepoužilo počítač.
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Kapitola 7

Zlepšení správy věcí veřejných

zvyšuje spokojenost veřejnosti, podporuje odpo-
vědnost a porozumění občanů příslušným proce-
sům, což vede ke zvýšení důvěry ve vládu. Důvěra 
je zároveň důležitá pro aktivní zapojení veřejnosti 
do tvorby politik4. 

Celkově se v EU důvěra ve státní správu i míst-
ní samosprávu od roku 2013 zvýšila, ale důvěra 
ve státní správu (národní vládu) zůstává nižší než 
v místní samosprávu. Podle nejnovějších údajů pro 
rok 2021 důvěřuje své místní vládě o něco více než 
polovina obyvatel (56 %) a méně (38 %) důvěřuje 
své národní vládě (graf 7.1). Důvěra v národní vlá-
du je ve všech členských státech nižší než důvěra 
v místní správu. Ve Francii byl ve většině let podíl 
lidí důvěřujících národní vládě o více než 30 p.b. 
nižší. S výjimkou Belgie a Rakouska byl však tento 
podíl v roce 2021 vyšší než v roce 2013 ve všech 
členských státech, ačkoli rozsah nárůstu a úro-
veň v roce 2021 se značně liší (graf 7.1  nahoře). 
Úroveň důvěry ve státní (a místní) správu je trvale 
vyšší v Lucembursku než jinde, následují sever-
ské členské státy. V Řecku patřila v letech 2013 
a 2017 k nejnižším v EU – své vládě důvěřovalo 
pouze 10 % lidí, od té doby se však tento podíl zvý-
šil na třetinu. V Chorvatsku, Slovinsku, Bulharsku 
a Španělsku zůstává důvěra v národní vládu velmi 
nízká, i když se od roku 2013 zvýšila.

Významné rysy důvěry v místní samosprávu jsou: 
trvale vysoká úroveň důvěry v Německu (75 % 
v roce 2021); velký nárůst v Irsku a Španělsku 
od roku 2013 (28, resp. 26 p.b.); a nízká úroveň 
v Řecku, Itálii a Chorvatsku, navzdory určitému ná-
růstu v každém případě (graf 7.1, dole). 

4 OECD (2017).

Veřejná správa je proces přijímání a provádění 
vládních rozhodnutí1. Dobrá veřejná správa vyža-
duje dobře fungující instituce a transparentní po-
stupy. Vlády s kvalitními institucemi, vysokou mí-
rou odpovědnosti a nízkou mírou korupce obvykle 
lépe poskytují veřejné statky a služby a vytvářejí 
příznivé prostředí pro hospodářský růst a sociální 
rozvoj2. Naopak vlády s nekvalitními institucemi 
mají spíše celou řadu ekonomických a sociálních 
problémů, nižší úroveň hospodářského rozvoje, 
větší příjmovou nerovnost, horší stav životního 
prostředí a menší volební odpovědnost. Nedávné 
celosvětové studie zjistily, že v zemích s vysokou 
mírou korupce bývá také méně žen v politice, hor-
ší zdravotní výsledky a nižší úroveň subjektivního 
blahobytu obyvatelstva3.

Aby instituce dobře fungovaly, potřebují vysokou 
úroveň správní funkčnosti, která následně zvyšu-
je efektivitu a transparentnost veřejných výdajů, 
včetně prostředků EU (viz pole 7.1). Tato kapito-
la se zabývá nejnovějšími zveřejněnými ukazateli 
kvality veřejných institucí v EU na národní a nižší 
než celostátní úrovni. 

1.	Sledování	a	srovnávání	
kvality	institucí

1.1	Důvěra	v	národní	vládu	a	místní	
samosprávu:	nejnovější	trendy	

Transparentnost a odpovědnost jsou dva klíčové 
předpoklady pro kvalitní správu věcí veřejných. 
Otevřená vládní politika a důvěra ve veřejné insti-
tuce se vzájemně posilují. Otevřená tvorba politik 

1 „Správa“ v této kapitole zahrnuje pouze orgány veřejné správy. 

2 Viz Kaufmann a kol. (1999); Charron a Lapuente (2013); 
Rodríguez-Pose a Garcilazo (2015); Annoni a Catalina Rubianes 
(2016); Pike a kol. (2017).

3 O zdraví viz Holmberg a Rothstein (2011); o ženách v politice viz 
Swamy a kol. (2001) a o blahobytu Samanni a Holmberg (2010) 
a Helliwell a Huang (2008).
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2.	Mezinárodní	ukazatele	
kvality	institucí

2.1	Celosvětové	ukazatele	
správy	věcí	veřejných

V posledních letech byla vypracována řada opat-
ření pro „řádnou správu věcí veřejných“. Zejména 
Světová banka zavedla měřítko kvality institucí 
prostřednictvím celosvětových ukazatelů správy 
věcí veřejných (WGI), které od roku 1996 zveřej-
ňuje pro více než 200 zemí5. Byly vypracovány 
souhrnné ukazatele pro šest dimenzí správy věcí 
veřejných: hlas a odpovědnost, politická stabilita 

5 https://databank.worldbank.org/source/
worldwide-governance-indicators.

a absence násilí/terorismu, efektivita vlády, kvalita 
regulace, právní stát a kontrola korupce6. 

Severské členské státy jsou spolu s Nizozemskem, 
Lucemburskem, Německem, Rakouskem, Irskem, 
Estonskem a Belgií nad průměrem EU v pěti zde 
posuzovaných dimenzích WGI (tj. s výjimkou po-
litické stability a absence násilí/terorismu, které 
jsou v kontextu EU méně relevantní). Rumunsko, 
Bulharsko, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko, Itálie, 
Španělsko, Kypr, Polsko a Slovensko jsou ve všech 
pěti ukazatelích pod průměrem EU (graf 7.2). 

6 Šest dimenzí správy věcí veřejných zahrnutých do WGI je popsáno 
souhrnnými ukazateli založenými na více než 30 individuálních 
zdrojích dat, které vytvořily různé výzkumné ústavy, think-tanky, 
nevládní organizace, mezinárodní organizace a firmy ze soukro-
mého sektoru. Pro sestavení váženého průměru údajů z jednotli-
vých zdrojů pro každou zemi se používá statistický model. Složené 
ukazatele veřejné správy vytvořené statistickým modelem mají 
průměrnou hodnotu nula (směrodatná odchylka = 1) a pohybují 
se přibližně od –2,5 do 2,5, přičemž vyšší hodnoty odpovídají lep-
šímu řízení.

Pole	7.1	Dobrá	správa	věcí	veřejných	a	správní	funkčnost1	

1 Zdroj: Evropská komise (2020l).

2 Centrum pro výzkum evropských politik (2020).

Základním faktorem dobré správy věcí veřejných 
je dobrá administrativní kapacita (výkonnost). Ta je 
definována jako schopnost orgánů účinně provádět 
politiky, za které jsou odpovědné. Vysoká úroveň ad-
ministrativní kapacity na všech úrovních správy je 
důležitá pro efektivní správu a vynakládání veřej-
ných prostředků, je stále více uznávána jako klíčo-
vá podmínka pro zajištění dobré výkonnosti investic 
a přispívá k dosažení cílů politiky soudržnosti, ze-
jména v regionech s nízkými příjmy a nízkým růstem.

Nedávná studie2 obsahuje čtyři soubory doporuče-
ní k posílení administrativní kapacity a zlepšení vy-
užívání technické pomoci v programovém období 
2021–2027:

1. vypracování plánů budování kapacit zahrnujících 
širokou škálu činností, včetně podpory lidských 
zdrojů a organizačního poradenství v oblasti 
systémů a nástrojů; 

2. podpora celého ekosystému pro správu a vyna-
kládání finančních prostředků, včetně provádě-
cích orgánů, poskytovatelů a příjemců; 

3. rozvoj flexibilních vzdělávacích strategií pro bu-
dování kapacit, aby bylo možné rychle reagovat 
na měnící se okolnosti; a

4. zajištění soudržného řízení budování kapacit na 
úrovni EU.

Aby se usnadnilo provádění těchto doporučení v le-
tech 2021–2027, je budování kapacit pro provádění 
fondů EU financováno z technické pomoci členských 
států. Nové nařízení o společných ustanoveních má 
zjednodušit a umožnit strategické využití této po-
moci pro rozvoj administrativní (správní) kapacity 
jako dlouhodobého cíle.

Kromě politiky soudržnosti mohou být správní re-
formy a budování kapacit financovány také z nově 
zřízeného nástroje pro obnovu a odolnost a nástroje 
technické podpory zaměřeného na podporu udrži-
telné hospodářské a sociální konvergence, odolnosti 
a obnovy v reakci na pandemii COVID-19.

https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
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Ukazatel kontroly korupce se v jednotlivých 
 členských státech liší nejvíce. Vychází z vnímání 
rozsahu, v jakém je veřejná moc vykonávána pro 
soukromý prospěch, a zahrnuje jak drobné, tak 
velké formy korupce, jakož i míru „ovládnutí státu“ 
elitami a soukromými zájmy.

2.2	World	Justice	Project	–	
Index	právního	státu

Právní stát je nedílnou součástí demokratické iden-
tity EU a základním prvkem jejího fungování. Ačkoli 
je EU uznávána jako společenství s vysokými stan-
dardy právního státu, jejich prosazování a dodržo-
vání vyžaduje neustálou kontrolu.

World Justice Project (WJP) sestavuje Index právní-
ho státu7, který je prvním pokusem o  systematickou 

7 https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/
wjp-rule-law-index-2021

Země seřazené podle hodnot v roce 2021. 
Zdroj: Standardní Eurobarometr (EB), průměr vln jaro-léto a podzim-zima v jednotlivých letech: EB79 a EB80 pro 2013; EB87 a EB88 
pro 2017; EB91 a EB92 pro 2019; EB93 a EB94 pro 2021. 

Graf 7.1 Důvěra v národní vládu (nahoře) a místní samosprávu (dole), 2013–2021
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přístup k soudům a zda je trestná činnost účinně 
kontrolována. Při sestavování indexu se vychází 
z celostátních průzkumů mezi domácnostmi a od-
borníky, jejichž cílem je zjistit, jak je právní stát 
vnímán a pociťován. Obsahuje osm složek popisu-
jících mnohostrannou koncepci právního státu: 1. 
omezení vládních pravomocí; 2. absence korupce; 
3. otevřená vláda; 4. základní práva; 5. pořádek 

kvantifikaci a sledování stavu právního státu ve 
světě v průběhu času. Tento index je souhrnný 
ukazatel, který měří, do jaké míry země dodržují 
zásady právního státu v praxi. Vydání indexu pro 
rok 2021 zahrnuje 139 zemí a jurisdikcí a popr-
vé také celé území EU. Index měří dodržování zá-
sad právního státu v jednotlivých zemích na zá-
kladě výsledků politiky, například zda mají lidé 

Graf 7.2 Výkonnost zemí v pěti dimenzích světového ukazatele správy věcí veřejných, 2020

Svislá čára označuje průměr EU vážený počtem obyvatel jednotlivých členských států pro každou dimenzi. Skóre se pohybuje 
od –2,5 (slabá výkonnost) do 2,5 (silná výkonnost). Průměr všech zemí na světě je 0 pro každou dimenzi. Členské státy EU 
mají téměř ve všech případech vyšší skóre, než je celosvětový průměr. Země jsou seřazeny od nejlepší po nejhorší podle 
průměrného skóre v pěti dimenzích.
Zdroj: Světová banka, Worldwide Governance Indicators.   
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a  bezpečnost; 6.  prosazování předpisů; 7. občanské 
soudnictví a 8. trestní soudnictví8. 

Podle výsledků za rok 2021 dosáhly všechny člen-
ské státy EU více než 50 % maximálního ideální-
ho skóre 1, což naznačuje, že standardy právního 
státu jsou v porovnání se zeměmi ve zbytku světa 
celkově dobré (graf 7.3). Podle nejnovějších údajů 
se v EU nacházejí tři ze čtyř zemí s nejvyšším po-
čtem bodů na světě, a to Dánsko (1. místo), Finsko 
(3. místo) a Švédsko (4. místo), a v první desítce 
je dalších pět členských států – Německo (5. mís-
to), Nizozemsko (6. místo), Lucembursko (8. místo), 
Rakousko (9. místo) a Irsko (10. místo). Nejslabšími 
členskými státy EU z hlediska indexu jsou Řecko 
(48. místo ze 139 na světě), Bulharsko (62) 
a Maďarsko (69). Podle indexu se téměř všechny 
členské státy, pro které je k dispozici časová řada, 
od roku 20159 mírně zlepšily v oblasti právního 
státu, s výjimkou Rakouska, Bulharska, Francie 
a (zejména) Maďarska a Polska, jejichž skóre se za 
těchto šest let snížilo o 8 procentních bodů. 

8 Ukazatele zahrnuté do indexu právního státu jsou normalizová-
ny pomocí metody minima/maxima se základním rokem 2015. 
Celkové skóre se vypočítá jako nevážený průměr skóre osmi složek. 
Všechna hodnocení jsou na stupnici od 0 (nejhorší) do 1 (nejlepší). 

9 Srovnání je provedeno s rokem 2015 jako referenčním rokem, 
protože (podle metodických poznámek k indexu právního státu 
WJP) výsledky před tímto rokem nejsou striktně srovnatelné. 

Složka „omezení státních pravomocí“ měří napří-
klad to, zda jsou pravomoci státu omezeny zá-
konodárnou mocí, soudnictvím nebo nezávislým 
auditem a zda jsou vládní úředníci sankcionováni 
za pochybení. Maďarsko dosáhlo v tomto ukazateli 
skóre 0,39, což je nejnižší skóre v EU v této i všech 
ostatních složkách (graf 7.4). V oblasti „ pořádku 
a bezpečnosti“ je však její skóre podstatně vyšší 
(0,90) a odpovídá ostatním členským státům EU. 
Výkonnost Chorvatska se také velmi liší, od 0,49 
v oblasti „trestní spravedlnosti“ (která měří, zda 
je systém vyšetřování trestných činů včasný, ne-
stranný a bez korupce) po 0,85 v oblasti „pořád-
ku a bezpečnosti“. Slovinsko, Malta, Slovensko, 
Polsko, Rumunsko a Bulharsko rovněž vykazují 
různou výkonnost v jednotlivých složkách, přičemž 
rozdíly mezi nejvyšším a nejnižším skóre přesahují 
30 bodů. Obecně platí, že členské státy s nejvyšším 
počtem bodů v celkovém indexu mají relativně po-
dobnou výkonnost v jednotlivých složkách, zatímco 
výkonnost se více liší u členských států s relativně 
nízkým celkovým skóre.

Je zajímavé, že většina členských států EU získala 
nejvyšší skóre v oblasti „pořádku a bezpečnosti“, 
která měří, zda je účinně kontrolována kriminalita, 
zda jsou lidé chráněni před ozbrojenými konflikty 
a terorismem a zda se násilí nepoužívá k nápravě 
osobních křivd. To ukazuje, že EU je relativně bez-
pečné místo k životu. 

Země jsou seřazeny podle skóre za rok 2021. CY, IE, LV, LT, MT, SK: před rokem 2021 nejsou k dispozici žádné údaje.
Zdroj: World Justice Project – Index právního státu.

Graf 7.3 Index právního státu (World Justice Project), 2015 a 2021
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Je třeba rovněž poznamenat, že Evropská komise 
od roku 2020 zřídila evropský mechanismus práv-
ního státu, který má stimulovat interinstitucionální 
spolupráci a povzbuzovat všechny orgány EU k dia-
logu o této problematice. Základem tohoto nového 
procesu jsou výroční zprávy o dodržování zásad 
právního státu, které mají sloužit jako preventiv-
ní nástroj. Vycházejí z hloubkových kvalitativních 
hodnocení různých aspektů právního státu v člen-
ských státech EU, která jsou specifická pro jednotli-
vé země, a poskytují tak jinou, doplňkovou analýzu 
k indexu právního státu WJP.

2.3	Evropský	index	kvality	
veřejné	správy

V posledních dvou desetiletích byl věnován velký 
prostor hodnocení kvality institucí v jednotlivých 
zemích a v poslední době i uvnitř nich, se zaměře-
ním na korupci, nestranné uplatňování zásad práv-
ního státu a efektivitu veřejné byrokracie. Evropský 
index kvality veřejné správy (EQI) byl od roku 2010 
čtyřikrát zveřejněn na regionální úrovni10 a měl 
široký dopad na výzkum v oblasti ekonomické 
geografie, podnikání a inovací v regionech EU. Na 
základě průzkumu na regionální úrovni spolu s ná-
rodními odhady z celosvětových ukazatelů sprá-

10 Charron a kol. (2019 a 2021).

vy měří EQI tři srovnatelné aspekty kvality státní 
správy v regionech EU. 

Otázky průzkumu EQI jsou založeny na koncepčním 
rámci, v němž je kvalita veřejné správy považová-
na za širokou, vícerozměrnou koncepci zahrnující 
nestranné a kvalitní poskytování služeb a nízkou 
míru korupce. Cílem otázek je zjistit, jak lidé vníma-
jí korupci a jaké mají zkušenosti s ní a do jaké míry 
považují veřejné služby v regionu svého bydliště za 
nestranné a kvalitní. Zaměřuje se na oblasti politi-
ky, které jsou nejčastěji řízeny na nižší než národní 
úrovni, jako je vzdělávání, zdravotnictví a vymáhání 
práva. Otázky jsou zaměřeny na tři základní oblasti 
EQI – „korupci“, „kvalitu“ a „nestrannost“ – s ohle-
dem na příslušné služby. EQI je prvním měřítkem, 
které umožňuje porovnávat správu v regionech EU 
v rámci členských států a mezi nimi11. 

Graf z roku 2021 odpovídá spíše předchozím vy-
dáním EQI, přičemž severozápadní oblast dosa-
huje lepších výsledků než jižní a východní část EU 
(mapa 7.1). V některých členských státech – zejmé-
na v Itálii, Španělsku, Belgii, Irsku, Polsku, Francii 

11 Skóre EQI se vypočítává jako jednoduché, rovnoměrně vážené 
průměry normalizovaných výsledků průzkumu. Pro normalizaci se 
používá z-skóre, které vyjadřuje vztah regionálního skóre k prů-
měru EU v podobě směrodatných odchylek od průměru. Pokud je 
z-skóre rovno 1, znamená to, že skóre datového bodu je o jednu 
směrodatnou odchylku vyšší než průměr EU. Kladné hodnoty jsou 
vyšší než průměrné skóre EU, záporné hodnoty jsou nižší než prů-
měrné skóre EU. 

Graf 7.4 Skóre jednotlivých složek indexu právního státu za rok 2021

Země jsou seřazeny podle celkového skóre právního státu.
Zdroj: World Justice Project – Index právního státu. 
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Mapa 7.1 Evropský index kvality veřejné správy, 2021
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Oblasti, kde se skóre v daném období zvýšilo (snížilo) o více než 0,25 směrodatné odchylky, 
jsou zobrazeny zeleně (fialově).
Zdroj: GŘ REGIO na základě údajů Institutu pro kvalitu veřejné správy, Univerzita Göteborg. 

Mapa 7.3 Změna evropského indexu kvality veřejné správy v letech 2017–2021
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Zdroj: Institut pro kvalitu veřejné správy, Univerzita Göteborg.

Mapa 7.2 Změna evropského indexu kvality veřejné správy v letech 2010–2017
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(včetně zámořských regionů) a Slovinsku – existu-
jí značné regionální rozdíly, ale v jiných, zejména 
v severských členských státech, jsou velmi malé.

V období 2010–2017 (mapa 7.2) došlo k výrazné-
mu zlepšení kvality veřejné správy v pobaltských 
členských státech, ve většině Polska a Německa, 
v Nizozemsku, Chorvatsku a v některých regionech 
Rumunska a Bulharska. Naopak ke zhoršení došlo 
mezi lety 2010 a 2017 v Rakousku, Maďarsku, již-
ním Řecku, na Kypru, v jižní části Španělska a v ně-
kterých regionech Portugalska a Itálie. Mezi lety 
2017 a 2021 se však index stabilizoval v pobalt-
ských členských státech (mapa 7.3)12 a zhoršil se 
ve většině polských regionů, zejména na východě 
země. Stejně je tomu i ve východní části Rumunska, 
kde měl region hlavního města Bucureşti – Ilfov 
v roce 2021 nejnižší skóre v EU. Na druhou stranu 
došlo v tomto období k určitému zlepšení indexu 
v jižním Španělsku, jižním Německu, jižním Řecku 
a jižní a střední části Itálie. 

Méně rozvinuté regiony dosahují v průměru výraz-
ně nižšího skóre, než je průměr EU ve všech le-
tech ERK. Průměrný EQI je vyšší v přechodových 
a rozvinutějších regionech, ale s větší variabilitou 
(tabulka 7.1). 

3.	Korupce

Korupce omezuje schopnost vlády podporovat 
hospodářský růst a zlepšovat blahobyt obyvatel13. 
Korupce se nevyhýbá žádnému členskému stá-
tu, ale její míra se v EU značně liší. V některých 
členských státech EU se navíc vnímání korupce ve 
státní správě v rámci země značně liší, například 
v Maďarsku, Itálii a Portugalsku (mapa 7.4). 

12 Vzhledem ke změnám v klasifikaci NUTS 2 v Irsku a Litvě jsou 
regionální hodnoty pro tyto členské státy v roce 2021 srovnávány 
s národními hodnotami v předchozích vydáních. 

13 Viz například Pak Hung Mo (2001).

V roce 2019 uvedlo 28 % dotázaných v EU, že se 
jich korupce v každodenním životě nějakým způso-
bem osobně dotýká (graf 7.5 nahoře), což je nepa-
trně vyšší podíl než v roce 2013. V sedmi členských 
státech (Rumunsko, Kypr, Španělsko, Portugalsko, 
Řecko, Chorvatsko a Malta) uvedla, že se to týká 
více než poloviny respondentů, přičemž největší 
nárůst oproti roku 2013 (přibližně o 30 procentních 
bodů nebo více) byl zaznamenán v Portugalsku 
a na Maltě. Naopak v severských členských stá-
tech, Německu, Lucembursku a Nizozemsku uved-
lo méně než 10 % respondentů, že se jich korup-
ce v roce 2019 osobně dotkla, což je stejně jako 
v roce 2013. 

Systém veřejného zdravotnictví je nejčastěji zmi-
ňován těmi, kteří uvádějí, že byli v roce 2019 za-
saženi korupcí14. V průměru v EU přibližně 6 % 
respondentů, kteří byli v posledních 12 měsících 
v kontaktu s veřejným zdravotnickým zařízením 
nebo nemocnicí, uvedlo, že museli poskytnout do-
datečnou platbu, dar nebo příspěvek, přičemž tento 
podíl se oproti roku 2013 změnil jen velmi málo 
(graf 7.5 dole). Rozdíly mezi členskými státy však 
byly výrazné. V Rumunsku činil tento podíl v roce 
2019 20 %, což je nejvíce v EU, ačkoli se od roku 
2013 snížil z jedné třetiny. Také v Litvě se tento 
podíl v daném období výrazně snížil, a to z 21 % 
na 10 %. Naopak v Rakousku a Lucembursku do-
šlo k prudkému nárůstu podílu osob, které uvedly, 
že musely provést platbu, a to ze 3 % na 17 % 
v Rakousku a z 1 % na 9 % v Lucembursku. 

Podle údajů z roku 2021 si v EU v průměru 43 % lidí 
myslí, že jejich národní vláda si v boji proti korupci 
vede dobře, zatímco o něco vyšší procento, 49 %, si 
myslí, že jejich vláda odvádí špatnou práci (Globální 
barometr korupce Transparency International pro 

14 Evropská komise (2020d). Přesná otázka zní: „Museli jste kromě 
úředních poplatků zaplatit něco navíc nebo dát hodnotný dárek 
sestře či lékaři nebo přispět nemocnici?“

Tabulka	7.1	Průměrné	skóre	EQI	podle	kategorie	regionu,	všechny	roky	(průměr	EU	=	0)

Kategorie	regionu 2010 2013 2017 2021

Méně rozvinuté –0,90 –0,84 –0,83 –0,88
Přechodové 0,42 0,30 0,27 0,36
Rozvinutější 0,58 0,62 0,64 0,62
Zdroj: Výpočty GŘ REGIO na základě údajů Institutu pro kvalitu veřejné správy, Univerzita Göteborg. 



Kapitola 7: Zlepšení správy věcí veřejných

223

≤ 25,0

25,1 až 50,0

50,1 až 75,0

75,1 až 85,0

85,1 až 90,0

> 90,0

údaje nejsou k dispozici

% Ano

© Asociace EuroGeographics pro správní hranice

0 500 km

Procenta jsou založena na všech respondentech mimo odpovědi nevím 
a odmítl/a jsem odpovědět.
Otázka: Je ve vaší zemi rozšířená korupce ve státní správě?
NUTS 2 pro všechny země s výjimkou AT, BE, FR, DE, EL, IT, NL, PL, ES, SE, 
které jsou na úrovni NUTS 1.
Zdroj: Gallup, ad hoc regionální průzkum EU, 2020.

Mapa 7.4 Vnímání korupce ve státní správě, 2019
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EU v roce 202115). Méně než 30 % dotázaných bylo 
spokojeno s postupem vlády proti korupci na Kypru, 
v Česku, Chorvatsku, Rumunsku a Bulharsku, za-
tímco většina respondentů byla spokojena v sever-
ských členských  státech, Lucembursku, Rakousku, 
na Maltě, v Irsku, na Slovensku a v Nizozemsku 
(graf 7.6).

Angažovanost lidí může mít v boji proti korupci 
velký význam. Posílení role široké veřejnosti může 
přispět ke zlepšení institucionální odpovědnos-
ti a transparentnosti, a tím i celkové správy věcí 

15 https://www.transparency.org/en

veřejných. Například umožnění veřejnosti podávat 
připomínky k obdrženým službám a jejich zveřej-
nění může být pro instituce silnou pobídkou k po-
skytování účinných a nestranných služeb. Většina 
lidí (62 %) v roce 2020 věřila, že může v boji proti 
korupci něco změnit (mapa 7.5). Tento podíl byl ob-
zvláště vysoký v členských státech s vysokou mírou 
vnímání korupce mezi obyvatelstvem – konkrétně 
v Rumunsku, Portugalsku, Řecku a Itálii, kde 75 % 
respondentů průzkumu souhlasilo, že by mohli hrát 
roli v boji proti korupci. 

Graf 7.5 Osobní zkušenosti s korupcí v každodenním životě (nahoře) a ve zdravotnictví (dole), 
2013–2019

Změna oproti roku 2013. Země seřazené podle hodnot v roce 2019. 
Zdroj: Zvláštní průzkum Eurobarometr o korupci: EB396 2013; EB470 2017; EB502 2019. 
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4.	Veřejné	zakázky:	vysoké	
standardy	pro	ochranu	
veřejného	zájmu

Veřejné zakázky, které představují 14 % HDP EU16, 
jsou jednou z vládních činností nejvíce ohrožených 
korupcí17. Objem transakcí, finanční zájmy, složi-
tost procesu, úzká interakce mezi veřejnými činiteli 
a podniky a mnoho zúčastněných stran zapojených 
do zadávání veřejných zakázek výrazně zvyšují ri-

16 Webová stránka s přehledem výsledků jednotného trhu EU, 
vykazované období 2019:  
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/
public-procurement_en.

17 OECD (2016).

ziko korupce a potenciální pobídky k zapojení do 
korupčních praktik. 

Právní předpisy EU obsahují minimální soubor har-
monizovaných pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek, jejichž cílem je zajistit rovné podmínky 
pro podniky a zabránit korupci. Hodnotící tabulka 
jednotného trhu obsahuje 12 ukazatelů, které kaž-
doročně sledují, jak si členské státy v tomto ohledu 
vedou. Podíl zakázek s jediným uchazečem, jimiž 
se rozumí zakázky zadávané na základě nabídky 
jediného uchazeče, je důležitým ukazatelem stan-
dardů zadávání veřejných zakázek, neboť tyto za-
kázky znamenají absenci hospodářské soutěže při 
veřejných nákupech. Větší počet uchazečů je ob-
vykle lepší, protože to znamená, že veřejní kupují-
cí mají více možností a mohou získat lepší poměr 
ceny a kvality. V roce 2019 téměř všechny člen-
ské státy EU zaznamenaly nárůst podílu nabídek 
s jediným uchazečem ve srovnání s předchozími 
třemi lety, zejména Řecko (+25 p.b.), Portugalsko 
a Česko (+18 p.b.) (graf 7.7). Jedinou výjimkou bylo 
Chorvatsko, kde se podíl zakázek s jedním uchaze-
čem mezi lety 2016 a 2019 snížil o více než polo-
vinu, Švédsko (–5 p.b.) a Kypr (s nepatrným pokle-
sem o 1 p.b.). 

Ještě silnějším ukazatelem je podíl zakázek za-
daných bez jakéhokoli výběrového řízení. Vypsání 
výběrového řízení před zahájením jednání o zadání 
veřejné zakázky je osvědčeným postupem, neboť 
zvyšuje transparentnost procesu výběru uchazečů 
a konkurenci, což obecně vede k lepšímu pomě-
ru ceny a kvality. Mezi lety 2016 a 2019 se podíl 
těchto smluv snížil ve většině členských států EU 
(graf 7.8), a to o více než 10 p.b. v Česku a na 
Kypru (i když stále patřil k největším v EU). Hlavní 
výjimkou bylo Bulharsko, kde se podíl zakázek bez 
výběrového řízení zvýšil z 15 % na 29 %, i když 
k výraznému nárůstu došlo také ve Slovinsku. 

Databáze Government Transparency Institute po-
skytuje přehled o veřejných zakázkách zveřejně-
ných ve věstníku Tenders Electronic Daily (TED) 
na regionální úrovni18. Databáze obsahuje pouze 
veřejné zakázky, které splňují určitá kritéria; napří-
klad zakázky zveřejněné regionálními orgány nebo 

18 Fazekas a Czibik (2021).
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Graf	7.6	Lidé,	kteří	si	myslí,	že	jejich	
národní	vláda	zvládá	boj	proti	korupci	
velmi	nebo	poměrně	dobře,	2021

Zdroj: Transparency International, Globální barometr korupce.
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Zdroj: Transparency International, Globální barometr korupce 2020.

Mapa 7.5 Lidé, kteří souhlasí s tím, že občané mohou v boji proti korupci něco změnit, 2020
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Graf	7.7	Zadané	veřejné	zakázky	pouze	s	jediným	uchazečem*,	2016	a	2019

* S výjimkou rámcových dohod, které mají odlišné způsoby vykazování.
Členské státy uspořádané podle podílu v roce 2019. Hodnoty EU vypočtené jako populačně vážené průměry národních hodnot. 
SI: údaje za rok 2019 nejsou k dispozici. 
Zdroj: Přehled výsledků
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Graf	7.8	Veřejné	zakázky	zadané	bez	výběrového	řízení,	2016	a	2019

Členské státy uspořádané podle podílu v roce 2019. Hodnoty EU vypočtené jako populačně vážené průměry národních hodnot. 
Zdroj: Přehled výsledků jednotného trhu EU.
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Zdroj: GŘ REGIO na základě EU Tenders Electronic Daily; Fazekas & Kocsis (2017).
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Mapa 7.6 Zadávací řízení s jediným uchazečem, průměr za období 2018–2020
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Zdroj: GŘ REGIO na základě EU Tenders Electronic Daily; Fazekas & Kocsis (2017).
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Změna v podílu zakázek zadaných regionálními orgány.
Zdroj: GŘ REGIO na základě EU Tenders Electronic Daily; Fazekas & Kocsis (2017).
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Mapa 7.8 Změna v podílu zadávacích řízení s jediným uchazečem, srovnání období 
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Změna v podílu zakázek zadaných regionálními orgány.
Zdroj: GŘ REGIO na základě EU Tenders Electronic Daily; Fazekas & Kocsis (2017).
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regionálními agenturami19. Zakázky s jedním ucha-
zečem, které spíše poskytují nižší hodnotu za pe-
níze, jsou nejčastější v severozápadní části Polska 
a v některých regionech Bulharska a ve Slovinsku 
(mapa 7.6). Podíl zakázek s jediným uchazečem 
se mezi lety 2011–2013 a 2018–2020 zvýšil ve 
většině regionů EU, ale poklesl v Litvě, většině 
Rumunska, části Polska, Maďarsku, na Slovensku 
a v několika dalších regionech v EU (mapa 7.8).

Podíl zakázek regionálních a místních orgánů za-
daných bez výběrového řízení byl v letech 2018–
2020 poměrně vysoký ve střední a jižní části EU 
a v Rumunsku. V regionu Sud-Vest v Rumunsku, 
Oltenii a Severozápad v Česku a Picardie ve Francii 
byl tento podíl vyšší než 40 % (mapa 7.7). Mezi lety 
2011–2013 a 2018–2020 se tento podíl ve většině 
regionů snížil, ačkoli se zvýšil ve středním Rumunsku, 
regionu Severozápad (Česko) a dvou německých re-
gionech, Bremen a Chemnitz (mapa 7.9). 

5.	Efektivní	a	agilní	podnikatelské	
prostředí	je	klíčovou	výhodou

Jedním z nepříznivých důsledků neefektivních in-
stitucí je regulační prostředí, které zatěžuje domácí 
podniky a nepříznivě ovlivňuje podnikání. Nekvalitní 
instituce brání zakládání nových podniků a mohou 
vést k tomu, že podnikatelé hledají příležitosti v za-
hraničí nebo se jich úplně vzdají. 

Index snadnosti podnikání, který Světová banka 
zveřejňuje do roku 2020, hodnotí oblasti regulace 
podnikání v největším obchodním městě v každé 
ze 190 zemí světa. Pomáhá sledovat a porovnávat 
kvalitu podnikatelského prostředí a navíc hodnotí 
dílčí oblasti regulace podnikání ve vybraných ze-
mích, včetně 14 členských států EU20. Celkové skó-
re snadnosti podnikání je průměrem ukazatelů pro 
různé oblasti, přičemž každý ukazatel udává vzdá-

19 Trendy na regionální úrovni se ne vždy shodují s trendy pozoro-
vanými ve srovnávacím přehledu jednotného trhu EU, neboť podíl 
regionálních zakázek na celkovém počtu zakázek (regionálních, 
vnitrostátních a evropských) se v jednotlivých členských státech 
značně liší, od 4 % na Maltě po 78 % ve Švédsku (průměr za 
období 2018–2020). 

20 Od roku 2015 je zahrnuto 14 zemí: Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, 
Česká republika, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko.

lenost každé země od země s nejlepšími výsledky 
v dané oblasti21. 

V posledních letech se díky politickým reformám 
stala EU příznivější pro podnikání. Od roku 2016 
většina členských států zlepšila své podnikatel-
ské prostředí (graf 7.9). Severské členské státy 
(Dánsko se umístilo na čtvrtém místě na světě) 
a pobaltské státy byly spolu s Irskem, Německem 
a Rakouskem vyhodnoceny jako státy s nejpříz-
nivějším podnikatelským prostředím v EU v roce 
2020. Nejnižšího skóre dosáhly Malta, Řecko, 
Lucembursko22 a Bulharsko, ačkoli ve všech těchto 
zemích s výjimkou Bulharska se skóre v předcho-
zích čtyřech letech zlepšilo.

Bližší pohled ukazuje, že členské státy EU se v růz-
ných oblastech regulace podnikání výrazně liší. 
Například v roce 2020 musel podnikatel v Polsku, 
aby splnil vládní požadavky pro zahájení podni-
kání, zaplatit poplatky ve výši 12 % průměrného 
národního příjmu na obyvatele a absolvovat pět 
administrativních postupů, které dohromady tr-
valy 37 pracovních dnů. Naproti tomu podnikatel 
v Estonsku zaplatil 1 % národního příjmu na oby-
vatele a musel strávit pouze 3,5 pracovního dne 
absolvováním tří postupů. 

Dílčí národní zprávy Doing Business hodnotí pod-
skupinu národních ukazatelů, které se v rámci země 
nejčastěji liší. Odhalují značné rozdíly mezi městy, 
přestože fungují ve stejném vnitrostátním právním 
a regulačním rámci. Poslední národní průzkumy 
byly provedeny ve třech vlnách: Chorvatsko, Česká 
republika, Portugalsko a Slovensko v roce 2018, 
Řecko, Irsko a Itálie v roce 2020 a Rakousko, Belgie 
a Nizozemsko v roce 2021. Níže jsou  uvedeny dva 

21 Pro každou oblast a každou zemi/město se skóre snadnosti pod-
nikání vypočítává ve dvou krocích. V prvním kroku je každý jed-
notlivý ukazatel (y) normalizován pomocí lineární transformace 
(nejhorší – y)/(nejhorší – nejlepší), kde nejvyšší skóre představuje 
historicky nejlepší výsledky regulace v daném ukazateli. Ve dru-
hém kroku jsou skóre získaná pro jednotlivé ukazatele agregová-
na pomocí jednoduchého, rovnoměrného vážení a zprůměrována 
do jednoho skóre. 

22 Nízké skóre Lucemburska je způsobeno velmi nízkým skóre v uka-
zateli získání úvěru (15/100) a středním skóre v ukazatelích řešení 
platební neschopnosti (46/100) a ochrany menšinových investorů 
(54/100). 
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mírně pod průměrem EU. Ačkoli je počet admini-
strativních postupů v italských městech podobný 
průměru EU, náklady na ně jsou vyšší než kdekoli 
jinde a dosahují 14 % národního příjmu na osobu, 
což je téměř trojnásobek průměru EU. 

Účinné stavební předpisy jsou důležité pro bez-
pečnost veřejnosti, ale také pro zdraví stavebního 
průmyslu a ekonomiky jako celku. V roce 2019 se 
toto odvětví podílelo na hrubé přidané hodnotě EU 
5,5 % a na zaměstnanosti přibližně 6,5 %. Doba, 
složitost a náklady na získání stavebního povolení 
(zde pro sklad) se v jednotlivých městech výrazně 
liší, a to i ve stejném členském státě (graf 7.11). 
Hlavním důvodem je rozdílná doba potřebná k zís-
kání povolení k výkopovým pracím, kterou lze 
zkrátit zdokonalením elektronických povolovacích 
systémů. Nejrychleji lze získat stavební povole-
ní v italském Cagliari a Miláně a v chorvatském 
Varaždínu. Naproti tomu v jihoitalských městech, 
kromě Cagliari, a ve všech sledovaných sloven-
ských a českých městech trvá mnohem déle, než je 
průměr EU (170 dní). V těchto případech je žádost 
o povolení spojena s velkým počtem představeb-
ních povolení, zejména v České republice. Jak zde, 
tak na Slovensku je délka procesu v kontrastu s níz-
kými náklady na získání povolení, které ve všech 

ukazatele – založení firmy a vyřizování stavebních 
povolení23. 

Z deseti členských států je založení společnos-
ti nejjednodušší a nejrychlejší v Řecku, kde jsou 
požadavky ve všech zkoumaných městech téměř 
stejné. Nejdéle trvá v Rakousku, České republice 
a na Slovensku a v chorvatském Záhřebu, a to více 
než tři týdny (graf 7.10), a je také dražší než prů-
měr EU. Záhřeb je jediným městem v Chorvatsku, 
kde není plně využíván online systém registrace 
podniků, který poskytuje jednotné přístupové mís-
to pro zakládání firem24. Všechna sledovaná města 
v Rakousku, České republice a na Slovensku dosa-
hují špatných výsledků, pokud jde o délku trvání 
i počet správních řízení, ale tento proces je relativ-
ně levný, neboť v České republice a na Slovensku 
stojí jen asi 1 % národního příjmu na osobu 
a v Rakousku 4,5 %. V Nizozemsku, Portugalsku 
a Řecku jsou délka trvání, počet administrativních 
postupů a náklady výrazně pod průměrem EU. 
V italských městech je řízení také poměrně rychlé, 

23 „Založení firmy“ se zabývá postupy, časem, náklady a minimálním 
splaceným kapitálem potřebným k založení společnosti s ručením 
omezeným a „vyřizování stavebních povolení“ se týká postupů, 
času a nákladů potřebných k vyřízení všech formalit pro stavbu 
skladu a kontrolních a bezpečnostních mechanismů spojených se 
získáním stavebního povolení.

24 Světová banka (2018, 2020 a 2021).

U některých zemí může rok 2016 skrývat hodnotu pro rok 2020.
Země seřazené podle skóre za rok 2020. Tam, kde je uvedeno pouze jedno skóre, nedošlo mezi oběma roky k žádné změně. 
Zdroj: Zprávy Světové banky Doing Business, 2016 a 2020. 

Skóre indexu (nejlepší=100)

Graf 7.9 Snadnost podnikání (nejlepší = 100), 2016 a 2020 
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Počet dní Administrativní postupy (počet) Náklady (% hodnoty budovy)

Svislé modré čáry označují průměr EU pro rok 2020 na základě národních údajů, vypočtený jako populačně vážený průměr hodnot zemí pro rok 2020, které se vztahují k hlavnímu městu. 
Zdroj: Výpočty GŘ REGIO na základě dílčích národních zpráv Světové banky Doing Business, roky: 2021 (AT, BE a NL); 2020 (EL, IE a IT); a 2018 (HR, CZ, PT a SK). 

Graf 7.10 Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi při zakládání firem 2018/2021
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Svislé modré čáry označují průměr EU vypočtený jako populačně vážený průměr hodnot pro rok 2020 v jednotlivých zemích, které se vztahují k hlavnímu městu. 
Zdroj: Výpočty GŘ REGIO na základě dílčí národní zprávy Světové banky Doing Business – roky: 2021 (AT, BE a NL); 2020 (EL, IE a IT); a 2018 (HR, CZ, PT a SK).

Graf 7.11 Rozdíly mezi jednotlivými státy při vyřizování stavebních povolení, 2018/2021
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městech činí pouze 0,3 % hodnoty příslušné stav-
by. Průměrné náklady na stavební povolení jsou 
výrazně nad průměrem EU v Chorvatsku, Dublinu 
a některých italských městech, z nichž nejdražší je 
Milán s téměř 18 % hodnoty stavby, což je více 
než sedminásobek průměru EU. Nicméně v Itálii 
se založení firmy mezi lety 2013 a 2020 zrychli-
lo a zjednodušilo ve všech městech zahrnutých do 
průzkumu a náklady se snížily ve všech městech 
kromě Bari (viz pole 7.2).

6.	e-Government	jako	prostředek	
ke	zvýšení	transparentnosti	
a	odpovědnosti

Orgány veřejné správy mohou zvýšit svou efekti-
vitu a zlepšit svůj vztah s veřejností prostřednic-
tvím e-governmentu, což je využití technologií ke 
zlepšení a usnadnění služeb veřejné správy, na-
příklad k vyžádání rodného listu nebo podání da-
ňového přiznání online. Širší a snadnější přístup 
k veřejným službám v konečném důsledku zvyšuje 
jejich transparentnost a odpovědnost a zároveň 
snižuje byrokracii a korupci. Informační a komu-
nikační technologie již nějakou dobu nabízejí řadu 
nástrojů pro potřeby elektronické veřejné správy 
a v roce 2020 více než polovina lidí v EU ve věku 
16–74 let (57 %) používala internet k interakci 
s orgány veřejné správy. Ačkoli mezi členskými 
státy existovaly značné rozdíly ve využívání, me-
ziregionální rozdíly byly ve většině případů malé 
(mapa 7.10a). V severských členských státech, 
Nizozemsku a Estonsku používalo internet ke ko-
munikaci s veřejnými orgány 80 % nebo více lidí 
a ve většině francouzských regionů, s výjimkou 
Korsiky a nejvzdálenějších regionů, to bylo více než 
70 % respondentů průzkumu. Naopak v jižní Itálii 
a v Rumunsku (s výjimkou regionu hlavního města, 
kde tento podíl  činil přibližně 30 %) byl tento podíl 
nižší než 20 %25. Podíl uživatelů internetu využíva-
jících vládní služby byl malý také ve zbytku Itálie 
a ve většině částí Bulharska a nárůst od roku 2013 
byl nepatrný (mapa 7.10b). 

25 Údaje na úrovni NUTS 2 pro Itálii a Francii se vztahují k roku 2019.

Nízké využívání služeb elektronické veřejné sprá-
vy pravděpodobně souvisí s nedostatečným pří-
stupem k internetu a/nebo nízkou úrovní techno-
logické připravenosti, která je charakteristická 
pro některé regiony v EU. Konkrétně v roce 2020 
více než 30 % obyvatel jihovýchodního Rumunska 
uvedlo, že nemá žádný přístup k internetu, ať už 
prostřednictvím mobilního telefonu, počítače nebo 
jiného zařízení26. Třetina obyvatel jižní Itálie, zá-
padního Chorvatska a většiny regionů v Rumunsku 
a Bulharsku uvedla, že nikdy v životě nepoužila 
počítač (mapa 7.10c). Schopnost používat alespoň 
jedno ze zařízení, jako je počítač, notebook, tab-
let, mobilní telefon nebo chytrý telefon, je nezbyt-
nou podmínkou pro využívání služeb elektronické 
veřejné správy. Rozvoj informační společnosti má 
zásadní význam pro vytvoření nezbytných podmí-
nek pro moderní, konkurenceschopnou ekonomiku 
a posílení hospodářské odolnosti. 

Jak lze povzbudit více lidí, aby používali internet 
ke komunikaci s veřejnými orgány? Zvyšování vyu-
žívání elektronické veřejné správy lze chápat jako 
virtuální kruh: pokud bude většina služeb veřejné 
správy snadno dostupná online, bude je chtít vy-
užívat více lidí; a pokud bude poptávka veřejnos-
ti vysoká, budou úřady tlačeny k rozvoji lepších 
digitálních služeb. Každoroční srovnávací zprávy 
o elektronické veřejné správě poskytují přehled 
o dostupnosti a použitelnosti veřejných elektronic-
kých služeb v EU27. Ukazují, jak si členské státy ve-
dou ve čtyřech klíčových oblastech e-governmentu: 

1. orientace na uživatele, která označuje dostup-
nost a použitelnost veřejných elektronických 
služeb;

2. transparentnost, která označuje srozumitel-
nost aktivit veřejné správy, postupů při posky-
tování služeb a míru kontroly, kterou mají uži-
vatelé nad svými osobními údaji; 

3. přeshraniční mobilita, která měří dostupnost 
a využitelnost služeb pro občany a podniky na-
cházející se v zahraničí; a

26 Regionální průzkum ad hoc Gallup World Poll 2020.

27 Van der Linden a kol. (2020).
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4. klíčové faktory, které hodnotí dostupnost pěti 
funkcí, jako jsou např. elektronické občanské 
průkazy. 

Hodnocení v každé oblasti se zakládá na odpo-
vědích na otázky týkající se kvality a kvantity po-
skytovaných služeb elektronické veřejné správy. 
Průměrné skóre ve čtyřech oblastech předsta-
vuje celkovou výkonnost e-governmentu člen-
ského státu na stupnici od 0 %, tedy nejhorší, po 

100 %, tedy nejlepší. V období 2016–2017 až 
 2018–201928 se poskytování digitálních veřej-
ných služeb zlepšilo ve všech členských státech 
EU, ale různým tempem (graf 7.13). Nejlepších vý-
sledků v letech 2018–2019 opět dosáhla Malta, 
následovaná Estonskem s výsledkem nad 90 %. 

28 Z metodických důvodů jsou výsledky srovnávacího testu 
 e- Government zveřejňovány jako dvouleté průměry:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/
c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1.

Pole	7.2	Srovnání	dvou	italských	průzkumů	podnikání	na	nižší	než	celostátní	úrovni

Pro Itálii jsou k dispozici dva průzkumy na nižší než celostátní úrovni, za roky 2013 a 2020, které umožňují 
časové srovnání výkonnosti italských měst (graf 7.12). Ve všech městech zkoumaných v průzkumu se zalo-
žení firmy zrychlilo a zjednodušilo, přičemž ve všech městech s výjimkou Bari se snížily i náklady. Například 
v Neapoli trvalo založení firmy v roce 2013 18 dní, ale v roce 2020 už jen 7,5 dne, počet administrativních 
postupů se snížil z 8 na 7 a náklady o 15 %. Náklady na vyřizování stavebních povolení se v Miláně v po-
sledních letech snížily. Tyto náklady se během těchto sedmi let snížily také v Turíně, i když z mnohem nižší 
úrovně, a nepatrně v Padově, Bologni a Římě, ale zvýšily se v Palermu, Bari a, i když jen mírně, v Cagliari. 
Na druhou stranu se doba potřebná k získání stavebního povolení mezi lety 2013 a 2020 zkrátila ve všech 
sledovaných italských městech kromě Neapole a Říma a ve všech se snížil počet postupů.

U každého ukazatele – založení firmy (nahoře) a vyřízení stavebního povolení (dole) – jsou města seřazena podle počtu dnů potřeb-
ných v roce 2020. Zahrnuta jsou pouze města, která byla součástí obou průzkumů.  
Zdroj: Zprávy Světové banky Subnational Doing Business, Itálie, 2013 a 2020. 

Založení firmy

Stavební povolení

Graf 7.12 Dva italské dílčí průzkumy Doing Business, 2013 a 2020
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Mapa 7.10 Používání internetu a počítačů

(a) Podíl osob, které v předchozích 12 měsících komunikovaly 
s orgány veřejné správy prostřednictvím internetu, 2020

(b) Změna podílu osob, které komunikují s orgány veřejné 
správy prostřednictvím internetu, 2013–2020 

(c) Podíl osob, které nikdy nepoužily počítač, 2017

EU-27 = 15,7
Zdroj: GŘ REGIO na základě údajů Eurostat
(isoc_r_cux_i).

EU-27 = 14
FR: 2014 až 2019; FR (RUP): 2015 až 2019;
IT 2013 až 2019; SI: 2014 až 2020
Zdroj: GŘ REGIO na základě údajů Eurostat
(isoc_r_gov_i and isoc_ciegi_ac).

1 000 km

EU-27 = 56
FR, IT: 2019
Zdroj: GŘ REGIO na základě údajů Eurostat
(isoc_r_gov_i and isoc_ciegi_ac).
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Dvouletý průměr (2018 + 2019)

Přeshraniční mobilita

Klíčové předpoklady

Transparentní vláda

Vláda orientovaná na uživatele

Graf 7.14 Výkonnost zemí v oblastech e-Governmentu, 2018–2019

Země seřazené od nejhorší po nejlepší (čteno shora) podle průměrné výkonnosti ve čtyřech oblastech.
Zdroj: zpráva e-Government Benchmark report (Van der Linden a kol., 2020).
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Graf	7.13	Celková	výkonnost	e-Governmentu	v	jednotlivých	zemích,	2016–17	a	2018–19

Referenční hodnota vypočtená jako průměrné skóre čtyř souborů ukazatelů e-Governmentu. Členské státy seřazené od nejlepšího 
po nejhorší podle skóre v letech 2018–2019. 
Zdroj: Referenční zpráva o e-Governmentu.
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Pokud jde o změnu ve  výkonnosti elektronické veřej-
né správy, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, 
Lucembursko a Slovinsko zlepšily své skóre o více 
než 10 procentních bodů, zejména Lucembursko 
(z 59 % na 79 %).

Celkové skóre e-governmentu ukazuje souhrnný 
obraz, ale členské státy dosahují ve čtyřech ob-
lastech rozdílných výsledků (graf 7.14) a rozptyl 
kolem průměrného skóre má tendenci se zvětšovat 
s tím, jak se zhoršuje výkonnost jednotlivých zemí. 
Ve všech členských státech se zlepšila orientace 
na uživatele, což znamená, že veřejné služby se 
staly dostupnějšími online, více přizpůsobenými 
mobilním zařízením a s dostupnější online podpo-
rou. Lidé žijící v zahraničí mají obecně problémy 
s přístupem k online službám ve své zemi a s jejich 
využíváním, což je patrné z nízkých výsledků ukaza-
tele přeshraniční mobility, který je slabým místem 
všech členských států EU. Hlavní překážkou jsou 
potíže, které mají lidé v zahraničí s přístupem ke 
službám vyžadujícím ověření. V letech 2018–2019 
bylo pouze 9 % služeb, k nimž obyvatelé obvykle 
přistupují prostřednictvím tuzemského elektronic-
kého průkazu totožnosti (e-ID), přístupných také 
prostřednictvím e-ID cizího státního příslušníka. 

Evropská komise navrhla nové nařízení o digitál-
ní identitě s cílem zlepšit přeshraniční interopera-
bilitu vnitrostátních systémů online identifikace. 
Evropská digitální identita29 bude k dispozici ob-
čanům EU, obyvatelům a podnikům, kteří se chtě-
jí identifikovat nebo potvrdit určité osobní údaje. 
Digitální kompas 2030 stanoví milníky na cestě 
k plnému využití výhod digitální EU, včetně zlep-
šení elektronické veřejné správy. Do roku 2030 by 
měly být všechny klíčové veřejné služby dostupné 
online, všichni občané by měli mít přístup k elek-
tronickým zdravotním záznamům a 80 % obyva-
tel by mělo mít možnost používat elektronickou 
identifikaci.

29 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
europe-fit-digital-age/european-digital-identity_cs

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_cs
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Kapitola	8	

Národní	investice	a	soudržnost

 • V programovém období 2014–2020 přispělo financování politiky soudržnosti významnou 
měrou k udržení veřejných investic v EU v souvislosti s fiskální konsolidací po hospodářské 
a finanční krizi; to se týkalo zejména zemí zapojených do politiky soudržnosti.

 • Ačkoli členské státy EU mají v mnoha případech významné politiky financované z národních 
zdrojů, které řeší regionální rozdíly, politika soudržnosti je hlavním zdrojem financování politik 
regionálního rozvoje v méně rozvinutých členských státech.

 • Veřejné investice, ať už z EU nebo z národních zdrojů, jsou pro regionální rozvoj zásadní, 
zejména pokud vyvolávají další soukromé investice, které tento proces posilují. 

 • Jako nejúčinnější při snižování regionálních rozdílů se jeví politiky, které přesouvají hospodářskou 
činnost do odvětví s vyšší přidanou hodnotou a zvyšují produktivitu a konkurenceschopnost, 
spolu s investicemi do lidského kapitálu, dopravní infrastruktury a lepší správy věcí veřejných.

 • Veřejné finance se v celé EU od následků finanční krize v letech 2008–2009 až do roku 2019 
neustále zlepšovaly. Omezení zavedená za účelem zvládnutí pandemie COVID-19 si však 
vyžádala mimořádná politická opatření proti hospodářskému poklesu, který vyvolala, a na 
ochranu pracovních míst, což zhoršilo rozpočtovou rovnováhu ve všech členských státech.

 • Na počátku krize COVID-19 byly veřejné investice v EU nižší než před finanční krizí v letech 2008–
2009, zejména v mnoha zemích zapojených do politiky soudržnosti, což vyvolává obavy o dopad 
na jejich dlouhodobý růstový potenciál a konvergenci k HDP na obyvatele ve zbytku EU. 

 • Regionální a místní orgány realizovaly téměř třetinu celkových veřejných výdajů a většinu 
veřejných investic v EU (58 % v roce 2019), i když mezi členskými státy byly výrazné rozdíly.

 • Ukazatele regionální a místní autonomie naznačují, že rozhodování o výdajích a investicích je 
v zemích zapojených do politiky soudržnosti centralizovanější než ve zbytku EU. Ačkoli se tento 
rozdíl mezi lety 1990 a 2010 snížil, v posledním desetiletí se opět zvýšil.
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Kapitola 8

Národní investice a soudržnost

držnosti jdou na kapitálové investice, zejména po-
kud jde o Evropský sociální fond (ESF) a Iniciativu 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), tento 
údaj zhruba naznačuje význam politiky soudržnos-
ti pro členské státy, zejména ty méně rozvinuté. 
V zemích mimo politiku soudržnosti bylo toto číslo 
nižší (necelých 6 %), ale v zemích zapojených do 
politiky soudržnosti to bylo více než 50 %. Význam 
politiky soudržnosti se mezi programovými obdo-
bími 2007–2013 a 2014–2020 zvýšil, přičemž 
k největšímu nárůstu došlo v zemích soudržnosti 
(graf 8.1)1.

Omezíme-li srovnání na EFRR a Fond soudržnosti 
(FS), jejichž prostředky jdou převážně na financo-
vání investic, získáme realističtější pohled na váhu 
politiky soudržnosti při financování vládních inves-
tic v členských státech – i když některé prostřed-
ky z EFRR jdou spíše na financování podniků než 
na veřejné investice. Z toho vyplývá, že EFRR a FS 
v období 2014–2020 představovaly přibližně 10 % 
celkových veřejných investic realizovaných v celé 
EU. EFRR a FS společně přidělily finanční prostředky 
ve výši přibližně 3,6 % celkových veřejných inves-
tic v zemích mimo soudržnost a 40,6 % v zemích 
v rámci politiky soudržnosti, což je o 1 procentní 
bod více než v předchozím období a o více než 12 
procentních bodů více než v předchozím období.

Tyto údaje naznačují, že politika soudržnosti vý-
znamně přispěla k udržení veřejných investic v EU 
poté, co došlo k jejich snížení v důsledku velké re-
cese v letech 2008–2009 a krize státního dluhu 
v roce 2011 (v letech 2008–2012 poklesly veřejné 
investice v zemích soudržnosti o 20 % a v zemích 
nezapojených do politiky soudržnosti o 9 %).

1 Všimněte si, že pokud není uvedeno jinak, mezním datem pro 
údaje Eurostatu použitým v této kapitole byl 30. listopad 2021.

Tato kapitola se zabývá politikami financovanými 
z vnitrostátních zdrojů, jejichž cílem je řešit územní 
rozdíly v dílčí skupině členských států. Poté podá-
vá přehled o veřejných financích na národní a nižší 
než národní úrovni v celé EU a zaměřuje se na vý-
voj veřejných výdajů a investic v posledních letech 
a na rozdíly mezi jednotlivými členskými státy.

Oddíl 1 nejprve poukazuje na význam politiky sou-
držnosti při podpoře veřejných investic, zejména 
v méně rozvinutých částech EU. Dále představu-
je výsledky studie, která analyzuje politiky finan-
cované z národních zdrojů, jejichž cílem je řešit 
územní rozdíly, a které doplňují intervence politiky 
soudržnosti. 

Oddíl 2 se zabývá národními veřejnými financemi. 
Podává přehled o vývoji salda a dluhu veřejných 
rozpočtů, výdajů a příjmů se zaměřením na vývoj 
veřejných investic a funkčních kategorií výdajů, 
včetně zjevných dopadů pandemie COVID-19 a re-
akce na ni.

Oddíl 3 se zaměřuje na veřejné finance na nižší než 
národní úrovni a zkoumá výdaje a investice státních, 
regionálních a místních orgánů v souvislosti s různý-
mi úrovněmi decentralizace, které existují v EU.

V oddíle 4 jsou nakonec shrnuty hlavní závěry.

1.	Politika	soudržnosti,	
investice	a	vnitrostátní	politiky	
řešící	územní	rozdíly

1.1	Politika	soudržnosti	a	vládní	
kapitálové	investice

Politika soudržnosti je hlavní investiční politikou 
EU, která v období 2014–2020 poskytuje finanč-
ní prostředky ve výši 14 % vládních kapitálových 
investic (z vnitrostátních zdrojů i ze zdrojů EU) 
v EU-27. Ačkoli ne všechny prostředky politiky sou-
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1.2	Vnitrostátní	politiky	
řešící	územní	rozdíly

Studie provedená Evropskou komisí v roce 20192 
analyzovala politiky financované výhradně z vnitro-
státních zdrojů, jejichž cílem je řešit územní rozdíly 
v 11 členských státech – kromě Itálie a Španělska 
jsou to všechny země podílející se na politice sou-
držnosti3. Bylo určeno přibližně 60 opatření zahrnu-
jících řadu politických nástrojů zaměřených na růz-
né aspekty rozvoje, jako je urbanizace, konektivita, 
kvalifikace pracovní síly, mobilita, obchod, inovace 
a podnikatelské prostředí. Nejčastějšími typy opat-
ření byly přímá podpora rozvoje podnikání a ino-
vací, projekty dopravní infrastruktury a programy 
daňových pobídek na podporu obchodu a zlepšení 
podnikatelského prostředí.

Převážná většina dotčených politik financovaných 
z národních zdrojů má výslovné územní zaměření 
a je zaměřena na regiony s konkrétními hospodář-
skými problémy, jako je například vysoká neza-
městnanost. Většina opatření je však navrhována 

2 Evropská komise (2019d). Provedlo ji konsorcium společ-
ností Prognos AG (vedoucí společnost), Politecnico di Milano 
a Technopolis Group SPRL. Vycházela z kombinované analýzy sta-
tistických údajů, případových studií a rozhovorů se zúčastněnými 
stranami.

3 Dalšími devíti členskými státy byly Bulharsko, Chorvatsko, Česká 
republika, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko 
a Slovinsko.

a prováděna na vnitrostátní úrovni s omezeným 
zapojením regionálních orgánů. To platí zejména 
v členských státech, kde orgány na nižší než ná-
rodní úrovni realizují pouze malý podíl veřejných 
výdajů (jako v Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, 
Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku). 

Ve sledovaných členských státech je politika sou-
držnosti zdaleka hlavním zdrojem financování 
územních politik. Pouze Rumunsko a Itálie dispo-
nují významným rozpočtem na národní politiky 
regionálního rozvoje a i v tomto případě se jedná 
pouze o něco málo přes třetinu celkových finanč-
ních prostředků, které jsou k dispozici na programy 
politiky soudržnosti. v ostatních sledovaných člen-
ských státech je tento podíl nižší než 10 %.

Opatření financovaná z vnitrostátních zdrojů dopl-
ňují evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) 
dvěma hlavními způsoby. Poskytují buď dodatečné 
finanční prostředky v prioritních národních oblas-
tech, kde je financování politiky soudržnosti pova-
žováno za nedostatečné, nebo podporují činnosti, 
které nejsou způsobilé pro financování EU4.

4 Studie rovněž zjistila, že účinné provádění politik územní soudrž-
nosti na celostátní i regionální úrovni je často ohroženo nedostat-
kem vhodných monitorovacích systémů nebo nevyužíváním těch, 
které existují.
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Studie ukazuje, že politiky zaměřené na zlepšení 
produktivity obecně a na změnu struktury hospo-
dářské činnosti směrem od odvětví s nízkou při-
danou hodnotou se zdají být účinné při snižování 
regionálních rozdílů. Ukazuje se, že investice do 
lidského kapitálu, dopravní infrastruktury a do bu-
dování správní kapacity a dovedností s cílem zlep-
šit správu věcí veřejných jsou nezbytnou součástí 
opatření, jejichž cílem je taková změna.

2.	Vývoj	státních	veřejných	financí

2.1	Veřejné	finance	se	do	roku	
2019	postupně	zlepšovaly,	ale	
krize	COVID-19	trend	zvrátila.

Sedmá zpráva o soudržnosti5 popisuje výrazné 
zlepšení veřejných financí členských států v letech 
následujících po velké recesi v letech 2008–2009 
a krizi státního dluhu v roce 2011. k tomu přispěla 
postupná fiskální konsolidace podpořená hospo-
dářským oživením od roku 2015. Tento trend se 
však v roce 2020 prudce obrátil v důsledku pan-
demie COVID-19 a opatření přijatých v reakci na 
ni (graf 8.2).

5 Evropská komise (2017b). 

Po dosažení nejvyšší úrovně 6 % HDP v letech 2009 
a 2010 klesl schodek veřejných financí v EU-27 na 
2,4 % v roce 2014 a dále na 0,5 % v roce 2019, 
tedy na stejnou úroveň jako v roce 2007. v roce 
2020 se schodek prudce zvýšil na 6,9 % HDP, a to 
jak v důsledku mimořádných fiskálních opatření, 
která členské státy přijaly v reakci na hospodářský 
pokles vyvolaný pandemií, tak v důsledku automa-
tických stabilizátorů, které spustily6. Odhaduje se, 
že v roce 2021 se schodek mírně sníží na 6,6 % 
a v roce 2022 se očekává jeho další pokles na 
3,6 %7.

Podobný proticyklický vzorec je patrný i u veřejné-
ho dluhu. Konsolidovaný hrubý veřejný dluh EU-27 
vzrostl z 62,2 % HDP v roce 2007 na 86,5 % v roce 
2014 a poté postupně klesl na 77,2 % v roce 2019. 
v roce 2020 se výrazně zvýšil na 90,1 % a odha-
duje se, že v roce 2021 dosáhne nového maxima 
a v roce 2022 opět poklesne.

Saldo veřejných financí členských států EU v letech 
2019 a 2020 odráželo změny ve veřejných finan-
cích vyvolané pandemií (graf 8.3).

6 Automatické stabilizátory jsou prvky fiskálního systému, které ve-
dou ke snížení daňových příjmů a zvýšení veřejných výdajů v pří-
padě hospodářského poklesu bez diskrečního zásahu vlády.

7 Evropská komise (2021k). 
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V roce 2019 mělo 17 členských států fiskální pře-
bytek a pouze Francie a Rumunsko měly schodek 
vyšší než 3 % HDP. v roce 2020 měly všechny 
členské státy EU schodek, který byl vyšší než 3 % 
HDP ve 25 z 27 případů, přičemž největší měly 
Španělsko (11 %) a Řecko (10,1 %). Nezdá se, že by 
se výhled rozpočtového salda v kohezních zemích 
výrazně lišil od výhledů v nekohezních zemích, což 
naznačuje, že stupeň hospodářského rozvoje neur-
čuje rozsah fiskální reakce na pandemii.

Dopad pandemie se projevuje i ve výši veřejného 
dluhu. v sedmi členských státech (Řecko, Itálie, 
Portugalsko, Španělsko, Kypr, Francie a Belgie) byl 
veřejný dluh v roce 2020 vyšší než 100 % HDP ve 
srovnání s pouhými třemi členskými státy (Řecko, 
Itálie a Portugalsko) v roce 2019 (graf 8.4). Míra 
zadlužení byla nejvyšší v jižních členských státech 
EU (144 % HDP) a nejnižší ve východních státech 
EU (53 %). v 17 členských státech se veřejný dluh 
v roce 2020 zvýšil o více než 10 procentních bodů 
a ve čtyřech z nich (Řecko, Španělsko, Kypr a Itálie) 
o více než 20 procentních bodů.

2.2	Vládní	výdaje	dosáhly	vrcholu	v	roce	
2020	v	důsledku	krize	COVID-19

Prohloubení fiskálního deficitu v roce 2020 bylo 
z velké části způsobeno prudkým nárůstem veřej-
ných výdajů v poměru k HDP, zatímco poměr pří-
jmů k HDP zůstal v podstatě nezměněn8. Během 
předchozí hospodářské krize v letech 2009 a 2010 
vzrostly vládní výdaje v EU-27 na něco málo přes 
50 % HDP. v letech 2018 a 2019 se snížil na 
46,5 % HDP, ale poté se zvýšil na 53,1 % v roce 
2020 v důsledku kombinovaného účinku sníže-
ní HDP a zvýšení výdajů v absolutním vyjádření 
(graf 8.5). k rychlému nárůstu veřejných výdajů 
došlo ve všech členských státech, i když jeho roz-
sah se značně lišil – od nárůstu o 3,2 procentní-
ho bodu v Irsku po více než 10 procentních bodů 
v Řecku a Španělsku. 

Jakmile se mimořádná situace v souvislosti s pan-
demií dostane pod kontrolu a hospodářská situace 
se zlepší, očekává se postupné snižování výdajů 
v poměru k HDP, a to jak v důsledku zrušení mi-
mořádných opatření zavedených k omezení šíření 

8 Obecně platí, že během hospodářského poklesu příjmy v absolut-
ním vyjádření spíše klesají stejně jako HDP, což vede k tomu, že je-
jich poměr k HDP zůstává nezměněn. Naproti tomu vládní výdaje 
v absolutním vyjádření se spíše zvyšují, protože je zapotřebí větší 
sociální a jiná podpora, což zvyšuje poměr výdajů k HDP, který se 
již zvýšil v důsledku snížení hospodářského výkonu. Viz: Mourre 
a kol. (2019).
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pandemie, tak v důsledku oživení HDP (přehled 
účinků veřejných výdajů a expanzivní fiskální poli-
tiky obecně během nedávných recesí viz pole 8.1).

Pokud se zaměříme na složení veřejných výdajů 
podle funkcí a jejich vývoj v čase (popis členění ve-
řejných výdajů podle funkcí viz pole 8.2), je pozo-
ruhodné, že největší podíl v EU-27 tvoří výdaje na 
sociální ochranu (graf 8.6). v roce 2019 (poslední 
rok, za který jsou k dispozici úplné údaje) činily více 

než 40 % celkových výdajů a něco přes 19 % HDP, 
což je téměř o 2 procentních bodů více než v roce 
2007 (těsně před velkou recesí). Pandemie nepo-
chybně vedla ke zvýšení výdajů na sociální ochra-
nu, ale o kolik, to se teprve ukáže.

Výdaje na hospodářské záležitosti (včetně investic 
zejména do dopravy a komunikací) zůstaly v letech 
2007 až 2019 relativně nezměněny a činily něco 
málo přes 4 % HDP. Totéž platilo pro výdaje na 
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Graf	8.5	Výdaje	a	příjmy	vládních	institucí,	EU-27,	2004–2020
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Pole	8.1	Vliv	vládních	výdajů	na	růst	během	recese

Výpočet dopadu veřejných výdajů na hospodářskou 
aktivitu v krátkodobém až střednědobém horizontu 
zahrnuje odhad „fiskálního multiplikátoru“, který po-
prvé navrhl John Maynard Keynes a který je defino-
ván jako změna produktu vyplývající z dané změny 
vládních výdajů, daní nebo kombinace obou. Velká 
recese v letech 2008–2009 vyvolala nový zájem 
o odhad velikosti tohoto multiplikátoru. Zájem byl 
dále oživen nedávnou recesí způsobenou pandemií, 
politickou reakcí a možným budoucím vývojem.

Odhady multiplikátoru se v průběhu času mění, 
v jednotlivých ekonomikách se liší a závisí na typu 
použitého modelu a na zahrnutých předpokladech1. 
v širším slova smyslu velikost multiplikátoru zřejmě 
ovlivňují takové faktory jako existence finanční frik-
ce, důvěryhodnost konkrétního opatření, jeho trvalá 
nebo dočasná povaha, složení veřejných výdajů, pří-
padná rigidita trhu, rozsah automatických stabilizá-
torů, podoba stávající měnové politiky, míra otevře-
nosti ekonomiky a kurzový režim2.

Většina nejnovějších modelů naznačuje, že multi-
plikátor může být v období hospodářského poklesu 
vyšší než v období hospodářské expanze – až 2,5 ve 
srovnání s 0,63. To potvrzuje i několik empirických 
studií4.

To by naznačovalo, že expanzivní fiskální politika 
je při povzbuzování růstu v době recese účinnější, 
než se lidé domnívali, ale že navíc fiskální konso-
lidace v takovém období představuje větší tlak na 
pokles hospodářské činnosti. Nedávný výzkum navíc 
zdůrazňuje význam negativních přeshraničních ve-
dlejších účinků fiskální konsolidace prostřednictvím 
obchodních vazeb, které posilují negativní dopad 
zpřísnění fiskální politiky na produkci5.

1 Viz například: Perotti (2005); Blanchard a Perotti (2002); 
Beetsma a kol. (2008); Barro a Redlick (2011); Beetsma 
a Giuliodori (2011).

2 Evropská komise (2012).

3 Auerbach a Gorodnichenko (2013).

4 Viz například: Corsetti a kol. (2012); Auerbach a Gorodnichenko 
(2012); Baum a kol. (2012).

5 Viz například: Goujard (2017); Poghosyan (2020).

Jak v roce 2008, tak v roce 2020, na počátku vel-
ké recese a krize COVID-19, se fiskální politika v EU 
stala výrazně expanzivní a schodky veřejných financí 
se prudce zvýšily, aby stimulovaly růst. v letech ná-
sledujících po velké recesi, v situaci, kdy ekonomika 
během evropské dluhové krize (od roku 2010) stále 
klesala, se fiskální politika v EU vrátila ke kontrakční-
mu postoji. Výzkum naznačuje, že se tím snížila pro-
dukce nejen v krátkodobém, ale i ve střednědobém 
horizontu, čímž se krize fakticky prodloužila a pro-
hloubila6.

Tváří v tvář náhlému poklesu, jaký nastal například 
v důsledku pandemie COVID-19, může mít zvýšení 
veřejných výdajů významný dopad na hospodářskou 
aktivitu. To platí zejména v situacích, kdy je nasta-
vení měnové politiky již expanzivní (jako tomu bylo 
v eurozóně od velké recese a zejména od poloviny 
roku 2014), a proto je prostor pro potírání krize jejím 
dalším uvolněním omezený.

V této souvislosti EU a vlády členských států v roce 
2020 v reakci na recesi způsobenou pandemií CO-
VID-19 vložily do ekonomiky značné množství veřej-
ných zdrojů, čímž zvýšily veřejné výdaje na historicky 
nejvyšší úroveň a vytvořily velký schodek veřejných 
financí. v roce 2021 by členské státy mohly díky po-
kračující aktivaci obecné únikové doložky poskytnout 
cílenou a dočasnou fiskální podporu a zároveň zajis-
tit fiskální udržitelnost ve střednědobém horizontu. 
Jakmile se pandemická mimořádná událost dostane 
pod kontrolu, měly by postupně přejít od ochranné 
reakce na mimořádnou událost k opatřením, která 
usnadní přerozdělení zdrojů a podpoří obnovu. Pokud 
to hospodářské podmínky dovolí, měla by se fiskální 
politika zaměřit na obnovení obezřetných středně-
dobých fiskálních pozic a zajištění udržitelnosti dlu-
hu při současném posílení investic.

6 DeLong a kol. (2012); Fatás a Summers (2018); Fatás (2019); 
Gechert a kol. (2019).
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vzdělávání (necelých 5 % HDP v roce 2019) a na 
ochranu životního prostředí (necelé 1 % HDP v ce-
lém období). Naproti tomu výdaje na zdravotnic-
tví vzrostly z přibližně 6,5 % v roce 2007 na 7 % 
v roce 2019.

Vládní výdaje lze také rozdělit na běžné a kapitá-
lové. První z nich zahrnují náhrady zaměstnancům 
(mzdy a platy), běžné transfery (např. sociální dáv-
ky) a úroky z veřejného dluhu. Kapitálové výdaje 

tvoří především tvorba hrubého fixního kapitálu 
neboli investice, ale také kapitálové transfery, pře-
devším na podporu podnikání.

Mezi lety 2007 a 2019 došlo ke třem hlavním změ-
nám ve složení výdajů (graf 8.7). Zaprvé, výdaje na 
úroky z dluhu se v poměru k HDP snížily téměř o po-
lovinu, zejména v důsledku nízkých úrokových sazeb, 
ale také v důsledku snížení veřejného dluhu, a v roce 
2020 se ještě více snížily. Za druhé, výdaje na soci-
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Graf	8.6	Výdaje	vládních	institucí	ve	vybraných	oblastech	politiky,	EU-27,	2004–2019

Pole	8.2	Klasifikace	funkcí	vládních	institucí	(COFOG)

Klasifikaci funkcí vládních institucí (COFOG) vypra-
covala OECD a používá se pro vládní výdaje a čisté 
pořízení nefinančních aktiv (výdaje). Průvodce Eu-
rostat COFOG podrobně popisuje obsah jednotlivých 
funkčních kategorií1.

Existuje třístupňová klasifikace s deseti „divizemi“ 
na nejvyšší úrovni, z nichž každá se člení na šest až 
devět skupin, které se dále částečně dělí na „třídy“.

V této zprávě je 10 oddílů nejvyšší úrovně přesku-
peno do následujících šesti kategorií: ekonomické 
záležitosti (oddíl 04 COFOG), ochrana životního pro-
středí (05), zdravotnictví (07), vzdělávání (09), soci-
ální ochrana (10) a „ostatní“ – zahrnující všeobecné 

1 Eurostat (2019).

veřejné služby (01), obranu (02), veřejný pořádek 
a bezpečnost (03), bydlení a občanskou vybavenost 
(06) a rekreaci, kulturu a náboženství (08).

Kromě toho je v některých analýzách členění ekono-
mických záležitostí COFOG rozděleno do následují-
cích sedmi kategorií: zemědělství, lesnictví, rybolov 
a myslivost (skupina COFOG 04.2); paliva a energie 
(04.3); těžba, zpracovatelský průmysl a stavebnictví 
(04.4); doprava (04.5); komunikace (04.6); ekono-
mické záležitosti výzkumu a vývoje (04.8); a „ostat-
ní“ – zahrnující všeobecné ekonomické, obchodní 
a pracovní záležitosti (04.1); ostatní odvětví (04.7); 
a ekonomické záležitosti jinde nezařazené (04.9).
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ální dávky se v poměru k HDP zvýšily o 1,3 procent-
ního bodu a v roce 2020 vzrostly o více než 2,4 pro-
centního bodu, což odráží dopady pandemie. Za třetí, 
vládní investice se naopak v poměru k HDP snížily 
o 0,4 procentního bodu. v roce 2020 veřejné inves-
tice opět vzrostly a očekává se, že přinejmenším 
v krátkodobém horizontu budou nadále růst, a to jak 
v reálném vyjádření, tak v poměru k HDP.

2.3	Veřejné	investice	se	v	jednotlivých	
členských	státech	vyvíjely	
nerovnoměrně	a	dosud	se	nezotavily	
z	finanční	krize	v	letech	2008–2009

V ekonomické literatuře panuje shoda v tom, že 
účinná regulace, efektivní a dobře fungující veřejná 
správa a správně cílené veřejné investice jsou ne-
zbytné pro fungování moderních ekonomik, neboť 
zajišťují kritickou infrastrukturu a veřejné služby, 
zajišťují dodržování zásad právního státu a prosa-
zování vlastnických práv. Pro dlouhodobě udržitel-
ný růst podporující začlenění jsou důležité služby, 
jako je zdravotní péče a vzdělávání a související in-
frastruktura a zařízení, jakož i investice do dopra-
vy, ochrany životního prostředí a podpory výzkumu 
a vývoje. Ve všech těchto oblastech by pravděpo-
dobně došlo buď k sociálně nespravedlivému roz-
dělování zdrojů, nebo k výraznému nevyužití pro-
středků, pokud by byly ponechány na tržních silách.

Veřejné investice hrají při růstu obzvláště důležitou 
roli, neboť přispívají ke zvyšování a obnově dlouho-
dobého majetku (jako jsou budovy, infrastruktura 
a zařízení pro poskytování služeb), který ovlivní tra-
jektorii hospodářského rozvoje a vyhlídky na růst 
v dlouhodobém horizontu.

Veřejné investice mohou působit jako důležitý sti-
mul pro ekonomiku v období recese, kdy se sou-
kromý sektor zdráhá investovat. Může mít také 
významné přeshraniční účinky na růst, protože ob-
chodní vazby na jednotném trhu šíří ekonomické 
zisky napříč hospodářstvím EU. Snížení veřejných 
investic je proto důvodem k obavám. Financování 
politiky soudržnosti zvyšuje veřejné investice 
v členských státech, zejména v těch méně roz-
vinutých, které mohou mít menší fiskální prostor 
pro výdaje, v souladu se zásadou adicionality 
(viz pole 8.3). Je proto důležitou pákou pro obno-
vení hospodářské rovnováhy a oživení po krizi.

S výjimkou roku 2009, který byl vrcholem snah 
o zmírnění hospodářského poklesu, došlo v období 
2008 až 2019 k celkovému poklesu veřejných in-
vestic v poměru k HDP (graf 8.8). To naznačuje, že 
veřejné investice se po finanční krizi v letech 2008–
2009 nikdy nezotavily, což je důvodem k obavám, 
jaké důsledky může mít snížená úroveň investic na 
růst ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. 
Je možné, že pandemie dále snížila veřejné investice.
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Graf	8.7	Vybrané	kategorie	veřejných	výdajů,	EU-27,	2007,	2009,	2012,	2019	a	2020
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Pole	8.3	Zásada	adicionality	v	evropských	strukturálních	a	investičních	fondech

Definice

Nařízení o ESIF na období 2014–2020 stanoví, že 
podpora, kterou poskytují, by měla doplňovat veřej-
né nebo rovnocenné strukturální výdaje členských 
států (tj. tvorbu hrubého kapitálu nebo investice 
financované z národních zdrojů), nikoli je nahrazo-
vat. Po celé programové období proto musí členské 
státy udržovat úroveň veřejných nebo rovnocenných 
strukturálních výdajů alespoň na úrovni referenční 
úrovně stanovené v dohodě o partnerství na začátku 
období. Do budoucna to platí i pro novou generaci 
fondů politiky soudržnosti na období 2021–2027. 

Členské	státy	podléhající	ověřování	
v	období	2014–2020

Nařízení rovněž stanoví, že ověření zásady adici-
onality se provádí pouze v těch členských státech, 
v nichž méně rozvinuté regiony pokrývají alespoň 
15 % celkového počtu obyvatel, a to z důvodu roz-
sahu finančních zdrojů, které jsou jim přiděleny. 
v členských státech, v nichž méně rozvinuté regiony 
pokrývají alespoň 65 % celkové populace, se ověření 
provádí na vnitrostátní úrovni. v těch, kde pokrývají 
více než 15 % a méně než 65 %, má probíhat na 
regionální úrovni – to znamená, že se zaměřuje na 
regiony, které dostávají největší podporu.

V období 2014–2020 se ověření adicionality týkalo 
11 členských států na vnitrostátní úrovni (Bulharsko, 
Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Ma-
ďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko) 
a tří členských států na regionální úrovni (Řecko, Itá-
lie a Slovinsko).

Proces	ověřování

Ověřování zásady adicionality probíhá ve třech růz-
ných obdobích cyklu financování 2014–2020: (i) 
v době předložení dohody o partnerství (ověření ex 
ante); ii) v roce 2018 (ověření v polovině období); 
a iii) v roce 2022 (ověření ex post).

Plánovaný profil veřejných strukturálních výdajů 
musí být zahrnut do dohod o partnerství. Po schvá-
lení se příslušné údaje považují za referenční úroveň 

výdajů, která má být zachována v období 2014–
2020. Ověřovací postup spočívá v porovnání prů-
měrné úrovně tvorby hrubého fixního kapitálu v pro-
centech HDP, jak je vykázána v programech stability 
a konvergenčních programech předložených v rámci 
evropského semestru, s referenčními úrovněmi uve-
denými v dohodách o partnerství (v případě ověření 
na regionální úrovni se použije úroveň tvorby hrubé-
ho fixního kapitálu v méně rozvinutých regionech). 
Má se za to, že členský stát dodržel zásadu adicio-
nality, pokud jsou roční průměrné strukturální výdaje 
stejné nebo vyšší než referenční úroveň. 

Ověření v polovině období slouží výhradně pro účely 
monitorování; v této fázi se nepředpokládají žádné 
finanční opravy, pokud by bylo zjištěno nedodržení 
zásady adicionality. Členské státy, u nichž se zjis-
tí, že nesplňují požadavky, jsou Evropskou komisí 
vyzvány, aby zvýšily veřejné investice s cílem do-
sáhnout souladu následně (ex post). Komise může 
rovněž po konzultaci s dotčeným členským státem 
revidovat referenční úroveň veřejných strukturálních 
výdajů v dohodě o partnerství, pokud se hospodář-
ská situace výrazně změnila oproti odhadům v době 
přijetí dohody o partnerství.

V případě následného nedodržení může Komise roz-
hodnout o provedení finanční opravy, která nesmí 
přesáhnout 5 % finančních prostředků původně při-
dělených dotčeným méně rozvinutým regionům na 
dané programové období.

Aktuální	situace

Ověření zásady adicionality v polovině období pro 
období 2014–2020 proběhlo v letech 2018 až 2019. 
Na konci procesu byly Bulharsko, Itálie a Rumunsko 
považovány za země, které nesplňují požadavky. 
v důsledku toho Komise na podzim 2019 informo-
vala příslušné orgány, že budou muset zvýšit veřej-
né investice, aby dosáhly potřebné úrovně. Násled-
né ověření v roce 2022 zohlední veškeré významné 
změny v hospodářské situaci od ověření v polovině 
období, mimo jiné v důsledku recese vyvolané pan-
demií COVID-19 a reakcí veřejné politiky.
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Veřejné investice poklesly v období 2008–2019 
více v kohezních zemích (ze 4,9 % HDP na 3,8 %) 
než v nekohezních zemích (z 3,3 % na 2,9 %). To 
znamená, že členské státy, které nejvíce potřebují 
investice, je nejvíce snižují, což může mít nepřízni-
vé důsledky pro tempo a udržitelnost jejich konver-
gence k průměrné úrovni HDP na obyvatele v EU. 

Z geografického hlediska došlo k největšímu po-
klesu veřejných investic v jižních členských státech 
(o 1,7 p.b. v poměru k HDP), následovaly východní 
členské státy (0,7 p.b.), zatímco v severozápadních 
členských státech, s výjimkou Irska, došlo k menší 
změně. v Řecku, Rumunsku a Irsku činil pokles při-
bližně 3 p.b., ve Španělsku, Litvě a Bulharsku více 
než 2 p.b. Vysoká úroveň veřejného dluhu moh-
la přispět k omezení veřejných investic v Řecku 
a Španělsku, ale v ostatních členských státech byl 
uvedený dluh podstatně nižší. 

Třetina celkových vládních investic v EU směřuje do 
kategorie hospodářských záležitostí COFOG (zahr-
nující zejména energetiku, dopravu a komunikace), 
která sama o sobě v roce 2019 činila 1 % HDP 
(graf 8.9). v kohezních členských státech byla tato 
hodnota výrazně vyšší – 1,6 % HDP, i když se po-
hybovala od 2,7 % HDP v Maďarsku po pouhých 
0,2 % na Kypru.

V rámci kategorie hospodářských záležitostí smě-
řuje velká část investic do dopravy, která v roce 
2019 v EU činila 0,8 % HDP; ve všech členských 
státech byla největší oblastí investic v této katego-
rii a pohybovala se od 2,4 % HDP v Maďarsku po 
0,2 % na Kypru (graf 8.10).

V kohezních zemích představovaly investice do do-
pravy necelých 1,4 % HDP, což je dvakrát více než 
v zemích mimo soudržnost, což odráží probíhající 
výstavbu dopravních sítí, která by měla podpořit 
hospodářský rozvoj a konvergenci.

Veřejné investice do výzkumu a vývoje jsou důle-
žitým faktorem podporujícím růst a druhou největ-
ší složkou investic v kategorii hospodářských zá-
ležitostí v EU-27, která v roce 2019 činila necelá 
0,2 % HDP. Největší výdaje byly ve Francii (0,4 % 
HDP), následované Rakouskem (0,3 %).

Na rozdíl od investic do dopravy investovaly ne-
kohezní země do výzkumu a vývoje téměř dvoj-
násobek svého HDP než kohezní země (0,2 % 
oproti 0,1 %). Relativně nízká úroveň investic by 
mohla mít negativní vliv na jejich inovační kapacitu 
a schopnost udržet růst ve střednědobém a dlou-
hodobém horizontu. 
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Graf	8.8	Investice	vládních	institucí	v	letech	2008,	2012,	2016	a	2019
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3.	Veřejné	finance	na	nižší	než	
celostátní	úrovni	a	decentralizace

3.1	Nižší	než	národní	úrovně	vlády	
realizují	velkou	část	veřejných	výdajů,	
ale	s	výraznými	rozdíly	napříč	EU

Tento oddíl se zaměřuje na vládní výdaje a příjmy 
na nižší než celostátní úrovni (tj. u regionálních 

a místních orgánů a zemských vlád ve federál-
ních členských státech) a na změny, k nimž došlo 
v posledních letech, a to i v souvislosti s pandemií 
COVID-19.

Při posuzování financí na nižší než celostátní úrovni 
je důležité si uvědomit, že údaje o veřejných inves-
ticích nebo jiných výdajích prováděných orgány na 
nižší než celostátní úrovni a o příjmech, které tyto or-
gány inkasují, zahrnují částky, které přes ně  směřují 
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Graf	8.9	Investice	vládních	institucí	do	vybraných	oblastí	politiky,	2019
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Graf	8.10	Investice	vládních	institucí	do	vybraných	oblastí	v	kategorii	ekonomických	záležitostí,	
2019
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do jiných dílčích sektorů vládních institucí, konkrétně 
do ústřední vlády. Dotčené orgány mohou být odpo-
vědné za řízení výdajů nebo výběr příjmů, ale mo-
hou mít omezenou autonomii v oblasti základních 
politických, investičních nebo daňových rozhodnutí. 
v samostatném oddíle níže se hodnotí míra autono-
mie, kterou mají regionální a místní orgány.

Podobně jako trendy pozorované u veřejných finan-
cí jako celku se výdaje realizované orgány na nižší 
než celostátní úrovni nebo jejich prostřednictvím 
v EU chovají ve vztahu k HDP proticyklicky a mají 
tendenci se zvyšovat, když HDP klesá. S výjimkou 
let recese se zdá, že veřejné výdaje na nižší než ce-
lostátní úrovni byly v období 2004–2019 relativně 
stabilní a činily 15–16 % HDP (graf 8.11). v roce 
2020 se však prudce zvýšily, a to o 1,6 procentního 
bodu v poměru k HDP jako bezprostřední důsledek 
pandemie. Ve všech členských státech s výjimkou 
Maďarska došlo k nárůstu, který byl v letech 2019 
až 2020 obzvláště výrazný ve Španělsku (více 
než 3 procentní body v poměru k HDP), Německu 
a Belgii (více než 2 procentní body).

Příjmy na nižší než celostátní úrovni byly v období 
2009–2019 stejně stabilní a pohybovaly se kolem 
9–10 % HDP, což je mnohem nižší úroveň než výda-
je, přičemž tento rozdíl byl alespoň částečně snížen 
transfery od ústřední vlády. Celkový vývoj příjmů 
vykazuje od let bezprostředně předcházejících velké 
recesi mírný nárůst. To může odrážet malý nárůst 
decentralizace výběru příjmů, možné zvýšení fiskál-
ní autonomie orgánů na nižší než celostátní úrovni 
nebo zvýšení počtu úkolů, které jim byly svěřeny.

Významnou část veřejných výdajů realizují orgány 
na nižší než národní úrovni v celé EU (graf 8.12). 
v EU-27 činily v roce 2019 přibližně jednu třeti-
nu (32 %) a v předchozích 11 letech se v podstatě 
nezměnily. 

Mezi jednotlivými členskými státy však existova-
ly značné rozdíly, které odrážely rozdíly v institu-
cionálním prostředí. Podíl výdajů realizovaných 
orgány na nižší než celostátní úrovni byl nejvyšší 
ve federálních členských státech (Rakousko, Belgie 
a Německo) a v členských státech s vysoce decen-
tralizovanou veřejnou správou (Španělsko, Dánsko, 
Finsko a Švédsko). v Dánsku bylo v roce 2019 65 % 

výdajů realizováno orgány na nižší než celostátní 
úrovni, zatímco ve Švédsku to bylo více než 50 % 
a ve Španělsku, Belgii, Finsku a Německu více než 
40 %. Naproti tomu na Kypru a Maltě realizova-
ly orgány na nižší než celostátní úrovni méně než 
5 % výdajů a v Řecku, Irsku a Lucembursku pouze 
10 % nebo méně. 

Přestože podíl výdajů realizovaných orgány na 
nižší než celostátní úrovni je ve většině členských 
států v průběhu času relativně stabilní, existují vý-
jimky. Mezi lety 2008 a 2019 se tento podíl zvýšil 
o více než 8 procentních bodů v Belgii, o více než 4 
procentní body ve Švédsku a o více než 3 procentní 
body v Polsku, zatímco v sedmi členských státech 
klesl o více než 2 procentní body – včetně více než 8 
procentních bodů v Maďarsku a 6 procentních bodů 
v Irsku. v nedávné době, mezi lety 2016 a 2019, se 
zvýšila o přibližně 3 procentní body v Polsku, Česku 
a na Slovensku a klesla o více než 3 procentní body 
v Rumunsku, které bylo jediným členským státem, 
kde v tomto období výrazně klesla. 

Celkově lze říci, že v kohezních zemích je decentrali-
zace výdajů výrazně nižší než v nekohezích zemích 
(v roce 2019 činil podíl výdajů na nižší než národní 
úrovni 23 % v kohezních zemích oproti 34 % v ne-
kohezních zemích). Existují však náznaky možného 
nárůstu decentralizace, neboť podíl výdajů na nižší 
než celostátní úrovni se v zemích soudržnosti bě-
hem tří let do roku 2019 zvýší o 2,1 procentního 
bodu (oproti nárůstu o pouhých 0,2 procentního 
bodu v nekohezních zemích).

Výdaje orgánů na nižší než celostátní úrovni se sou-
střeďují na určité oblasti politiky. v EU jako celku šlo 
v roce 2019 téměř 50 % na vzdělávání, zdravot-
nictví, ochranu životního prostředí a hospodářské 
záležitosti (převážně dopravu), zatímco v případě 
celkových vládních výdajů to bylo 36 %9. Mezi jed-
notlivými členskými státy byly opět značné rozdí-
ly. v Estonsku, Litvě, Chorvatsku, Česku, Slovinsku 
a Itálii směřovalo do výše uvedených oblastí více 
než 65 % výdajů na nižší než celostátní úrovni, za-
tímco na Maltě a Kypru to bylo relativně málo.

9 Všimněte si, že v klasifikaci COFOG použité v analýze jsou trans-
fery obecné povahy mezi subsektory veřejné správy zahrnu-
ty v rámci všeobecných veřejných služeb (oddíl 01) v kategorii 
„ostatní“.
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V roce 2019 realizovaly orgány na nižší než celo-
státní úrovni více než 80 % veřejných výdajů na 
ochranu životního prostředí a více než 65 % výdajů 
na vzdělávání, dále 47 % výdajů na ekonomické 
záležitosti a více než třetinu výdajů na zdravotní 
péči (graf 8.13).

V některých členských státech jsou veřejné výdaje 
v těchto oblastech téměř zcela realizovány orgány 
na nižší než celostátní úrovni. Konkrétně více než 

90 % výdajů na ochranu životního prostředí bylo 
v roce 2019 vynaloženo na nižší než celostátní 
úrovni v Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Litvě, více 
než 90 % výdajů na zdravotní péči v Itálii, Dánsku, 
Švédsku a Španělsku a více než 90 % výdajů na 
vzdělávání v Belgii, Německu a Španělsku.

Mezi lety 2004 a 2019 klesl podíl výdajů na ochra-
nu životního prostředí a zdravotní péči na nižší než 
celostátní úrovni na celkových veřejných výdajích 
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Graf	8.12	Výdaje	na	nižší	než	celostátní	úrovni,	2008,	2012,	2016	a	2019
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Graf	8.11	Výdaje	a	příjmy	vládních	institucí	na	nižší	než	celostátní	úrovni,	EU-27,	2004–2020
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v těchto oblastech, ačkoli jejich celkový podíl na 
HDP vzrostl, což svědčí o tom, že více výdajů reali-
zuje ústřední vláda. Současně se však podíl výdajů 
na vzdělávání na nižší než celostátní úrovni zvýšil 
o více než 3 procentní body.

Stejně jako na celkové úrovni byla i v roce 2019 
v EU-27 největší oblastí výdajů prováděných orgá-
ny na nižší než celostátní úrovni nebo prostřednic-
tvím těchto orgánů sociální ochrana, a to ve výši 

3,5 % HDP, následovaná vzděláváním (3 %), zdra-
votní péčí a hospodářskými záležitostmi (každá 
o něco více než 2 %). Výdaje na ochranu životního 
prostředí činily pouze 0,6 % HDP (graf 8.14).

Mezi jednotlivými členskými státy byly opět znač-
né rozdíly. Celkově byly výdaje realizované orgány 
na nižší než celostátní úrovni v poměru k HDP o 
více než 8 procentních bodů nižší v kohezních ze-
mích (9,5 %) než v nekohezních zemích (17,6 %). 
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Graf	8.13	Výdaje	na	nižší	než	celostátní	úrovni	ve	vybraných	oblastech	politiky,	EU-27,	
2004,	2010,	2016	a	2019	
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Graf	8.14	Výdaje	na	nižší	než	celostátní	úrovni	ve	vybraných	oblastech	politiky,	2019
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v prvním případě byly nižší výdaje ve všech oblas-
tech, zejména na sociální ochranu (o 2,4 procent-
ního bodu), zdravotní péči (o 1,3 procentního bodu) 
a vzdělávání (o 0,9 procentního bodu).

V jednotlivých členských státech se výdaje na so-
ciální ochranu na nižší než celostátní úrovni pohy-
bovaly od více než 18 % HDP v Dánsku a téměř 
6 % ve Švédsku, Belgii, Finsku a Německu až po 
přibližně 1 % nebo méně v 16 členských státech 
(včetně nuly na Maltě a Kypru). Výdaje na vzdě-
lávání vynakládané orgány na nižší než celostát-
ní úrovni se blížily 7 % HDP v Belgii a 4 % nebo 
více ve Švédsku, Německu, Lotyšsku, Nizozemsku, 
Estonsku a Španělsku, ale byly výrazně nižší než 
1 % v Maďarsku, Itálii, Portugalsku, Lucembursku, 
Rumunsku, Řecku a Irsku a nulové na Kypru a Maltě. 
v Dánsku, Švédsku, Itálii, Finsku a Španělsku či-
nily výdaje na zdravotní péči přibližně 6 % HDP, 
v Bulharsku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, 
Maďarsku, na Slovensku, ve Francii a Lucembursku 
byly výrazně nižší než 1 % a v Irsku, Řecku, na 
Kypru a Maltě byly nulové. Tyto rozdíly odrážejí jak 
rozdílnou odpovědnost orgánů na nižší než celo-
státní úrovni za výdaje v různých oblastech, tak 
rozdílné struktury řízení.

3.2	Většinu	veřejných	investic	realizují	
vlády	na	nižší	než	celostátní	úrovni

Při realizaci veřejných investic hrají významnou roli 
orgány na nižší než celostátní úrovni. v roce 2019 
činily jejich výdaje na investice (tvorba hrubého fix-
ního kapitálu) v EU-27 1,7 % HDP, což představuje 
58 % celkových veřejných investic (graf 8.15).

Ačkoli se investiční výdaje orgánů na nižší než ce-
lostátní úrovni v poměru k HDP obecně procyklicky 
měnily a během hospodářského poklesu klesaly, 
stejně jako v případě celkových vládních investic, 
v kohezních zemích byly tyto změny výraznější než 
v nekohezních zemích. 

Výdaje na investice na nižší než celostátní úrovni 
byly v poměru k HDP ve třech letech 2018–2020 
přibližně stejné jak v kohezních zemích, tak v neko-
hezních zemích, přičemž v prvně jmenovaných ze-
mích se zvýšily zpět na stejnou úroveň jako v roce 
2004 a ve druhých zůstaly mírně pod touto úrovní. 
Současně byl podíl veřejných investic na nižší než 
celostátní úrovni v zemích soudržnosti mnohem 
nižší, i když se tento rozdíl mezi lety 2004 a 2020 
postupně snížil téměř o polovinu.
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Graf	8.15	Investice	na	nižší	než	celostátní	úrovni	a	investice	vládních	institucí	v	letech	
2004–2020
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V roce 2019 byly veřejné investice prováděné or-
gány na nižší než celostátní úrovni v poměru k HDP 
vysoké zejména ve Švédsku a Finsku (v obou pří-
padech těsně pod 3 %); v sedmi dalších členských 
státech (Lotyšsko, Chorvatsko, Francie, Polsko, 
Belgie, Česko a Rumunsko) byly vyšší než 2 %, 
ale v Portugalsku, Irsku, Řecku, na Kypru a Maltě 
byly nižší než 1 %. Členské státy s relativně nízkou 
úrovní investic na nižší než celostátní úrovni měly 
obecně také nízké celkové výdaje na nižší než ná-
rodní úrovni (graf 8.16). 

V 16 členských státech byly v roce 2019 veřejné 
investice na nižší než celostátní úrovni v poměru 
k HDP nižší než v roce 2008; nejvíce v Irsku (o 2,3 
p.b. nižší) a ve Španělsku (o 1,6 p.b. nižší) a jen o 
něco méně v Lotyšsku, Portugalsku a Litvě. v roce 
2019 byly vyšší v 11 členských státech, zejména 
ve Švédsku a Finsku. v poli 8.4 jsou uvedeny vý-
sledky pilotního projektu týkajícího se veřejných 
investic na regionální úrovni (NUTS 2).

3.3	Regionální	a	místní	samospráva

Jak bylo zdůrazněno výše, výše výdajů prováděných 
orgány na nižší než celostátní úrovni a výše vybra-
ných příjmů nemusí nutně odrážet jejich samosprávu 
při tvorbě politik. Důležitým faktorem při prosazová-
ní místních politik je regionální a místní samospráva.

Dva ukazatele, odvozené z indexu regionální sa-
mosprávy (RAI) a indexu místní autonomie (LAI), 
umožňují lépe měřit rozsah regionální a místní „sa-
mosprávy“10. Ukazatele, jeden pro regionální a je-
den pro místní orgány, zahrnují pět dimenzí: insti-
tucionální autonomii, politickou autonomii, fiskální 
autonomii, výpůjční autonomii a zastupování nebo 
organizační autonomii11. Specifický ukazatel pro 
metropolitní regiony se počítá zvlášť (viz pole 8.5).

Ve 23 členských státech EU s regiony definovaný-
mi v ukazateli regionální samosprávy (viz poznám-
ka ke grafu 8.17) se úroveň regionální autonomie 
v posledních třech desetiletích v průměru zvýši-
la, přičemž k největšímu nárůstu došlo mezi lety 
1990 a 2000.

10 RAI měří rozsah samosprávy a sdílené vlády, kterou vykonávají 
regionální vládní orgány ve svých zemích (Hooghe a kol. [eds], 
2016); LAI měří rozsah samosprávy a interaktivní vlády vyko-
návané místními orgány (Ladner a kol., 2015). Oba indexy jsou 
založeny na odborném posouzení. Ukazatele použité v této části 
odrážejí pouze samosprávné složky RAI a LAI. 

11 Institucionální autonomie je míra, do jaké je regionální nebo míst-
ní samosprávný orgán formálně nezávislý na vyšších úrovních 
státní správy; politická autonomie se týká rozsahu politik (nebo 
funkcí), za které jsou regionální nebo místní orgány odpovědné; 
fiskální autonomie je míra, do jaké mohou nezávisle vybírat daně; 
výpůjční autonomie je míra, do jaké si mohou půjčovat; reprezen-
tace se týká míry, do jaké mají regiony nezávislý zákonodárný 
a výkonný orgán, a organizační autonomie v případě místních or-
gánů je míra, do jaké mohou svobodně rozhodovat o své vlastní 
organizaci a volebním systému. Každý ukazatel nabývá hodnot 
od 0 do 18.
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Graf	8.16	Investice	na	nižší	než	celostátní	úrovni,	2008,	2012,	2016	a	2019
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Pole	8.4	Měření	regionálních	veřejných	investic:	pilotní	projekt

Veřejné investice hrají klíčovou roli 
při snižování regionálních rozdílů. Má 
zásadní význam pro hladké fungová-
ní moderních ekonomik, neboť zajiš-
ťuje základní veřejnou infrastrukturu 
a veřejné služby. Ty soukromý sektor 
nezajistí a jsou klíčovým faktorem 
dlouhodobého růstu. Například do-
pravní infrastruktura je téměř výhrad-
ně financována z veřejných investic. 
Veřejné investice zahrnují podporu 
výzkumu, vývoje a inovací, které jsou 
důležitým motorem růstu. Veřejné in-
vestice jsou rovněž potřebné k řešení 
problémů spojených se změnou kli-
matu, demografickými změnami, ur-
banizací a digitalizací. Veřejné inves-
tice celkově ovlivňují rozhodování lidí 
o tom, kde budou žít a pracovat, ovliv-
ňují povahu a umístění soukromých in-
vestic a kvalitu života.

Veřejné investice mohou pomoci méně 
rozvinutým regionům dohnat zaostá-
vání. Tyto regiony obvykle zaostávají 
v oblasti základní infrastruktury, výzku-
mu, vývoje a inovací, schopnosti zmír-
nit dopady změny klimatu a schopnos-
ti přilákat soukromé investice. Měření 
regionálních veřejných investic má 
proto zásadní význam pro podporu 
politik územního rozvoje, jako je poli-
tika soudržnosti. Proto byl v roce 2020 
zahájen pilotní projekt Eurostatu, který 
má ověřit proveditelnost sběru těchto 
údajů. Celkovým cílem je dohodnout se 
na harmonizované metodice a vypra-
covat roční údaje o veřejných investi-
cích podle regionů NUTS 2.

V rámci tohoto projektu bylo pro Špa-
nělsko shromážděno regionální členě-
ní veřejných investic (tvorba hrubého 
fixního kapitálu) podle regionálních 
a místních vlád, nikoli však podle 
ústředních vlád (mapa 8.1). Tyto úda-
je ukazují, že veřejné investice těchto 
dvou úrovní veřejné správy se v jednot-
livých regionech značně lišily. Nejnižší 
(0,7 % HDP) byla v regionu  hlavního 
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Mapa 8.1 Tvorba hrubého fixního kapitálu podle orgánů státní správy 
a samosprávy ve Španělsku, průměr za období 2014–2017
Zdroj: Pilotní projekt Eurostatu o regionálních veřejných investicích 
a údaje Eurostatu (nama_10r_2gdp)
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Zdroj: Pilotní projekt Eurostatu o regionálních veřejných investicích 
a údaje Eurostatu (nama_10r_2gdp)

Mapa 8.2 Tvorba hrubého fixního kapitálu vládních institucí v Polsku, 
průměr období 2016–2018
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Mezi lety 1990 a 2018 se tento ukazatel zvý-
šil ve 14 členských státech, přičemž v Litvě, na 
Slovensku a v Řecku došlo v posledním desetiletí 
po dřívějším zvýšení k určitému snížení. v pěti člen-
ských státech se tento ukazatel v podstatě nezmě-
nil (na Kypru, v Portugalsku a Lotyšsku na relativ-
ně nízké úrovni a ve Francii a Německu na vysoké 
úrovni) a ve zbývajících čtyřech se snížil, přičemž 
ve Švédsku, Rakousku a Maďarsku došlo mezi lety 
2000 a 2010 k malému snížení a v Dánsku k vý-
raznějšímu poklesu.

Mezi členské státy s největší regionální autonomií 
patřily federální členské státy (Rakousko, Belgie 
a Německo) spolu s vysoce decentralizovanými 
státy Španělskem a Itálií (všechny získaly v tomto 
ukazateli 14 nebo 15 bodů z 18). Na opačném kon-
ci škály se umístily unitární státy Kypr, Portugalsko, 
Bulharsko, Litva a Slovinsko (se skóre jen 1 nebo 

2 z 18), přičemž Lotyšsko mělo o něco vyšší úroveň 
regionální autonomie (skóre 4).

Decentralizace pomáhá podporovat integrované 
místní politiky, které jsou důležité zejména ve vel-
kých členských státech se značnými vnitřními roz-
díly. Kohezní země, což do jisté míry odráží jejich 
obecně menší velikost, mají v průměru mnohem 
nižší úroveň regionální autonomie než nekohez-
ní země (jejich průměrné skóre v roce 2018 bylo 
6 bodů z 18, zatímco v případě kohezních zemí 
11,5 bodu). Mezi lety 1990 a 2010 se tento rozdíl 
zmenšil, ale od té doby až do roku 2018 se mírně 
zvětšoval.

Vztah hodnocení regionální samosprávy k počtu 
obyvatel ukazuje, že členské státy s většími regi-
ony mají v průměru vyšší úroveň regionální auto-
nomie (graf 8.19). Sedm z osmi členských států 

města Madridu a nejvyšší v méně rozvinutém re-
gionu Extremadura (2,4 %). Přechodové regiony na 
severovýchodě Španělska spíše vykazovaly relativně 
vysokou úroveň investic, zatímco některé méně roz-
vinuté regiony ve středu a na jihu země vykazovaly 
podprůměrné hodnoty.

Pro Polsko (mapa 8.2) je k dispozici regionální rozděle-
ní veřejných investic podle všech úrovní veřejné sprá-

vy. Veřejné investice se pohybovaly mezi 6,8 % HDP 
v severovýchodním regionu Warmińsko-Mazurskie 
a 3,2 % HDP v regionu hlavního města Warszawa. Po-
díl veřejných investic na HDP byl obecně výrazně vyšší 
v méně rozvinutých regionech než v rozvinutějších, 
ale s určitými nuancemi; například méně rozvinuté re-
giony na jihovýchodě Polska měly nižší veřejné inves-
tice než relativně vyspělejší  regiony na severozápadě.
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Pole	8.5	Samospráva	v	metropolitních	regionech	

Ukazatel regionální samosprávy, který měří pravo-
moc vykonávanou regionální vládou nad obyvateli 
daného regionu, se vypočítává zvlášť pro metropo-
litní regiony v EU. To vrhá další světlo na víceúrov-
ňovou vládní architekturu členských států EU, kromě 
tradičních kategorií regionálních a místních orgánů, 
které již byly popsány v této části.

Pro účely výpočtu ukazatele samosprávy je met-
ropolitní region definován jako přilehlá obecná ju-
risdikce, která spojuje město (nebo města) a jejich 
okolní obce za účelem řešení problémů vyplývají-
cích z „konurbanizace“ (tj. skutečnosti, že několik 
měst má tendenci se spojovat s předměstími cen-
trálního města a vytvářet tak rozšířenou městskou 
oblast). Region je označen jako metropolitní, pokud 
splňuje následující kritéria: (i) existuje mezi místní 
a celostátní úrovní veřejné správy; (ii) má alespoň 
150 000 obyvatel a (iii) příslušnost je kodifikována 
zákonem1. Tato definice se liší od definice používané 
Eurostatem pro metropolitní regiony2.

Ukazatel uvedený na grafu 8.18 je souhrnným mě-
řítkem výsledků, které orgány metropolitních regionů 
získaly v těchto aspektech: institucionální hloubka, 
rozsah politiky, fiskální autonomie, výpůjční autono-
mie a reprezentace.

Počet jednotlivých metropolitních regionů (např. 
hlavní město Vídeň v Rakousku) a kategorií metropo-
litních regionů (např. Stadtstaaten v Německu, zahr-
nující města Berlín, Brémy a Hamburk) se v průběhu 
času zvyšoval. v roce 1990 existovalo pouze 12 ta-
kových správních jednotek v pěti členských státech 
(v Rakousku, Belgii, Německu, Francii a Maďarsku), 
zatímco v roce 2018, tedy v posledním roce, za který 
jsou údaje k dispozici, jich bylo 23 v 15 členských 
státech: (i) regiony hlavních měst v Rakousku, Belgii, 
Německu, Chorvatsku, Česku, Francii, Portugalsku, 
Rumunsku, Slovensku a Slovinsku; (ii) velké metro-
politní oblasti v Německu, Španělsku, Itálii a Portu-
galsku; a (iii) regionální kategorie s několika jednot-
livými městy v Německu, Francii, Maďarsku, Irsku 
a Polsku. k největšímu nárůstu počtu došlo mezi lety 
1990 a 2000, kdy byly v řadě východních a jižních 
členských států zavedeny metropolitní regiony.

1 Hooghe a kol. (eds) (2016).

2 Viz kapitola 2 této zprávy.

Vedle dlouhodobých příkladů metropolitních regio-
nů založených v Rakousku, Belgii, Francii a Němec-
ku existují i některé relativně krátkodobé. Například 
Velká Kodaň (Hovedstadens Udviklingsråd) v Dánsku 
(2000–2006), „plusregio's“ v Nizozemsku (2006–
2015) a svazek 11 obcí, který tvořil hlavní město 
Varšavu („miasta stołecznego Warszawy“) v Polsku 
(1994–2002), byly všechny ukončeny, i když v ně-
kterých případech (např. ve Varšavě) byly příslušné 
obce později sloučeny. To ilustruje rozdílnou sílu po-
litického závazku vůči tomuto typu subjektů a to, jak 
se může v průběhu času měnit. Ačkoli řada metro-
politních oblastí byla zcela zrušena, v některých pří-
padech byly nahrazeny různými subjekty a formami 
spolupráce mezi místními orgány, jako v případě me-
tropolitní oblasti Barcelony (Área Metropolitana de 
Barcelona), která nahradila bývalou městskou me-
tropolitní jednotku (Entitad Municipal Metropolitana 
de Barcelona) a získala větší autonomii.

Nejnověji byly zřízeny metropolitní regiony Zarago-
za ve Španělsku v roce 2018, kategorie metropolitní 
město („città metropolitana“) v Itálii v roce 2015, 
kategorie „city“ a „city and county councils“ v Ir-
sku v roce 2014 a kategorie „métropole“ ve Francii 
v roce 2010.

Pokud jde o míru správní autonomie, měřenou uka-
zatelem samosprávy, jednotlivé subjekty se po svém 
vzniku obecně v čase příliš neliší. Zdá se však, že 
k určitému zvýšení autonomie došlo v případě Région 
de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest 
v Belgii, dvou portugalských metropolitních oblastí, 
francouzských „communautés urbaines“ a regionu 
Grad Zagreb v Chorvatsku. Jediným případem, kdy 
došlo ke znatelnému poklesu autonomie, jsou měst-
ské župy (Megyei jogú városok) v  Maďarsku.

V roce 2018 vykázaly v ukazateli samosprávy nejvyš-
ší skóre metropolitní regiony ve spolkových zemích 
Německo (městské státy Berlín, Brémy a Hamburk 
získaly 15 bodů z 18, což odpovídá skóre běžných 
regionů), Rakousko (Vídeň získala 14 bodů, opět jako 
běžné regiony) a Belgie (Brusel získal 13 bodů, což je 
o něco méně než průměr běžných regionů). Dalších 
nejlepších výsledků dosáhly regiony hlavních měst 
v Chorvatsku, Francii a na Slovensku (všechny více 
než běžné regiony v příslušných  členských státech). 
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s  regionální autonomií vyšší než 10 bodů má re-
giony s průměrným počtem obyvatel vyšším než 
jeden milion. Naproti tomu šest ze sedmi členských 
států s nejnižšími hodnotami regionální samosprá-
vy (nižšími než 6) má regiony s průměrným po-
čtem obyvatel nižším než 400 000. 

Severozápadní a jižní členské státy mají spíše vel-
ké regiony (v prvním případě v průměru 2,1 mili-
onu obyvatel, ve druhém 1,6 milionu) s relativně 

vysokou úrovní správní autonomie (s průměrným 
skóre 11 v prvním případě a 8 ve druhém). Naopak 
východní členské státy mají spíše menší regiony 
(v průměru 0,6 milionu) se střední nebo nízkou 
správní autonomií (s průměrným skóre 6 a se vše-
mi členskými státy se skóre nižším než 10).

Pokud jde o místní samosprávu, ukazatel ukazuje, 
že míra autonomie v EU na této úrovni v průměru 
mezi lety 1990 a 2020 neustále rostla, i když  mírně 

Naproti tomu sdružení měst a okresů v Porúří v Ně-
mecku získalo z hlediska autonomie pouze 6 bodů 
z 18 a dvě portugalské metropolitní oblasti Lisabon 
a Porto jen o něco více (8 bodů z 18), přičemž vět-
šina ostatních metropolitních oblastí získala 9 nebo 
10 bodů.

Úroveň autonomie metropolitních regionů ve srov-
nání s běžnými regiony je vysoká zejména ve Slo-
vinsku a Portugalsku, kde dosahují téměř o 7 bodů 
vyššího skóre než druhé jmenované regiony, které 
mají relativně nízké skóre. v některých případech 
však mají metropolitní regiony nižší úroveň autono-
mie než běžné regiony, jako například v Itálii a Špa-
nělsku a částečně i v Německu.
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Graf	8.18	Ukazatel	samosprávy	metropolitních	regionů,	1990,	2000,	2010	a	2018

Zdroj: Výpočty GŘ REGIO na základě výsledků RAI v.3.1 pro metropolitní regiony 
(https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority-2/).
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(graf 8.20). k nárůstu došlo ve většině členských 
států (16 z 27). Na Kypru, v Řecku, Lucembursku, 
Rakousku a Nizozemsku se v podstatě nezměnila, 
zatímco v Dánsku, Polsku a Slovinsku mírně kles-
la a v Maďarsku, Španělsku a Německu výrazněji. 
v pěti z 16 členských států, v nichž se v daném ob-
dobí zvýšila, však v průběhu deseti let 2010–2020 
klesla, a to zejména v Itálii, Bulharsku, Rumunsku, 
Estonsku a Belgii. 

Severské členské státy byly vyhodnoceny jako 
státy s nejvyšší úrovní místní autonomie, přičemž 
Švédsko, Finsko a Dánsko měly v roce 2020 skóre 
vyšší než 14 z 18, následované Německem (14). 
Na opačném konci stupnice se umístily Kypr, Malta, 
Irsko a Řecko, které dosáhly skóre nižšího než 9 
bodů, a Slovinsko a Rumunsko, které dosáhly skóre 
jen mírně vyššího. Na rozdíl od regionální autono-
mie jsou kohezní země hodnoceny jako země s mír-
ně vyšší úrovní místní autonomie než  nekohezní 
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Graf	8.20	Ukazatel	místní	samosprávy,	1990,	2000,	2010	a	2020
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země (s průměrným skóre 11,4 oproti 11,2), při-
čemž tento rozdíl existuje již od roku 2000.

Zdá se, že úroveň místní autonomie nesouvisí s ve-
likostí členského státu, neboť je relativně vysoká 
jak ve velkých, tak v malých členských státech. 
Totéž platí pro velikost místních orgánů v člen-
ských státech (graf 8.21). Například všechny úřa-
dy v Irsku patří do největší velikostní kategorie, 
ale mají v průměru mnohem menší autonomii než 

dánské úřady, které jsou v průměru téměř stejně 
velké. Obecně platí, že menší místní orgány mají 
obvykle méně zdrojů a zaměstnanců než větší or-
gány, což může znamenat, že investice, které pro-
vádějí, vyžadují spolupráci se sousedními orgány  
a/nebo větší podporu při budování kapacit.

Místní autonomie bývá v průměru vyšší než regi-
onální autonomie (graf 8.22). To platí pro kohezní 
i nekohezní země. Regionální autonomie je však 
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Graf	8.21	Obce	podle	velikostní	kategorie	obyvatel,	2018
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v kohezních zemích mnohem nižší než na místní 
úrovni, což odráží relativně slabý charakter regi-
onálních orgánů. Místní autonomie je hodnocena 
jako vyšší než na regionální úrovni v 18 členských 
státech, zejména v Portugalsku, Bulharsku, Litvě 
a Finsku, a jen o něco méně ve Slovinsku a Dánsku. 
Pět členských států, kde je regionální autonomie 
vyšší než místní, má buď federální systém vlády 
(Německo, Rakousko a Belgie), nebo vysoce decen-
tralizovaný systém (Španělsko a Itálie). 

4.	Závěry

V porovnání s vládními kapitálovými investice-
mi význam politiky soudržnosti pro členské státy, 
zejména ty méně rozvinuté, během posledního 
programového období výrazně vzrostl. Ačkoli ne 
všechny finanční prostředky politiky soudržnosti 
jsou určeny na veřejné kapitálové investice, důkazy 
naznačují, že v posledním desetiletí politika soudrž-
nosti účinně přispěla k obnovení a udržení úrovně 
veřejných investic v EU po jejich snížení, k němuž 
došlo v důsledku velké recese v letech 2008–2009 
a krize státního dluhu v roce 2011.

Případové studie ukazují, že členské státy EU mají 
několik politik, které se zabývají regionálními roz-
díly a jsou financovány výhradně z vnitrostátních 
zdrojů. Přesto je politika soudržnosti zdaleka hlav-
ním zdrojem financování politik regionálního rozvo-
je. Ačkoli má územní rozsah, většinu opatření ná-
rodní politiky obvykle navrhují a provádějí ústřední 
vlády s omezeným zapojením regionálních orgánů, 
zatímco politika soudržnosti vyžaduje partnerství 
s regionálními a místními orgány.

Veřejné financování investic, ať už z EU nebo z ná-
rodních zdrojů, je důležité pro formování regio-
nálního rozvoje, zejména pokud vyvolá soukromé 
investice. Zdá se, že politiky zaměřené na zvýšení 
produktivity a přesun hospodářské činnosti z od-
větví s nízkou přidanou hodnotou, jako jsou inves-
tice do lidského kapitálu, dopravní infrastruktury 
a zlepšení správy věcí veřejných, jsou účinné při 
snižování regionálních rozdílů.

Veřejné finance v členských státech EU se od obdo-
bí po velké recesi v letech 2008–2009 až do roku 
2019 postupně zlepšovaly, ale nástup pandemie 
COVID-19 a hospodářský pokles, který vyvolala, 
si vyžádaly mimořádná politická opatření, která 
zvýšila rozpočtový schodek v roce 2020 ve všech 
členských státech.

Na počátku krize COVID-19 byly veřejné investi-
ce v EU stále nižší než před finanční krizí v letech 
2008–2009, zejména v mnoha zemích soudržnos-
ti, což vyvolává obavy z důsledků snížené úrovně 
investic pro hospodářskou konvergenci a dlouho-
dobý rozvoj. 

Orgány na nižší než celostátní úrovni realizují té-
měř třetinu celkových veřejných výdajů v EU, při-
čemž mezi jednotlivými členskými státy jsou velké 
rozdíly. Tento rozdíl se však v průběhu času poma-
lu zmenšuje, což naznačuje rostoucí decentralizaci 
odpovědnosti, přinejmenším za realizaci výdajů.

Orgány na nižší než celostátní úrovni realizují v EU 
značnou část veřejných investic, přibližně 58 % 
celkových veřejných investic v roce 2019, opět 
s velkými rozdíly mezi členskými státy. v období 
před krizí COVID-19 realizovaly orgány na nižší než 
celostátní úrovni v kohezních zemích a v nekohez-
ích zemích podobné úrovně veřejných investic v po-
měru k HDP, ačkoli mezi členskými státy existovaly 
výrazné rozdíly, které odrážely rozdíly v institucio-
nálním prostředí.

Ukazatele regionální a místní autonomie při rozho-
dování o výdajích a investicích ukazují, že v kohez-
ních zemích je tato autonomie výrazně nižší než 
v nekohezních zemích. Ačkoli se tento rozdíl mezi 
lety 1990 a 2010 snížil, v posledním desetiletí se 
opět zvětšuje.
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Kapitola	9	

Vliv	politiky	soudržnosti

 • Finanční prostředky EU vynaložené na politiku soudržnosti v období 2014–2020 činí v průměru 
112 EUR ročně na osobu v EU a téměř 400 EUR ročně v některých nejméně rozvinutých regionech.

 • V letech 2014 až 2020 podpořila politika soudržnosti více než 1,4 milionu podniků. Vybrané 
projekty naznačují, že do konce programového období by se tento počet mohl zvýšit na více 
než 2 miliony.

 • Z hodnocení vyplývá, že podpora podniků přinesla hmatatelné výsledky. Například v České 
republice zavedlo inovace výrobků nebo procesů 90 % podniků podpořených v rámci programu 
„Partnerství znalostního transferu“.

 • Do konce roku 2020 využilo opatření na ochranu před povodněmi spolufinancovaných z politiky 
soudržnosti v období 2014–2020 11,3 milionu lidí. Po dokončení všech vybraných projektů by 
mělo být celkově lépe chráněno 24 milionů lidí.

 • Díky politice soudržnosti bylo od roku 2014 do konce roku 2020 položeno nebo modernizováno 
1 544 kilometrů železničních tratí a dalších 3 500 kilometrů bude položeno nebo modernizováno 
do roku 2023, jakmile budou vybrané projekty dokončeny.

 • Investice do výstavby nových silnic a modernizace jiných silnic zvýšily bezpečnost silničního 
provozu a snížily počet nehod – například v Poznani o 54 % a v polském Lublinu o 74 % – 
a zároveň zkrátily dobu jízdy a snížily znečištění ovzduší ve městech.

 • V letech 2014 až 2020 pomohly programy 45,5 milionu účastníků začlenit se na trh práce 
a získat vzdělání a odbornou přípravu a 5,4 milionu lidí pomohly najít práci.

 • Ve stejném období poskytla zdravotnická zařízení vybudovaná nebo vylepšená s podporou 
EFRR, především ve středních a východních členských státech, lepší služby 53,3 milionu lidí.

 • V letech 2014 až 2020 bylo vytvořeno nebo obnoveno přibližně 15,2 milionu metrů čtverečních 
volných ploch a po dokončení vybraných projektů by se tento počet zvýšil na 53,4 milionu.

 • Odhaduje se, že do konce roku 2023 se díky investicím financovaným z politiky soudržnosti 
v období 2014–2020 zvýší HDP v některých nejméně rozvinutých regionech Evropy až o 5 %. 

 • Simulace makroekonomických modelů ukazují, že z dlouhodobého hlediska mají z politiky 
soudržnosti prospěch všechny regiony EU. Odhaduje se, že každé 1 euro vynaložené na politiku 
soudržnosti v období 2014–2020 přinese za 15 let po skončení tohoto období návratnost ve 
výši 2,7 eura v podobě dodatečného HDP EU.
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Vliv politiky soudržnosti

V období 2014–2020 byly investice financované 
z těchto tří fondů zaměřeny na podporu 11 širo-
kých priorit neboli tematických cílů:

 • posílení výzkumu, technologického rozvoje 
a inovací (RTDI);

 • zlepšení přístupu k informačním a komunikač-
ním technologiím a jejich využívání a kvality;

 • zvýšení konkurenceschopnosti malých a střed-
ních podniků;

 • podpora přechodu k nízkouhlíkovému hospo- 
dářství;

 • podpora přizpůsobení se změně klimatu, pre-
vence a řízení rizik;

 • zachování a ochrana životního prostředí a pod-
pora účinného využívání zdrojů;

 • podpora udržitelné dopravy a odstraňování 
překážek v klíčové síťové infrastruktuře;

 • podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti 
a podpora mobility pracovních sil;

 • podpora sociálního začlenění a boj proti chudo-
bě a diskriminaci;

 • investice do vzdělávání, odborné přípravy 
a odborného vzdělávání v oblasti dovedností 
a  celoživotního učení; a

 • posílení institucionální kapacity veřejných 
 orgánů a efektivní veřejné správy.

EFRR byl zaměřen na prvních sedm cílů, ale finan-
coval také investice do infrastruktury v dalších čty-
řech cílech. Na první čtyři cíle připadalo 50 % až 
80 % celkových výdajů EFRR v závislosti na úrov-
ni regionálního rozvoje (v rozvinutějších regionech 
se na tyto cíle vynakládá více prostředků). ESF se 
soustředil na financování výdajů v rámci posled-
ních čtyř cílů, ačkoli podporoval i (běžné) výdaje 
v rámci ostatních sedmi cílů. Po vypuknutí epidemie 
COVID-19 však rychle následovaly dvě investiční 

1.	Úvod

Politika soudržnosti je hlavním zdrojem investic EU 
do hospodářského a sociálního rozvoje v celé Unii. 
Je financován ze tří fondů: Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti (FS) 
a Evropského sociálního fondu (ESF). Financování 
z EFRR, největšího z těchto tří fondů, je přidělová-
no regionům (na úrovni NUTS 2) na základě jejich 
HDP na obyvatele a dalších ukazatelů, jako je míra 
nezaměstnanosti. Největší částku dostávají méně 
rozvinuté regiony (definované jako regiony s HDP 
na obyvatele nižším než 75 % průměru EU), dal-
ší největší částku dostávají přechodové regiony 
(s úrovní mezi 75 % a 90 %1 průměru) a nejmenší 
částku dostávají rozvinutější regiony – ty zbývající 
(mapa 9.1). Kromě toho je část prostředků z EFRR 
vyčleněna také na evropskou přeshraniční spolu-
práci (Interreg), která poskytuje podporu pohranič-
ním regionům, rozsáhlým oblastem v EU zahrnují-
cím několik členských států, jako je region Dunaje 
nebo Baltského moře, a regionům v různých člen-
ských státech, které přijímají společný přístup k ře-
šení společných problémů.

Fond soudržnosti, jehož zdroje jsou přidělová-
ny na národní úrovni, je omezen na členské státy 
s hrubým národním důchodem (HND) nižším než 
90 % průměru EU a je omezen na financování in-
vestic do dopravy, environmentální infrastruktury 
a energetiky. Rovněž prostředky z ESF, což je hlavní 
zdroj financí na investice do lidí, jsou přidělovány 
členským státům na národní úrovni s ohledem na 
počet obyvatel, nezaměstnanost a úroveň  vzdělání. 
V období 2014–2020 byla přidána Iniciativa na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), která 
má poskytovat podporu mladým lidem do 25 let, 
kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělá-
vání nebo odborné přípravy (NEET) a žijí v regio-
nech, kde byla v roce 2012 nezaměstnanost mla-
dých lidí vyšší než 25 %.

1 Pro programové období 2021–2027 jsou přechodové regiony de-
finovány jako regiony s HDP na obyvatele mezi 75 % a 100 % 
průměru EU. 
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Zdroj: GŘ REGIO.
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iniciativy Komise pro reakci na koronavirus (CRII 
a CRII+), které umožnily vládám značnou flexibilitu 
při přesměrování nevyužitých finančních prostředků 
politiky soudržnosti na financování výdajů souvisejí-
cích s pandemií, například na zdravotnické vybavení 
a podporu pracovních míst a podniků postižených 
omezeními zavedenými s cílem zastavit šíření viru.

Tato kapitola je rozdělena do dvou částí. Nejprve 
uvádí důkazy o monitorování a hodnocení vý-
sledků financování politiky soudržnosti v období 
2014–2020, přičemž zkoumá: rozdělení finančních 
prostředků mezi obecné investiční cíle, pokrok do-
sažený při vynakládání přidělených finančních pro-
středků, dosud dosažené výstupy a výsledky a zjiš-
tění z hodnocení, která dosud provedly členské 
státy. Všimněte si, že výdaje financované v rámci 
11 výše uvedených tematických cílů jsou přeřaze-
ny do pěti cílů politiky (CP) na období 2021–2027, 
aby bylo možné přímo porovnat přidělení finanč-
ních prostředků v obou obdobích2.

2 Evropská komise (2021l) podává zprávy o provádění s využitím 
původních 11 tematických cílů stanovených pro ESIF na období 
2014–2020.

Za druhé se zabývá dopadem financování v tomto 
období na HDP v jednotlivých regionech EU s vyu-
žitím makroekonomického modelu, který se snaží 
zachytit veškeré a širší dopady, a to jak přímé, tak 
i nepřímé.

Kapitola obsahuje také řadu polí s informacemi 
o dalších iniciativách a politikách EU, jejichž působ-
nost je blízká politice soudržnosti, zejména o re-
gionální státní podpoře, programu Horizont 2020, 
Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF), spo-
lečné zemědělské politice a Nástroji pro propojení 
Evropy (CEF). 

2.	Důkazy	o	monitorování	
a	hodnocení

Na politiku soudržnosti vyčlenila EU na období 2014–
2020 přibližně 355 miliard eur, přičemž vnitrostátní 
financování tuto částku zvýšilo na 482 miliard eur. 
Celkově činily finanční prostředky EU na politiku sou-
držnosti v tomto období v průměru 112 EUR ročně na 
každého obyvatele 27  členských států. Průměr se však 
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Graf	9.1	Financování	politiky	soudržnosti	na	obyvatele	podle	typu	regionu,	2014–2020

Financování politiky soudržnosti zahrnuje EFRR, FS, ESF a YEI. Předpokládá se, že Fond soudržnosti bude rozdělen rovnoměrně 
mezi členské státy podle počtu obyvatel. Totéž platí pro YEI a financování evropské nadnárodní spolupráce v rámci EFRR. Financování 
meziregionální spolupráce v rámci tohoto programu je z grafu vyloučeno. Tato částka byla velmi nízká a činila v průměru méně než
1 euro na osobu. Země jsou seřazeny podle objemu finančních prostředků, které jdou do méně rozvinutých regionů v poměru k počtu
obyvatel, a dále podle objemu finančních prostředků, které jdou do přechodových a rozvinutějších regionů v přepočtu na obyvatele, 
podle toho, který z nich je největší. 
Finanční prostředky směřující do nejvzdálenějších regionů, což se týká Španělska, Francie a Portugalska, jsou vyloučeny, stejně jako 
finanční prostředky směřující do řídce osídlených severních regionů, což se týká Finska a Švédska. V každém případě se jednalo 
o 33,6 EUR na osobu žijící v těchto regionech. 
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v oblasti začleňování, o něco více než čtvrtina na 
„inteligentní Evropu“ na podporu investic do výzku-
mu a vývoje, inovací a konkurenceschopnosti a ne-
celých 20 % na „zelenou Evropu“ a „propojenou 
Evropu“ (graf 9.2).

Monitorování výdajů na politiku soudržnosti bylo 
v období 2014–2020 ve srovnání s  předchozím 

výrazně lišil mezi jednotli-
vými regiony v EU i mezi 
členskými státy. Nejvyšší 
byla v přepočtu na obyva-
tele v méně rozvinutých 
regionech v Maďarsku 
a na Slovensku, a to při-
bližně 390 EUR, a těsně 
pod 380 EUR v Estonsku 
i  v méně rozvinutých re -
gionech v Portugalsku 
(graf 9.1). Naopak v Itálii se 
pohybovala pod 200 EUR 
a v Rumunsku a Bulharsku 
kolem 150 EUR. 

Finanční prostředky na 
osobu v přechodových 
regionech byly ve většině 
členských států přibližně 
poloviční nebo nižší než 
průměr v méně rozvinu-
tých regionech a zároveň 
se lišily mezi členskými 
státy podle úrovně HDP na 
obyvatele. Na Slovensku, 
v Polsku a ve Slovinsku 
byly finanční prostředky 
směřující do rozvinutěj-
ších regionů opět nižší, 
i když relativně vysoké 
v poměru k počtu obyva-
tel v daných regionech. 
V každém případě to bylo 
částečně způsobeno část-
kami získanými z fon-
du soudržnosti, o nichž 
se předpokládá, že jsou 
v těchto regionech stej-
né na osobu jako v méně 
rozvinutých regionech. 
Stejně jako v případě finančních prostředků urče-
ných pro přechodové regiony se jejich výše v jed-
notlivých členských státech výrazně lišila, což odráží 
jejich relativní úroveň prosperity.

Pokud jde o druhy financovaných investic, téměř 
třetina finančních prostředků EU směřovala na do-
sažení cíle „sociální Evropa“ na podporu opatření 
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Inteligentnější Evropa

Zelenější Evropa

Propojená Evropa
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Graf	9.2	Rozpočet	politiky	soudržnosti	EU	(2014–2020)	
podle	hlavních	cílů

Alokované	finance	EU	
na	období	2014–2020	
přiřazené	k	cílům	
politiky	na	období	

2021–2027

Plánované	
částky	EU	
v	milionech	

EUR		
31.	12.	2020

%	z		
celkového	
rozpočtu	

soudržnosti

Vyčerpané	
finanční		

prostředky	
EU	v	milio-
nech	EUR		

31.	12.	2020

%	finančních	
prostředků	

EU		
31.	12.	2020

CP1 Inteligentnější 
Evropa

 95 903,2 27,0 %  51 549,5 53,8 %

CP2 Zelenější Evropa  68 662,0 19,4 %  29 158,0 42,5 %
CP3 Propojená Evropa  64 106,8 18,1 %  36 871,1 57,5 %
CP4 Sociální Evropa  111 115,8 31,3 %  59 598,1 53,6 %

Jiné  14 992,3 4 %  7 228,5 48,2 %
Politika 
soudržnosti 
celkem

 354 780,0 100,0 %  184 405,2 52,0 %

Z toho: CP5 
Evropa blíže 
občanům

 31 000,0  12 000,0 39,0 %

Finanční prostředky přidělené na 11 tematických cílů na období 2014–2020 jsou 
přibližně přiřazeny k pěti CP na období 2021–2027. Cíl „Evropa blíže občanům“ zahrnuje 
řadu integrovaných územních opatření zahrnutých do různých tematických cílů, přičemž 
objem finančních prostředků lze pouze přibližně odhadnout. 
Zdroj: Otevřené údaje o soudržnosti – https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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 obdobím (2007–2013) výrazně posíleno. 
Podrobnější a strukturovanější finanční údaje jsou 
k dispozici třikrát ročně spolu s úplnějším souborem 
společných ukazatelů výstupů pro podporu posky-
tovanou z EFRR, ESF a FS a společných ukazatelů 
výsledků pro podporu z ESF, které ukazují přímé 
výsledky výdajů. Transparentnost a odpovědnost 
se zlepšily také pravidelným zveřejňováním moni-
torovacích údajů na platformě otevřených dat ESI 
fondů3. 

Při interpretaci finančních údajů a společných 
ukazatelů je důležité mít na paměti následující 
skutečnosti.

 • Výdaje financované z fondů do období 2014–
2020 mohou pokračovat až do konce roku 
2023, takže v mnoha případech projekty nebo 
opatření, k nimž se vztahují hodnoty ukazatelů, 
probíhaly ještě na konci roku 2020, což zname-
ná, že dosud zřejmé výsledky poskytují velmi 
neúplný obraz o všech dosažených výsledcích 
příslušných programů.

 • Velká část výdajů z EFRR a FS je určena na 
infrastrukturní projekty a na opatření, jako je 
podpora výzkumu, technologického rozvoje 
a inovací, jejichž plný efekt se projeví až po ur-
čité době. Ukazatele výstupů a monitorování, 
stejně jako dosud provedená hodnocení, proto 
v mnoha případech výrazně podhodnocují účin-
ky dosud uskutečněných výdajů.

 • Zaměřujeme se zde na dlouhodobé strategic-
ké priority stanovené před reakcí na COVID-19 
v letech 2020 a 2021 v rámci investičních 
iniciativ k reakci na COVID-19 (CRII a CRII+). 
Hlavním důvodem je to, že dosud nejsou k dis-
pozici úplné informace o změně programů4. 

3 Prozkoumejte programy na období 2014–2020 pomocí otevře-
ných dat zde: https://cohesiondata.ec.europa.eu. 

4 Dosavadní rozhodnutí o změně programů v reakci na COVID-19 je 
podrobně představeno na informačním panelu politiky soudržnos-
ti v oblasti reakce na koronavirus (https://cohesiondata.ec.europa.
eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-
RESPONSE/4e2z-pw8r). První hodnocení počátečního provádění 
opatření CRII/CRII+ viz Evropská komise (2021l).

 • Tento přehled nezahrnuje dodatečných 50 mili-
ard EUR na „EU nové generace“/ REACT-EU5, kte-
ré EU uvolnila v průběhu roku 2021. Realizace 
investic financovaných z tohoto fondu je zatím 
v počáteční fázi6. 

(Komise předkládá orgánům EU výroční zprávy 
o provádění programů politiky soudržnosti na období 
2014–2020 podle článku 53 nařízení o společných 
ustanoveních. Zpráva za rok 2021 přijatá v prosinci 
2021 a předchozí zprávy jsou k dispozici online7.)

Zatímco finanční údaje a společné ukazatele vý-
stupů a výsledků používané ke sledování výdajů se 
týkají celé EU, důkazy o hodnocení období 2014–
2020 zatím pocházejí z hodnocení zadaných ná-
rodními a regionálními řídicími orgány v členských 
státech. Tyto důkazy se tedy týkají opatření nebo 
projektů prováděných v jednotlivých členských 
státech nebo regionech, nebo v případě programů 
Interreg ve dvou nebo více členských státech. 

Důkazy jsou proto nevyhnutelně specifické pro 
dané členské státy nebo regiony a nelze je nutně 
považovat za použitelné i jinde. V mnoha případech 
však z hodnocení provedených v různých kontex-
tech vyplývají v podstatě stejná zjištění o účincích 
podporovaných opatření, takže je lze považovat za 
obecněji použitelná8. 

Níže jsou postupně rozebrány výdaje v rámci 
jednotlivých PO, přičemž v každém případě jsou 
zkoumány:

 • rozsah, v jakém byly dosud vyčerpány finanční 
prostředky dostupné pro období 2014–2020, 
na co byly vynaloženy, a okamžité výsledky 
podle společných ukazatelů (jejichž údaje se 
každoročně vykazují pro národní a regionální 
programy); a

5 Pomoc při obnově pro soudržnost a území Evropy.

6 Přidělení prostředků v rámci programu REACT-EU lze podrobně  
sledovat na informačním panelu REACT-EU  
(https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering- 
crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy). 

7 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/
stages-step-by-step/strategic-report 

8 Je třeba poznamenat, že Komise provede do konce roku 2024 
úplné celoevropské následné hodnocení programů na období 
2014–2020. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report


Kapitola 9: Vliv politiky soudržnosti

273

Pole	9.1	Politika	soudržnosti	čelící	krizi	způsobené	onemocněním	COVID:		
rychlá,	pružná	a	účinná	reakce

Při řešení socioekonomické krize způsobené pandemií 
COVID-19 stála politika soudržnosti v popředí reakce 
EU – reagovala zejména na dva hlavní bezprostřední 
dopady tohoto bezprecedentního šoku: (a) velké zatí-
žení zdravotnictví a b) značné riziko likvidity podniků, 
zejména malých podniků, které budou nuceny ukon-
čit svou činnost – v sázce jsou miliony pracovních 
míst a nevratná ztráta dovedností a  kapacit. 

Evropské instituce přijaly v rekordně krátkém čase 
dvě nová nařízení, dvě iniciativy CRII, která rozšiřují 
způsobilost fondů politiky soudržnosti a zvyšují fle-
xibilitu programových orgánů. Do konce roku 2020 
bylo přerozděleno více než 20 miliard eur na zajiště-
ní životně důležitých osobních ochranných prostřed-
ků, ventilačních přístrojů a sanitních vozů. Podniky 
mohly využít nouzové dotace a úvěry s nízkou úroko-
vou sazbou, které jim umožnily udržet se nad vodou 
během omezujících opatření. Byla zavedena nová 
opatření v oblasti zaměstnanosti, zejména zkrácené 
pracovní úvazky, aby se lidé neocitli ze dne na den 
bez příjmu. Současně byla podporována zjednodušu-
jící opatření, která usnadnila auditní postupy a zmír-
nila lhůty pro podávání zpráv, což členským státům 
umožnilo zvládnout pracovní zátěž tím, že nejprve 
řešily naléhavé potřeby společenství a později podá-
valy zprávy o dosažených výsledcích. 

S cílem pomoci řešit tlak na veřejné rozpočty bylo 
členským státům výjimečně povoleno ponechat si 
ve svých vnitrostátních rozpočtech 7,6 miliardy EUR 
z nevyužitých prostředků politiky soudržnosti a oka-
mžitě je použít pro nejvíce postižená odvětví. Byla 
zavedena 100 % míra spolufinancování EU pro větší 
část projektů a opět bylo výjimečně možné financo-
vat dokončené projekty, které přímo pomohly řešit 
krizi. Tuto možnost využilo 188 programů politiky 
soudržnosti, které urychlily čerpání prostředků vy-
placením dalších 12,6 miliardy EUR.

Proces obnovy byl dále upevněn zavedením inicia-
tivy REACT-EU, která jako první mobilizovala zdroje 
v rámci „EU nové generace“. Díky vysoké míře před-
běžného financování již členské státy mohly začít 
pracovat na nových projektech na pomoc zdravot-
nickým zařízením, podnikatelům, zaměstnancům 
a zranitelným osobám. Tato finanční injekce EU 
umožní obnovit projekty, které byly dříve zastaveny 
ve prospěch nouzových potřeb. Zvláštní pozornost 
byla navíc věnována ekologickým a digitálním priori-
tám, které jsou nezbytné pro inteligentní, udržitelné 
a odolné oživení v souladu s širším politickým pro-
gramem EU. 

Zdroje REACT-EU jsou navrženy tak, aby se zaměři-
ly na zeměpisné oblasti a města nejvíce postižená 
dopadem pandemie COVID-19, aniž by musely být 
rozděleny podle kategorií regionů, čímž se zvyšuje 
rychlost a účinnost procesu obnovy.

Poučení z krize bylo vyvozeno i pro mechanismy pro-
vádění politiky soudržnosti na období 2021–2027. 
Komise byla zejména zmocněna přijímat prováděcí 
rozhodnutí po omezenou dobu, pokud dojde k neo-
čekávaným nepříznivým hospodářským událostem. 
Přizpůsobivost politiky byla rovněž posílena, a to 
i prostřednictvím přezkumu v polovině období, což 
členským státům umožňuje přizpůsobit se novým 
výzvám a neočekávaným událostem. V neposlední 
řadě byla posílena účinnost strategií inteligentní spe-
cializace, což členským státům a regionům umožnilo 
dále diverzifikovat jejich ekonomiky a snížit tak jejich 
zranitelnost vůči otřesům.

Celkově se politika soudržnosti ukázala jako pružná 
a účinná při rychlém přizpůsobování se krizi a po-
skytla členským státům, regionům a městům kom-
plexní a přizpůsobený soubor nástrojů pro řešení ne-
rovnoměrných územních sociálních a hospodářských 
dopadů pandemie.
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 • typické důkazy z hodnocení dosud provedených 
v členských státech o účincích příslušných vý-
dajů na cíle politiky (PO).

2.1	CP1	Inteligentnější	Evropa

Pokrok	v	investicích	a	monitorování	
klíčových	výstupů

V období 2014–2020 bylo 96 miliard eur z EFRR, 
tj. 27 % celkového financování politiky soudržnosti, 
věnováno na cíle „inteligentnější Evropy“, na pod-
poru výzkumu, technologického rozvoje, informač-
ních a komunikačních technologií a konkurence-
schopnosti malých a středních podniků. Do konce 
roku 2020 činily finanční prostředky na projekty 
vybrané k podpoře přibližně 114 % celkové alo-
kace EU (tj. více, než byla dostupná částka – což 
odráží politiku, která počítá s pravděpodobností, 
že alespoň některé projekty nebudou skutečně re-
alizovány), přičemž podle odhadů bylo vyčerpáno 
52 miliard EUR (54 % celkové dostupné částky).

Společné ukazatele naznačují bezprostřední vý-
stupy těchto výdajů a jejich vztah ke stanoveným 
cílům. Ukazatele v rámci cíle Inteligentnější Evropa 
ukazují, že do konce roku 2020 obdrželo podporu 
více než 1,4 milionu podniků a že dalších přibliž-

ně 600 000 podniků obdrží podporu, pokud budou 
vybrané projekty dokončeny (tabulka 9.1). Z nich 
také vyplývá, že 23 800 podniků, které dostaly 
podporu, zavedlo nové výrobky a dalších 16 000 
podniků tak učiní do konce roku 2023, pokud bu-
dou realizovány všechny vybrané projekty. Kromě 
toho ukazují, že stanovených cílů by mohlo být do-
saženo nebo překročeno do konce roku 2023 ve 
všech případech, s výjimkou obyvatelstva s přístu-
pem k širokopásmovému připojení. V tomto dru-
hém případě se podpora soustřeďuje ve Španělsku, 
Itálii a Polsku, kde byl pokrok v zavádění v souhrnu 
poměrně pomalý, takže počet obyvatel, kteří měli 
přístup k širokopásmovému připojení, činil do kon-
ce roku 2020 pouze 46 % cíle pro rok 2023. Cíle 
však bude téměř dosaženo, pokud budou dokonče-
ny projekty vybrané k financování.

Příklady	zjištění	tematických	
hodnocení	v	členských	státech	

Podpora	přenosu	znalostí,	podnikatelských	
inovací	a	spolupráce	mezi	podniky	
a	výzkumnými	středisky

Velká část podpory výzkumu a inovací byla zamě-
řena na posílení spolupráce mezi podniky, zejmé-
na malými a středními, a univerzitami a dalšími 

Tabulka	9.1	Ukazatele	„Inteligentější	Evropa“:	Cíle	pro	rok	2023	a	dosažené	výsledky		
do	konce	roku	2020

Cíl	pro	rok	2023 Vybrané	projekty	 Realizováno,	počet		
a	%	cílové	hodnoty

Počet podniků spolupracujících 
s výzkumnými institucemi

63 500 78 000
44 800
(71 %)

Počet podniků uvádějících 
na trh nové výrobky

29 700 40 100
23 800
(80 %)

Počet výzkumných pracovníků 
využívajících infrastrukturu RTD

85 400 112 300
44 800
(52 %)

Počet podniků, které dostávají podporu 1 780 000 2 011 000
1 429 000

(80 %)
Počet pracovních míst vytvořených 
v podpořených podnicích

361 900 451 700
238 300
(66 %)

Nové podporované podniky 177 000 194 000
124 200
(70 %)

Populace s přístupem k 
širokopásmovému připojení

11 900 000 11 550 000
5 518 000

(46 %)

Zdroj: Otevřené údaje o soudržnosti – https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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výzkumnými středisky. Toho bylo dosaženo jak 
vytvořením nových spojů, tak rozšířením těch stá-
vajících. Úspěšné příklady podpory vedoucí ke zvý-
šení spolupráce tohoto druhu jsou patrné v celé EU, 
například v České republice, kde financovaná opat-
ření výrazně překročila cíle podpořených podniků 
a případy spolupráce mezi podniky a výzkumnými 
středisky. Přibližně 70 % společností zahájilo po 
ukončení podpory další společné výzkumné inicia-
tivy, což svědčí o dlouhodobé udržitelnosti naváza-
ných vazeb.

Tato udržitelnost je patrná také v případě němec-
ko-nizozemského operačního programu Interreg 
(OP), kde podpora vedla k vytvoření a rozvoji 
přeshraničních sítí pro přenos technologií, a také 
v Rakousku, kde opatření na podporu investic do 
technologií a výzkumu a vývoje v malých a střed-
ních podnicích vedla k většímu přenosu znalostí 
a posílila inovační prostředí. Kromě toho v německé 
spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko vedla po-
skytnutá podpora k prohloubení stávající spoluprá-
ce mezi podniky a výzkumnými středisky a k vy-
tvoření nových sítí, což v důsledku pomohlo zvýšit 
schopnost podniků vstoupit na nové trhy.

Přímá podpora výzkumu, vývoje a inovací zvýšila 
schopnost podniků vyvíjet nové produkty a po-
stupy v celé EU. Například v polském regionu 
Dolnośląskie se díky financovaným opatřením zvý-
šily aktivity v oblasti výzkumu a vývoje v malých 
a středních podnicích, posílily se kompetence za-
městnanců a v regionu Śląskie se zvýšil rozsah čin-
ností, zaměstnanost a ziskovost. V Německu vedla 
opatření financovaná z OP Sachsen k zavedení no-
vých výrobků a služeb malými a středními podniky 
a ke zdokonalení stávajících výrobků, což následně 
vedlo ke zvýšení obratu a zaměstnanosti. V České 
republice zavedlo inovace výrobků nebo proce-
sů 90 % podniků podpořených v rámci programu 
„Partnerství znalostního transferu“. V České repub-
lice také umožnily finanční prostředky poskytnuté 
na zvýšení dostupnosti infrastruktury pro podniky 
(program Nemovitosti) příjemcům rozšířit výrobu, 
inovovat a rozšířit počet výrobků.

V mnoha případech se podpora výzkumu, tech-
nologického rozvoje a inovací soustředila na pro-
sazování strategií inteligentní specializace a na 

pomoc při rozvoji inovativnější a konkurenceschop-
nější ekonomiky. Tak je tomu například v regionu 
Wielkopolskie v Polsku, kde tato podpora pomohla 
odstranit překážky inovací, zejména zvýšením in-
vestičních výdajů a snížením souvisejících nákladů; 
zatímco v Portugalsku, španělském Comunidad 
Valenciana a italském regionu Puglia podpořené 
podniky zvýšily vývoz a svou účast na mezinárod-
ních trzích.

Důkazy z hodnocení programů z let 2007–2013, 
jejichž účinky se projevily až po delší době, tato 
pozitivní zjištění potvrzují. Například v Lotyšsku 
pomohla podpora výzkumných ústavů zlepšit 
spolupráci s průmyslem a zvýšit aktivní účast vý-
zkumných pracovníků na mezinárodních projek-
tech. K podobnému nárůstu došlo v Polsku v dů-
sledku podpory poskytnuté v rámci OP Inovační 
hospodářství.

Konkurenceschopnost	malých	
a	středních	podniků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z EFRR má 
za konečný cíl zvýšit konkurenceschopnost, a tím 
i růstový potenciál regionů a firem. V případě ma-
lých a středních podniků má financování často 
dvojí cíl: zvýšit jejich inovační schopnost a posílit 
jejich konkurenceschopnost, zejména na meziná-
rodních trzích. To platí i pro výše uvedenou podpo-
ru pro podniky v Portugalsku, regionu Comunidad 
Valenciana a Puglia, kde financované investice do-
sáhly obou cílů. 

V Portugalsku vedla podpora poskytnutá v rámci 
programu 2007–2013 k růstu na vnitrostátních 
i mezinárodních trzích, zatímco v regionu Puglia 
vedla opatření financovaná v tomto dřívějším ob-
dobí k výraznému růstu vývozu.

V Polsku vedla obecnější podpora malých a středních 
podniků na investice poskytovaná 16 regionálními 
operačními programy ke zvýšení produktivity a vý-
vozu, ale pomohla také zvýšit produkci a zaměst-
nanost. Podobně v italském Piemontu vedla pod-
pora rozvoje inovačních pólů v období 2010–2015 
ke zvýšení přidané hodnoty, produktivity a zaměst-
nanosti, zejména ve  zpracovatelském  průmyslu. 



Osmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

276

Pole	9.2	Státní	podpora	na	podporu	regionálního	rozvoje

1 Evropská komise (2021m).

Cíl	a	oblast	působnosti	regionální	státní	podpory

Smlouva o fungování Evropské unie (čl. 107 odst. 
3 písm. a) a čl. 107 odst. 3 písm. c) stanoví zvláštní 
případy, kdy je státní podpora považována za sluči-
telnou s hospodářskou soutěží na vnitřním trhu. Kon-
krétně musí být státní podpora zaměřena výhradně 
na podporu hospodářského rozvoje nejvzdálenějších 
regionů a oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní 
nebo s vysokou nezaměstnaností nebo na usnadně-
ní rozvoje určitých hospodářských oblastí v EU, kde 
podpora významně neovlivňuje hospodářskou sou-
těž. Tyto typy státní podpory jsou známé jako regi-
onální podpora, přičemž režimy regionální podpory 
musí být nedílnou součástí strategie regionálního 
rozvoje s jasně definovanými cíli.

Aby byla podpora slučitelná 
s hospodářskou soutěží na 
vnitřním trhu, musí být její 
nepříznivé účinky, pokud jde 
o narušení hospodářské sou-
těže a ovlivnění obchodu mezi 
členskými státy, omezené 
a nesmí převažovat nad pozi-
tivními účinky v míře, která by 
byla v rozporu se společným 
zájmem. Hlavním cílem kon-
troly státní podpory v oblasti 
regionální podpory je zajis-
tit, aby podpora regionálního 
rozvoje a územní soudržnosti 
neovlivňovala nepřiměřeně 
podmínky obchodu mezi člen-
skými státy.

Obecně platí, že členské stá-
ty musí regionální podporu 
oznamovat Evropské komi-
si, s výjimkou opatření, která 
splňují podmínky stanovené 
v obecném nařízení o bloko-
vých výjimkách (GBER) pro 
regionální investiční podporu. 
Evropská komise pak posuzuje 
oznámenou podporu podle zá-
sad stanovených v pokynech 
k regionální  státní  podpoře1. 

Tyto předpisy byly vydány v rámci probíhajícího 
přezkumu pravidel hospodářské soutěže s cílem za-
jistit, aby odpovídala vyvíjejícímu se tržnímu  prostředí.

Typy	oblastí	regionální	podpory

V souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Ev-
ropské unie jsou v přílohách pokynů vymezeny dva 
typy oblastí, na které se vztahuje regionální podpora 
v období 2021–2027 (mapa 9.2):

 • oblasti „a“ – které zahrnují nejvzdálenější 
regiony a regiony NUTS 2, kde HDP na oby-
vatele v paritě (standardu) kupní síly (PPS) 
dosahuje 75 % průměru EU-27 nebo méně 
(na základě průměru regionálních údajů Eu-
rostatu za období 2016–2018); a 

0 500 km

© Asociace EuroGeographics pro správní hranice

Zdroj: Sdělení Komise o pokynech k regionální 
státní podpoře, 19. 4. 2021.

oblasti „a“

předem definované oblasti „c“

řídce osídlené oblasti

Kategorie oblastí

Mapa 9.2 Oblasti státní pomoci regionům, 2022–2027
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V německém regionu Thüringen umožnil fond pro 
začínající podniky a růstový fond vytvořený pro malé 
a střední podniky v prvních letech jejich existence 
přístup k dodatečnému kapitálu, vedl ke zvýšení je-
jich konkurenceschopnosti a zlepšil jejich přístup na 
nové trhy. Kromě toho program „Thuringia invest“, 
určený k posílení konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků, urychlil jejich investice a/nebo 
vedl k realizaci větších projektů v 75 % případů.

Také v Estonsku existují důkazy o příznivém vlivu 
programu na období 2007–2013 v podobě vzniku 
velkého počtu nových podniků v odvětvích služeb 
náročných na znalosti, přičemž se zvýšil počet za-
městnaných osob, návratnost tržeb a přidaná hod-
nota na zaměstnance v podpořených podnicích.

Rozvoj	informačních	a	
komunikačních	technologií

Financování digitalizace v rámci politiky soudrž-
nosti vedlo k vývoji produktů a služeb informačních 
a komunikačních technologií (IKT), včetně produk-
tů a služeb elektronické veřejné správy ze strany 
orgánů veřejné správy. Například v polském regi-

onu Mazowieckie vedlo zavedení podporovaných 
elektronických služeb k tomu, že je využilo 68 % 
obyvatel a 72 % podniků v regionu. To zase zvýšilo 
transparentnost činností veřejného sektoru a infor-
movanost lidí o nich a pomohlo snížit míru digi-
tálního vyloučení starších lidí. Tím se navázalo na 
podporu IKT z předchozího období, kdy se v regionu 
Podkarpackie díky financím z EFRR podařilo vybu-
dovat 59 km širokopásmové sítě a 206 km míst-
ních sítí a modernizovat dalších 240 km, především 
ve venkovských oblastech.

Dalšími příklady účinků financování informačních 
a komunikačních technologií v období 2007–2013 
jsou v Lotyšsku zlepšení celkové efektivity veřej-
né správy prostřednictvím digitalizace a snížení 
administrativní zátěže pro jednotlivce a podniky 
a v Praze rozšíření veřejného širokopásmového 
připojení a služeb elektronické veřejné správy, což 
podobně vedlo k zefektivnění správy města.

 • předem definované oblasti „c“ – které zahr-
nují regiony NUTS 2 dříve označené jako ob-
lasti „a“ v letech 2017–2020 a řídce osídlené 
oblasti (tj. regiony NUTS 2 s méně než osmi 
obyvateli na km2 nebo regiony NUTS 3 s méně 
než 12,5 obyvateli na km2 (na základě údajů 
Eurostatu o hustotě zalidnění za rok 2018).

Existuje ještě jedna kategorie oblastí „c“, což jsou re-
giony, které může členský stát podle vlastního uvážení 
označit za oblasti vyžadující podporu, musí však pro-
kázat, že splňují určitá socioekonomická kritéria (jedná 
se o tzv. předem nedefinované oblasti „c“). V tomto 
ohledu pokyny uvádějí, že kritéria používaná členský-
mi státy pro určení oblastí „c“ by měla odrážet řadu 
situací, v nichž může být poskytnutí regionální podpo-
ry odůvodněné. Kritéria by se proto měla vztahovat 
k socioekonomickým, zeměpisným nebo strukturálním 
problémům, které se mohou vyskytnout v oblastech 
„c“, a měla by poskytovat dostatečné záruky, že po-
skytnutí regionální státní podpory neovlivní podmínky 
obchodu v míře odporující společnému zájmu.

Celkové maximální pokrytí oblastí „a“ a „c“ je stano-
veno na 48 % obyvatel EU-27 v roce 2018.

Pro období 2022–2027 jsou způsobilé oblasti 
„a“ soustředěny především ve východních členských 
státech a regionech v jižní Evropě; předem definova-
né oblasti „c“ se nacházejí především v nejseverněj-
ších částech Švédska a Finska a ve středním Špa-
nělsku (kde se shodují s řídce osídlenými regiony) 
a v některých východních členských státech.

V reakci na narušení hospodářství způsobené pan-
demií COVID-19 zavedla Evropská komise cílené 
nástroje, jako je dočasný rámec pro opatření státní 
podpory. Pandemie může mít v některých oblastech 
dlouhodobější účinky než v jiných, i když v tuto chvíli 
je příliš brzy na to, aby bylo možné předpovědět její 
dlouhodobý dopad a určit, které oblasti budou ob-
zvláště postiženy. Komise proto v roce 2023 plánuje 
přezkum map regionální podpory v polovině období, 
který zohlední nejnovější dostupné statistiky.
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2.2	CP2	Zelenější	Evropa

Pokrok	v	investicích	a	monitorování	
klíčových	výstupů

Celkové finanční prostředky EU ve výši 68 miliard 
EUR z EFRR a FS byly v období 2014–2020 vě-
novány na cíle „zelenější Evropy“ a zaměřeny na: 
zvýšení energetické účinnosti a obnovitelné ener-
gie, zlepšení environmentální infrastruktury, rozvoj 
oběhového hospodářství, zmírnění změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně, prevenci rizik, bio-
logickou rozmanitost a čistou městskou dopravu. 
Tyto prostředky představují 19 % celkové částky, 
která je v rámci politiky soudržnosti pro dané ob-
dobí k dispozici.

Na konci roku 2020 převyšovalo financování pro-
jektů vybraných v rámci těchto cílů dostupné fi-
nanční prostředky EU přibližně o 12 %, přičemž na 
investiční projekty bylo podle odhadů vynaloženo 
29 miliard EUR (42 % celkové přidělené částky EU).

Investice do udržitelné energetiky byly v daném 
období podporovány téměř ve všech členských 
státech, zatímco investice do environmentální in-
frastruktury (na zlepšení zásobování vodou, čištění 
odpadních vod a nakládání s odpady) a do prevence 
rizik se soustřeďují především v rozvojových člen-
ských státech ve východní Evropě a v méně roz-
vinutých a přechodových regionech v jižní Evropě. 
Investice do čisté městské dopravy (do linek metra 
a tramvají) jsou podporovány pouze v malém počtu 
členských států. Vykazované společné ukazatele 
se týkají stejných skupin členských států a regionů.

Z ukazatelů například vyplývá, že do konce roku 
2020 využilo podpořených protipovodňových 
opatření 11,3 milionu lidí, což je 41 % cíle pro rok 
2023, a že celkově by jich využilo 42 milionů, po-
kud by byly všechny vybrané projekty dokončeny 
(což znamená, že projekty, které ještě zbývá do-
končit, se v průměru týkají mnohem většího počtu 
lidí než ty, které již byly realizovány) (tabulka 9.2). 

Ukazatele také naznačují, že u mnoha z nich byly 
výsledky na konci roku 2020 mnohem nižší než 
stanovené cíle (pouze 21 % cíle v případě sníže-
ní emisí skleníkových plynů). To částečně odráží 

relativně pomalou realizaci projektů, jak vyplývá 
z relativně nízké míry výdajů, ale také skutečnost, 
že dotyčné projekty se převážně skládají z investic 
do infrastruktury, jejichž plánování trvá několik let 
a realizace několik dalších let. Teprve po dokončení 
výstavby a zprovoznění infrastruktury se výsledky 
projeví v ukazatelích. 

Roli mohou hrát i dva další faktory. V hodnoceních 
za předchozí období byla nastolena otázka schop-
nosti příslušných orgánů v oblasti životního pro-
středí zajistit finanční prostředky a řídit a realizo-
vat víceleté investice. Z technického hlediska byly 
některé zelené ukazatele poprvé široce používány 
v období 2014–2020, což může znamenat  zpoždění 

Pole	9.3	Rámcový	program	EU	pro	
výzkum	a	vývoj	„Horizont	2020“

„Horizont Evropa“ je hlavní program EU pro finan-
cování výzkumu a inovací s rozpočtem 95,5 mili-
ardy EUR na období 2021–2027. Je nástupcem 
programu Horizont 2020 (2014–2020), který měl 
rozpočet téměř 80 miliard EUR Cílem obou progra-
mů je podporovat excelentní výzkum, ať už pro-
bíhá kdekoli, prostřednictvím celoevropských vý-
zev k předkládání výzkumných návrhů. Programy 
nepoužívají předem stanovené národní obálky ani 
jinak nerozlišují přidělování finančních prostředků 
podle regionálních skupin nebo území. Financová-
ní není zdaleka rovnoměrně rozděleno mezi člen-
ské státy a regiony EU (mapa 9.3) a obecně od-
povídá jejich výdajům na výzkum a vývoj. Činnosti 
„šíření excelence a rozšiřování účasti“ v rámci pro-
gramu Horizont Evropa, jejichž finanční prostředky 
jsou téměř třikrát vyšší než odpovídající podpora 
v rámci programu Horizont 2020, by však měly 
pomoci budovat výzkumné a inovační kapacity 
v zaostávajících členských státech.

Hlavními příjemci z programu Horizont 2020 
byly spíše regiony na severozápadě Evropy, kde 
se nacházejí hlavní města (Paříž, Brusel) nebo 
významné univerzity, zatímco regiony na výcho-
dě EU získaly mnohem nižší objem finančních 
prostředků. Německo a Francie obdržely v prů-
měru méně finančních prostředků na obyvatele 
než ostatní členské státy na severozápadě, ale 
některé regiony v těchto členských státech patří 
mezi největší příjemce. 
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při jejich vykazování (efekt učení). Podle zkušeností 
z konce období 2007–2013 byly v posledních dvou 
letech výdajů na projekty (2014 a 2015) vykázá-
ny významné úspěchy u srovnatelných ukazatelů. 
Z údajů o vybraných projektech vyplývá, že pokud 
budou dokončeny, budou cíle stanovené pro rok 
2023 splněny u čtyř environmentálních ukazate-
lů. U ukazatele snížení emisí skleníkových plynů, 
dvou ukazatelů energetické účinnosti a ukazatele 
obnovitelných zdrojů energie však existuje riziko, 
že výsledky nedosáhnou stanovených cílů, ačkoli je 
stále pravděpodobné, že bude dosaženo význam-
ných výsledků.

Výsledky	hodnocení

Podpora	energetické	účinnosti	
a	využívání	obnovitelných	zdrojů	
a	snižování	emisí	skleníkových	plynů

V období 2014–2020 se podpora přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství v EU zaměřovala na 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů a na zvy-
šování energetické účinnosti v podnicích a ve veřej-
ných a soukromých budovách. Ačkoli je zřejmé, že 

v mnoha členských státech byly na projekty tohoto 
druhu vyčleněny značné výdaje, důkazy o dopadu 
příslušných opatření jsou zatím omezené, protože 
projekty stále probíhají a výsledky se projeví až po 
určité době. 

Například v regionu Nordrhein-Westfalen se inves-
tiční podpora soustředila na rozvoj nových obno-
vitelných technologií, což znamená, že výsledky 
z hlediska využívaných zdrojů energie jsou zatím 
poměrně omezené a viditelné až ve střednědobém 
až dlouhodobém horizontu. V mnoha německých 
spolkových zemích jsou globální viditelné účin-
ky omezené, protože se klade důraz na využívá-
ní EFRR k financování inovativních projektů. Tak je 
tomu například v regionu Bayern, kde takový dů-
raz téměř nevyhnutelně znamená, že hmatatelné 
výsledky v oblasti spotřeby energie nebo zlepše-
ní účinnosti zatím nejsou patrné. Kromě toho byly 
v řadě případů poskytnuty finanční prostředky na 
zvýšení energetické účinnosti v malých a středních 
podnicích, a přestože existují hodnotící důkazy, že 
to bylo v daných podnicích účinné (např. v regio-
nu Rheinland-Pfalz), globální viditelné účinky jsou 
omezené vzhledem k malé velikosti podpořených 
podniků.

Tabulka	9.2	Ukazatele	„Zelenější	Evropa“:	Cíle	pro	rok	2023	a	dosažené	výsledky		
do	konce	roku	2020

Cíl	pro	rok	2023 Vybrané	projekty	 Realizováno,	počet		
a	%	cílové	hodnoty

Počet domácnosti s lepší 
kategorií spotřeby energie

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Snížení roční spotřeby primární energie 
veřejných budov (v gigawatthodinách)

6 480 7 069 
1 892
(29 %)

Energie z obnovitelných zdrojů:  
nová kapacita výroby energie  
z obnovitelných zdrojů (megawatty)

6 618 7 404
2 734
(41 %)

Odhadovaný roční pokles skleníkových 
plynů (v milionech tun ekvivalentu CO₂)

20,8 23,4
4,4

(21 %)
Celková délka nových nebo 
modernizovaných tratí metra  
a tramvajových tratí (km)

478 542
137

(29 %)

Obyvatelé chráněni opatřeními 
proti povodním

27 700 000 42 000 000
11 300 000

(41 %)
Obyvatelé nově připojeni na 
zlepšené zásobování vodou

 14 900 000 19 500 000
3 500 000

(24 %)
Obyvatelé nově připojeni na 
zlepšené čištění odpadních vod

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Zdroj: Otevřené údaje o soudržnosti https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Pole	9.4	Fond	pro	spravedlivou	transformaci

JTF jako součást mechanismu spravedlivé transfor-
mace (JTM) je jedním z klíčových nástrojů EU, kte-
rý má reagovat na dopady přechodu na klimatickou 
neutralitu do roku 2050. Dosažení tohoto cíle bude 
vyžadovat transformaci společnosti i hospodářství. 
Některé členské státy a regiony však budou pravdě-
podobně postiženy více než jiné a JTM má zásadní 
význam pro to, aby se regionální rozdíly dále nezvět-
šovaly a aby nikdo nezůstal pozadu. Skládá se ze tří 
pilířů: 1) JTF; 2) specializovaný program pro spraved-
livou transformaci v rámci InvestEU, jehož cílem je 
přilákat soukromé investice; a 3) úvěrový nástroj pro 
veřejný sektor, který má ve spolupráci s Evropskou 
investiční bankou podpořit další veřejné investice. 

JFT je prováděn v rámci sdíleného řízení a je začle-
něn do politiky soudržnosti. Ačkoli sám o sobě nepři-
spívá k přechodu na klimatickou neutralitu, jeho cí-
lem je zmírnit socioekonomické náklady, které z toho 
vyplývají. Ačkoli by z JTF mohly mít prospěch všech-
ny členské státy, podpora je zaměřena na regiony, 
které budou přechodem nejvíce postiženy, zejména 
na ty, které jsou stále silně závislé na těžbě a dobý-
vání (zejména uhlí, hnědého uhlí, rašeliny a ropných 
břidlic) a na průmyslová odvětví náročná na emise 
skleníkových plynů. Některé z těchto činností bude 
třeba postupně ukončit nebo transformovat, aby 
byly udržitelnější, a JTF bude mít zásadní význam 
pro diverzifikaci místních ekonomik a zmírnění nepří-
znivého dopadu na zaměstnanost.

Fond má k dispozici 17,5 miliardy EUR (v cenách 
roku 2018), z čehož 7,5 miliardy EUR bude financo-
váno z rozpočtu EU na období 2021–2027 a 10 mi-
liard EUR z evropského nástroje pro obnovu v rámci 
plánu NextGenerationEU, který bude k dispozici v le-
tech 2021–2023.

Kromě toho mohou členské státy dobrovolně pře-
vést prostředky ze svých národních přídělů v rámci 
EFRR a ESF+ do JTF za předpokladu, že celková pře-
vedená částka nepřesáhne trojnásobek přídělu JTF. 

Výdaje z rozpočtu EU budou doplněny vnitrostátním 
spolufinancováním podle pravidel politiky soudrž-
nosti. Celkově se tedy očekává, že fond uvolní na 
investice přibližně 55 miliard EUR.

JTF bude podporovat produktivní investice do ma-
lých a středních podniků a zakládání nových firem. 
Může také podporovat investice do oblastí, jako jsou 
výzkum, technologický rozvoj a inovace, obnova ži-
votního prostředí, čistá energie, zvyšování kvalifikace 
pracovníků, pomoc při hledání zaměstnání a aktivní 
začleňování uchazečů o zaměstnání, jakož i trans-
formace stávajících zařízení s vysokou uhlíkovou ná-
ročností, pokud tyto investice vedou k podstatnému 
snížení emisí a k ochraně pracovních míst.

Řízení JTF a obecněji JTM je založeno na územních 
plánech pro spravedlivou transformaci (TJTP), které 
musí členské státy připravit ve spolupráci s přísluš-
nými zúčastněnými stranami a Evropskou komisí. 
Plány mají určit způsobilé oblasti odpovídající regi-
onům NUTS 3 nebo jejich částem, které jsou pře-
chodem nejvíce postiženy. V plánech je pro každou 
oblast podrobně popsáno posouzení potřeb a so-
cioekonomických problémů spojených s přeměnou 
nebo ukončením činností s vysokou intenzitou emi-
sí skleníkových plynů a přizpůsobení se následným 
změnám na trhu práce.

Příprava TJTP se řídí analýzou, kterou Evropská ko-
mise provedla ve zprávách o jednotlivých zemích do 
roku 2020 a která hodnotí situaci v oblastech, jež by 
měly být nejvíce postiženy. Komise rovněž poskytuje 
podporu členským státům při přípravě TJTP a byla 
vytvořena platforma pro spravedlivý přechod, kte-
rá poskytuje technickou pomoc a poradenství, aby 
pomohla zajistit co nejlepší využití JTM. Kromě toho 
každý pilíř JTM poskytuje pomoc při přípravě operací, 
které jsou způsobilé.
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Podpora energetické účinnosti a využívání obno-
vitelných zdrojů byla také jedním z cílů mnoha 
programů Interreg. V rámci německo-nizozemské-
ho OP Interreg byly například realizovány pilotní 
projekty na snížení emisí CO2, což pomohlo zvýšit 
povědomí o možnostech přeshraniční spolupráce, 
pokud jde o inovace výrobků a procesů.

Podpora	udržitelné	multimodální	
městské	mobility

Podpora z programů politiky soudržnosti v celé EU 
v období 2014–2020 směřovala na rozvoj nebo 
zlepšení dopravních systémů ve městech, aby byly 
šetrnější k životnímu prostředí, dostupnější a bez-
pečnější. Například v Polsku pomohly investice do 
projektů veřejné dopravy financované EU zlepšit 
plynulost a bezpečnost silničního provozu ve měs-
tech, jakož i spojení mezi různými druhy dopravy 
a zároveň snížit znečištění ovzduší. Například hod-
nocení nové tramvajové trati ve Florencii ukázalo, 
že posílila atraktivitu města jako obchodního cent-
ra a díky zrychlení jízdních dob umožnila lidem lépe 
dojíždět z okrajových oblastí do centra. Stejně tak 
se snížilo používání osobních automobilů a zvýšilo 
využívání veřejné dopravy.

Podobně v období 2007–2013 pomohla podpora 
z EFRR vytvořit udržitelnější a integrovanější měst-
ské prostředí v Praze, a to zlepšením bezbariérové-
ho přístupu do metra, zkvalitněním autobusových 
služeb a služeb metra a vybudováním sítě cyklo-
stezek, zatímco v Maďarsku pomohly investice do 
inteligentních dopravních systémů zlepšit udržitel-
nost životního prostředí.

Podpora	přizpůsobení	se	změně	klimatu	
a	předcházení	katastrofám

V řadě členských států se podpora investic zamě-
řila na posílení odolnosti vůči přírodním katastro-
fám a zlepšení systémů řízení souvisejících rizik. 
V Rumunsku pomohly financované projekty zlep-
šit monitorování nepříznivých povětrnostních jevů, 
a tím omezit záplavy, snížit škody způsobené tě-
mito jevy a zajistit odpovídající nouzové vybavení. 
V polském regionu Świętokrzyskie  pomohly  finanční 

prostředky vytvořit systém obnovy po katastrofách 
a zlepšit činnost sboru dobrovolných hasičů. 

Finanční prostředky byly na tuto širokou oblast 
přiděleny také v rámci mnoha programů Interreg. 
V rámci italsko-francouzského (námořního) pro-
gramu byla realizována zejména společná opatření 
pro řízení změny klimatu a společné projekty řízení 
rizik realizované v rámci česko-polského progra-
mu zvýšily schopnost dotčených orgánů řešit krize 
a mimořádné situace. 

Zachování	a	ochrana	životního	prostředí	

V několika členských státech byly financovány také 
projekty na ochranu a zachování přírodního dě-
dictví, které spolu s podporou kulturního dědictví 
přispěly k rozvoji cestovního ruchu, jako například 
v polském regionu Małopolskie. Současně bylo 
z programu Interreg financováno mnoho projek-
tů s podobným cílem. Ty pomohly: vytvořit nový 
systém environmentálního řízení v severní periferii 
a arktické oblasti; chránit přeshraniční ekosystémy 
prostřednictvím rozvoje zelené infrastruktury v ob-
lasti Interreg (námořní) Itálie-Francie; a podpořit 
rozvoj oběhového hospodářství prostřednictvím 
účinnějšího využívání přírodních zdrojů v rámci pro-
gramu Francie-Belgie-Nizozemsko-Velká Británie.

I v období 2007–2013 existuje mnoho příkladů, 
kdy poskytnutá podpora zlepšila životní prostředí, 
například na Slovensku a v Litvě, kde investice po-
mohly zlepšit kvalitu ovzduší, v Estonsku, kde in-
vestice do modernizace vodovodní sítě umožnily 
454 000 lidí přístup k čisté pitné vodě, v italském 
regionu Friuli-Venezia Giulia, kde podpora vedla ke 
zvýšení dostupnosti přírodních oblastí a zlepšení 
ochrany flóry a fauny, a v Rumunsku, kde podpora 
investic do životního prostředí zvýšila atraktivitu 
země jako turistické destinace.
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2.3	CP3	Propojená	Evropa

Pokrok	v	investicích	a	monitorování	
klíčových	výstupů

Na cíle „propojené Evropy“ byly v období 2014–
2020 vyčleněny finanční prostředky ve výši 64 mi-
liard EUR z EFRR a FS, které se zaměřují na zlep-
šení železničních a silničních sítí a další strategické 
cíle v oblasti dopravy. To představovalo 18 % cel-
kového financování politiky soudržnosti v daném 
období.

Do konce roku 2020 převýšily projekty vybrané 
v rámci těchto cílů dostupné finanční prostředky EU 
přibližně o 14 %, přičemž na investice bylo podle 
odhadů vynaloženo 37 miliard EUR (58 % z celko-
vých dostupných prostředků).

Jednalo se především o investice v méně rozvinu-
tých členských státech (těch, které jsou příjemci FS) 
a v méně rozvinutých a přechodových regionech 
v jiných zemích. Z ukazatelů vyplývá, že do kon-
ce roku 2020 bylo postaveno necelých 2 400 km 
nových silnic, většina z nich v rámci TEN-T, a dal-
ších 6 000 km bylo modernizováno (tabulka 9.3). 
V obou případech se jedná o přibližně dvě třetiny 
cílů stanovených pro rok 2023, přičemž dokončení 
vybraných projektů by znamenalo, že délka dotče-
ných silnic výrazně překročí cíle.

Na druhou stranu výstupy projektů na moderni-
zaci železniční sítě do konce roku 2020, a to jak 
projektů v rámci TEN-T, tak i ostatních, byly výraz-
ně nižší než cíl pro rok 2023, což je typické spíše 
pro rozsáhlé víceleté investice do infrastruktury, 
které obvykle potřebují k dokončení značný časo-
vý úsek (jako v případě ekologických investic, viz 
výše). V tomto případě však údaje o vybraných 
projektech naznačují, že cílů nebude dosaženo, což 
je pokračováním dlouhodobé tendence, která byla 
patrná v předchozích obdobích, kdy železniční pro-
jekty měly větší potíže s dokončením než silniční 
projekty. 

Výsledky	hodnocení

Podpora	pro	zvýšení	mobility

Podpora na zlepšení mobility v období 2014–2020 
se soustředila především na rozvoj silničních a že-
lezničních sítí. Tak tomu bylo zejména v Polsku, kde 
hodnocení ověřila, že cílů dané investice bylo z vel-
ké části dosaženo. Výstavba nových silnic a mo-
dernizace jiných proto zvýšila bezpečnost silničního 
provozu, snížila počet nehod (například v Poznani 
o 54 % a v Lublinu o 74 %), zvýšila průměrnou 
rychlost vozidel a zkrátila dobu jízdy a také sníži-
la hluk a znečištění ovzduší ve městech. Investice 
do železnic také zvýšily kapacitu sítě, zrychlily 
jízdní doby a zlepšily spojení mezi velkými městy 

Tabulka	9.3	Ukazatele	„Propojená	Evropa“:	Cíle	pro	rok	2023	a	dosažené	výsledky		
do	konce	roku	2020

Cíl	pro	rok	2023 Vybrané	projekty	 Realizováno,	počet		
a	%	cílové	hodnoty

Celková délka rekonstruované nebo 
modernizované železniční tratě (km)

5 260 4 590
1 540
(29 %)

z čehož TEN-T 3 640 3 051
1 080
(30 %)

Celková délka nově 
vybudovaných silnic (km)

3 727 5 078
2 382
(64 %)

z čehož TEN-T 2 500 3 530
1 680
(67 %)

Celková délka rekonstruovaných 
nebo modernizovaných silnic (km)

11 220 15 390
6 036
(54 %)

z čehož TEN-T 870 918
727

(84 %)
Zdroj: Otevřené údaje o soudržnosti – https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Pole	9.5	Nástroj	pro	propojení	Evropy	

Nástroj CEF je důležitým nástrojem financování do-
pravní politiky EU, který doplňuje ESIF tím, že podpo-
ruje přeshraniční projekty a projekty na odstranění 
úzkých míst nebo vybudování chybějících spojení na 
úsecích evropských dopravních, energetických a di-
gitálních sítí. 

V období 2014–2020 činily finanční prostředky 
z Nástroje pro propojení Evropy 22,6 miliardy EUR, 
které byly zhruba rovnoměrně rozděleny mezi země 
soudržnosti a ostatní členské státy, přičemž v prv-
ních jmenovaných zemích činily v průměru 95 EUR 
na obyvatele, což je téměř třikrát více než v druhých 
jmenovaných zemích (33 EUR) (graf 9.3). V obou 
skupinách šla většina finančních prostředků na že-
lezniční dopravu. V zemích mimo program soudrž-
nosti bylo na leteckou a vnitrozemskou dopravu 
vyčleněno více finančních prostředků než v zemích 
účastnících se programu soudržnosti. 

V letech 2021–2027 bude Nástroj pro propojení Ev-
ropy pokračovat ve financování velkých dopravních, 
digitálních a energetických projektů.

 • Jeho celkový rozpočet bude činit 33,71 mi-
liardy EUR (v běžných cenách), z toho 25,81 
miliardy EUR půjde na dopravu, včetně 11,29 
miliardy EUR pro země v rámci programu 
soudržnosti. 

 • V oblasti dopravy napomůže většímu pro-
pojení, multimodalitě a bezpečnosti sítí pro-
střednictvím investic do rozvoje a moderni-
zace železniční, silniční, vnitrozemské vodní 
a námořní infrastruktury. 

 • Prioritou bude další rozvoj TEN-T se zaměře-
ním na chybějící spojení a přeshraniční pro-
jekty s přidanou hodnotou EU. 1,56 miliardy 
EUR půjde na financování velkých železnič-
ních projektů mezi kohezními zeměmi. 
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Graf	9.3	Financování	Nástroje	pro	propojení	Evropy	pro	soudržnost	
a	ostatní	země	podle	druhu	dopravy	v	období	2014–2020	
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a  hlavními hospodářskými centry. To vedlo k vět-
šímu využívání železnice, i když kvalita služeb se 
musí ještě zlepšit, aby přilákala více lidí.

Stejně jako v případě environmentální infrastruktury 
i dopravní projekty obvykle trvají delší dobu a mno-
hé z nich zahrnují dvě nebo dokonce více programo-
vých období. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná 
o součást sítě, která tvoří třeba úsek dálnice nebo 
železniční trati, je často možné jejich účinky plně vy-
hodnotit až po dokončení dalších úseků a zprovoz-
nění celé sítě, což může trvat mnoho let. 

Řada hodnocení podpory investic do dopravy se 
proto rozšířila na období 2007–2013 i 2014–
2020. V Estonsku se díky investicím do železnic 
uskutečněným v obou obdobích zlepšila kvalita že-
lezniční dopravy, zkrátily se jízdní doby a zvýšilo se 
využívání vlaků, což vedlo k rozšíření počtu cestu-
jících. Podobně je tomu ve Walesu, kde bylo v prů-
běhu dvou období díky podpoře z EFRR vylepšeno 
70 stanic v regionech East Wales a Valleys.

Hodnocení provedená v období 2014–2020 týkající 
se účinků investic v předchozím období vykazují po-
dobné účinky. Uvádějí snížení počtu dopravních ne-
hod v Polsku a snížení počtu dopravních závad díky 
investicím do nových dálnic a zvýšení bezpečnosti 
a zkrácení doby jízdy v Lotyšsku a Španělsku díky 
výstavbě nových a modernizaci stávajících silnic. 
Také v Lotyšsku se díky modernizaci železniční sítě 
financované z fondů EU zvýšila konkurenceschop-
nost vlaků jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu, 
což vedlo k jejich většímu využívání pro obě účely; 
zatímco ve Španělsku vedla modernizace a celko-
vá zlepšení k výraznému zkrácení cestovních dob, 
zejména na vysokorychlostních vlakových trasách, 
a ke zvýšení počtu cestujících.

2.4	CP4	Sociální	Evropa

Pokrok	v	investicích	a	monitorování	
klíčových	výstupů

Celkové finanční prostředky ve výši 111 miliard 
EUR, především z ESF a YEI, ale také z EFRR (na in-
frastrukturu a vybavení), byly věnovány na cíle „so-
ciální Evropy“ zaměřené na podporu  zaměstnanosti 

a integrace na trhu práce, vzdělávání a odborné 
přípravy a sociálního začleňování. Financování 
představuje 31 % celkového rozpočtu politiky sou-
držnosti na období 2014–2020.

Do konce roku 2020 bylo na projekty vybrané 
v rámci sociální Evropy vyčleněno o 1 % více fi-
nančních prostředků, než byla dostupná částka, 
přičemž na příslušné projekty bylo podle odhadů 
vynaloženo 60 miliard EUR, tj. 54 % přidělených 
prostředků EU.

Společné ukazatele se vztahují na všechny členské 
státy EU, pokud jde o ESF, a na 20 členských států, 
pokud jde o YEI9. Tyto ukazatele platí až do konce 
roku 2020: 

 • v podporovaných programech bylo 45,5 mi-
lionu účastníků, z toho téměř 17,3 milionu 
nezaměstnaných a 17,2 milionu neaktivních 
(ve smyslu, že aktivně nehledají zaměstnání)10;

 • 5,4 milionu účastníků programů financovaných 
EU si našlo práci; 

 • 48 % účastníků mělo nízkou úroveň vzdělání 
(pouze do ukončení povinné školní docházky 
nebo méně); 15 % byli migranti, cizinci nebo 
příslušníci etnických menšin; a

 • celkově bylo mezi účastníky o něco více žen 
(53 %) než mužů. 

Ke sledování výsledků podpory z EFRR pro cíle 
sociální Evropy se používají tři společné ukazate-
le – jeden se týká investic do zlepšení zdravotnic-
kých služeb, jeden investic do zařízení péče o děti 
a vzdělávání a jeden investic do turistické a kultur-
ní infrastruktury (tabulka 9.4). Investice do zdra-
votnictví a vzdělávání se uskutečňují především 
v méně rozvinutých a přechodových regionech 

9 Společné ukazatele v rámci „sociální Evropy“ pocházejí ze dvou 
samostatných monitorovacích systémů, které se liší kvůli různým 
podporovaným projektům a opatřením, ačkoli oba soubory ukaza-
telů ukazují, co bylo financováno a jaké jsou bezprostřední výsled-
ky. Členské státy, v nichž se uplatňovala iniciativa YEI, viz: https://
cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei.

10 Je třeba poznamenat, že tento počet se týká spíše jednotlivých 
„účastí“ než jednotlivých osob v tom smyslu, že každá osoba se 
může účastnit řady programů.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei
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ve -východních a jižních členských státech, ačkoli 
v ukazateli investic do vzdělávání dominuje Itálie. 
Podpora investic do turistických a kulturních pamá-
tek je více rozšířená a ukazatel zahrnuje 17 člen-
ských států, z nichž převažuje šest (Polsko, Itálie, 
Španělsko, Portugalsko, Francie a Maďarsko).

Do konce roku 2020 bylo vybudovanými zdravot-
nickými zařízeními pokryto 53,3 milionu lidí, což je 
již 80 % cíle pro rok 2023, a pokud budou projekty 
vybrané k financování realizovány, bude zlepše-
nými službami pokryto přibližně 88,9 milionu lidí, 
což je výrazně více, než je cíl. Investice do infra-
struktury péče o děti a vzdělávání již do konce roku 
2020 zlepšily nebo zvýšily kapacitu pro 19,8 mi-
lionu dětí nebo studentů, což je výrazně nad cí-
lovou hodnotou, a pokud budou vybrané projekty 
dokončeny, zvýší se tento počet na více než 25 mi-
lionů. Výsledek investic do turistických a kulturních 
památek je v porovnání s cílem skromnější, neboť 
počet návštěvníků dotčených památek se do konce 
roku 2020 zvýšil o 25,4 milionu, což je pouze 40 % 
cíle pro rok 2023. V tomto případě by však drama-
tický účinek pandemie COVID-19 mohl způsobit, že 
počet návštěvníků nedosáhne cílové hodnoty.

Pandemie již měla obrovský dopad na cestovní 
ruch a návštěvnost kulturních památek a značně 
zatížila zdravotnická zařízení. Došlo k velkému čis-
tému nárůstu plánovaných podílů na zdravotnické 
služby, ale zatím není jasné, do jaké míry vedla re-
akce na pandemii k tomu, že původně plánované 
investice do strategického zlepšení kapacity služeb 
byly přesměrovány na zvládnutí zvýšeného počtu 
osob vyžadujících péči. 

Výsledky	hodnocení

Podpora	zaměstnatelnosti	
nezaměstnaných	osob

Velká část finančních prostředků ESF v období 
2014–2020 byla určena na pomoc lidem, zejména 
mladým lidem, při hledání práce – financovaná opat-
ření byla často spojena do balíčku podpory šitého na 
míru a měla podobu vzdělávacích programů, stáží a 
pracovních zkušeností. Z řady hodnocení vyplývá, že 
účast na těchto opatřeních výrazně zvyšuje šance 
na získání zaměstnání. Například v Itálii se díky stá-
žím podporovaným v regionu Marche zvýšila míra 
zaměstnanosti účastníků o 13–15 procentních bodů 
12 měsíců po skončení stáže ve srovnání s kontrol-
ní skupinou osob, které se neúčastnily. Totéž platí 
o programech poukázek v Piemontu, kde bylo 16 
měsíců po jejich využití zaměstnáno 41 % účastníků 
oproti 30 % v kontrolní skupině.

Podobně v Německu vedla podpora opatření na 
podporu integrace nezaměstnaných na trh práce, 
zejména dlouhodobě nezaměstnaných, k tomu, že 
na konci roku 2019 bylo po 15 měsících zaměst-
náno 43 % účastníků, což je o 10 procentních bodů 
více než u neúčastnících se osob. V Polsku bylo zjiš-
těno, že opatření zaměřená na mladé lidi zvýšila 
šance dlouhodobě nezaměstnaných, lidí s nízkým 
vzděláním a lidí z vesnic a venkovských oblastí na-
jít práci.

Finanční prostředky poskytnuté v Polsku rovněž 
pomohly účastníkům zlepšit jejich podnikatelské 
dovednosti, přičemž 14 % z nich zahájilo vlastní 
podnikání do šesti měsíců od absolvování  školení. 

Tabulka	9.4	Ukazatele	sociální	infrastruktury:	Cíle	pro	rok	2023	a	dosažené	výsledky		
do	konce	roku	2020

Cíl	pro	rok	2023 Vybrané	projekty	 Realizováno,	počet		
a	%	cílové	hodnoty

Obyvatelstvo, na které se vztahují 
zlepšené zdravotnické služby

66 470 000 88 880 000
53 307 000

(80 %)
Kapacita podporovaných zařízení péče o 
děti nebo vzdělávacích zařízení (studenti)

17 800 000 25 333 000
19 757 000

(111 %)
Zvýšení očekávaného počtu návštěv 
podporovaných památek (kulturní 
a přírodní dědictví a atrakce)

64 000 000 69 950 000
25 360 000

(40 %)

Zdroj: Otevřené údaje o soudržnosti – https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Dalšími úspěšnými příklady opatření ESF, kte-
rá vedla ke vzniku nových podniků, jsou Śląskie 
v Polsku, kde se podpora ukázala jako klíčová pro 
založení nových podniků a jejich šance na přežití 
(odhaduje se, že bez podpory by 45 % nových pod-
niků nevzniklo), a také Piemonte v Itálii, kde měly 
podpořené nové podniky o 10 procentních bodů 
vyšší pravděpodobnost, že budou fungovat čtyři 
roky po založení, než podniky nepodpořené.

Podpora	adaptace	zaměstnanců	
a	podniků	na	změny

Finanční prostředky z ESF byly rovněž použity na 
zlepšení dovedností osob, které již pracují, a pod-
nikatelů, aby byli schopni lépe se přizpůsobit mě-
nícím se podmínkám na trhu. V regionu Sachsen-
Anhalt v Německu se díky financovanému školení 
zlepšila situace zaměstnanců na trhu práce: 48 % 
účastníků po něm vykonávalo činnost vyžadující 
vyšší kvalifikaci a více než třetina z nich dostala 
více povinností. Podpora malých a středních podni-
ků při náboru kvalifikovaných pracovníků ze zahra-
ničí vedla v regionu Thüringen k tomu, že podniky 
mohly zaměstnat více těchto pracovníků.

Podpora	aktivního	začleňování

ESF byl také zaměřen na pomoc zranitelným a zne-
výhodněným osobám při hledání práce. Ve španěl-
ském regionu Principado de Asturias bylo zjištěno, 
že program „Integrated Activation Pathways“ nejen 
zvyšuje šance zranitelných osob na získání zaměst-
nání, ale také výrazně snižuje riziko duševních po-
ruch (po zapojení do programu se snížilo přibližně 
o 45 %). V italském regionu Toscana vedla opatření 
přizpůsobená potřebám osob se zdravotním posti-
žením a dalších znevýhodněných skupin v období 
od října 2018 do listopadu 2019 k tomu, že 20 % 
příjemců mělo rok po obdržení podpory práci.

Podpora	infrastruktury	a	služeb	zdravotní	péče

V mnoha méně rozvinutých členských státech byla 
značná část finančních prostředků z ESF určena na 
podporu zdravotnických služeb a v některých pří-

padech byla doplněna investicemi do budov a vy-
bavení z EFRR. V řadě hodnocení bylo zjištěno, že 
příslušné projekty zlepšily přístup ke zdravotní péči 
a její kvalitu. Například v Litvě bylo zjištěno, že fi-
nancované projekty pomohly snížit úmrtnost na 
kardiovaskulární choroby a počet sebevražd.

Podpora	kvalitního	vzdělávání

Opatření na zlepšení kvality vzdělávání a zvýšení 
dostupnosti školního vzdělávání byla zahrnuta do 
mnoha programů ESF, zejména v méně rozvinutých 
členských státech a regionech. V německém regi-
onu Thüringen bylo zjištěno, že opatření na podpo-
ru aktivní účasti mladých lidí na vzdělávání snížila 
počet případů předčasného ukončování školní do-
cházky a zlepšila integraci migrantů i jejich vztah 
ke škole. Školení učitelů také usnadnilo rozvoj no-
vých metod komunikace a řešení konfliktů. 

V Litvě, kde byla podpora zaměřena na vysoko-
školské vzdělávání, vedla k větší internacionalizaci 
univerzit, kde zahraniční studenti tvoří 8 % z cel-
kového počtu studentů a přibližně 1 600 domácích 
studentů tráví část svého studia v zahraničí.

Podpora	při	přechodu	ze	
vzdělávání	do	zaměstnání

Finanční prostředky EU byly rovněž zaměřeny na 
zlepšení vazeb mezi vzděláváním a trhem práce, 
aby se zajistil užší soulad mezi výukou, kvalifikací 
a potřebami zaměstnavatelů. Opatření na posílení 
odborného vzdělávání v polském regionu Podlaskie 
pomohla studentům při výběru vhodných oborů, 
zvýšila spolupráci odborných škol se zaměstnava-
teli a zlepšila kompetence učitelů v oblasti pora-
denství při volbě povolání. V regionu Mecklenburg-
Vorpommern v Německu se v rámci opatření na 
usnadnění přechodu ze vzdělávání do zaměst-
nání místní podnikatelé zaměřili na vyhledávání 
vhodných podniků pro návštěvy a pracovní stáže, 
a  pomohli tak studentům zjistit, zda povolání od-
povídají jejich dovednostem a zájmům.

V Marche (Itálie) se díky podpořeným kurzům tech-
nického vzdělávání zvýšila šance účastníků na 
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Pole	9.6	Společná	zemědělská	politika	

1 V období 2014–2020 byl EZFRV 
součástí pěti ESIF, které jsou zamě-
řeny na financování investic do udr-
žitelného hospodářského  rozvoje 
v EU. Vzhledem k tomu, že refor-
ma SZP má být zavedena do roku 
2023, nebude se EZFRV řídit naříze-
ním o společných ustanoveních pro 
období 2021–2027, ačkoli některá 
ustanovení budou stále platit.

V roce 2019 pracovalo v zemědělství přibližně 8,8 milionu lidí, což odpovídá necelým 5 % celkové zaměst-
nanosti v Unii. Zatímco v nejrozvinutějších členských státech EU je zaměstnanost v zemědělství obecně nižší 
než 3 %, v ostatních státech zůstává velkým zaměstnavatelem, zejména v Rumunsku, kde na něj připadá 
téměř každý čtvrtý zaměstnaný (23 % v zemědělství, myslivosti a souvisejících službách v roce 2019).

Zemědělství v EU funguje v rámci společné zemědělské politiky (SZP). Cílem SZP v období 2014–2020 (které 
bylo prodlouženo na roky 2021 a 2022) je podpora zemědělců a zlepšení zemědělské produktivity, zajištění 
stabilních dodávek cenově dostupných potravin a přiměřeného živobytí pro zemědělce a udržení venkovské 
ekonomiky při životě podporou pracovních míst v zemědělství, zemědělsko-potravinářském průmyslu a sou-
visejících odvětvích. SZP zahrnuje následující opatření:

 • podporu příjmu prostřednictvím přímých plateb, aby byla zajištěna stabilita příjmu;

 • tržní opatření pro řešení obtížných situací na trhu, jako je náhlý pokles poptávky v důsledku zdravot-
ních problémů nebo pokles cen v důsledku dočasného přebytku nabídky na trhu, a

 • opatření pro rozvoj venkova s cílem řešit specifické potřeby a problémy venkovských oblastí.

SZP je financována ze dvou fondů, které jsou součástí rozpočtu EU:

 • Evropský zemědělský 
záruční fond (EZZF) po-
skytuje přímou podporu 
a financuje tržní opatření 
– označuje se jako první 
pilíř SZP a

 • Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venko-
va (EZFRV) financuje 
podporu rozvoje venko-
va, která je označována 
jako druhý pilíř SZP. 

Cílem EZFRV je zlepšit konku-
renceschopnost zemědělství, 
podpořit udržitelné hospoda-
ření s přírodními zdroji a opat-
ření reagující na změnu klima-
tu a dosáhnout vyváženého 
územního rozvoje venkovských 
ekonomik a komunit1. Pomáhá 
venkovským oblastem v EU re-
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agovat na širokou škálu výzev a příležitostí, které před nimi stojí z hlediska hospodářského, environmentál-
ního a sociálního rozvoje. 

Hlavní příjemci podpory z EZFRV se nacházejí na východě a jihu EU, ale také v Irsku a některých regionech 
Francie, Finska a Švédska (mapa 9.4). 

Obecně je míra podpory v rámci EZFRV vyšší v méně rozvinutých regionech (v průměru 42 EUR na obyvatele 
ročně v letech 2007 až 2020) než v přechodových regionech (27 EUR na obyvatele) a rozvinutějších regio-
nech (12 EUR) (graf 9.4). Míra podpory v rámci prvního pilíře SZP je mnohem vyšší a je nejvyšší v přechodo-
vých regionech (119 EUR na obyvatele), následují méně rozvinuté regiony (103 EUR) a rozvinutější regiony 
(52 EUR) (graf 9.5). 
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Graf	9.4	Průměrná	míra	podpory	z	EZFRV	v	letech	2007–2020
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Graf	9.5	Průměrná	míra	podpory	v	rámci	SZP	v	letech	2007–2020
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 zaměstnání po 12 měsících, a to zejména u žen. 
Také v Piemontu vedla účast v kurzech odborného 
vzdělávání a přípravy s podporou ESF k vyšší prav-
děpodobnosti následného zaměstnání (až o 20 pro-
centních bodů vyšší než u neúčastnících se osob).

Podpora	kultury	a	udržitelného	
cestovního	ruchu

Kromě podpory trhu práce směřovaly značné fi-
nanční prostředky z politiky soudržnosti také na 
ochranu kulturních památek a podporu udržitelného 
cestovního ruchu. Hodnocení zjistila řadu případů, 
kdy podpora přinesla pozitivní výsledky. Patří mezi 
ně investice do ochrany archeologického naleziště v 
Pompejích a do zlepšení jeho přístupnosti, díky nimž 
se počet návštěvníků mezi lety 2012 a 2019 zvýšil 
o 62 % a přímo jich přibylo přibližně 1,9 milionu. 
Zahrnují také investice do přírodního a kulturního 
bohatství v regionu Świętokrzyskie, které vedly k vy-
tvoření integrované sítě turistických lokalit v regionu.

Projekty na ochranu kulturních památek a posílení 
kulturního dědictví byly důležité i pro další rozvoj 
přeshraniční spolupráce, například v rámci bavor-
sko-českého programu Interreg a estonsko-lotyš-
ského programu.

2.5	CP5	Evropa	blíže	občanům

Pokrok	v	investicích	a	monitorování	
klíčových	výstupů	

Na rozdíl od ostatních cílových programů nelze cíl 
„Evropa blíže občanům“ snadno přiřadit ke klasi-
fikaci tematických cílů pro období 2014–2020. 
Nicméně lze sledovat investice do komunitně ve-
deného místního rozvoje (CLLD), podporu inte-
grovaných územních investic (ITI) a další územní 
opatření týkající se zejména obnovy měst, které 
tvoří velkou část tohoto CP a které byly financová-
ny v rámci různých tematických cílů.

Odhaduje se, že na program Evropa bližší občanům 
byla v daném období věnována celková podpora EU 
ve výši 31 miliard EUR z EFRR, ESF a FS, což je nece-
lých 10 % celkového rozpočtu politiky soudržnosti.

Na konci roku 2020 projekty vybrané v rámci to-
hoto cíle zahrnovaly finanční prostředky EU ve výši 
27,5 miliardy EUR, což je o 11 % méně, než bylo 
přiděleno, zatímco na investice bylo podle odhadů 
vynaloženo 12 miliard EUR, tedy 39 % přidělené 
částky. Je to méně než v případě ostatních CP, což 
odráží skutečnost, že většina příslušných investic 
zahrnuje mobilizaci místních komunit a/nebo for-
mulaci rozvojových plánů zahrnujících řadu růz-
ných odvětví nebo aspektů, což obvykle prodlužuje 
dobu potřebnou k jejich provedení.

Ze společných ukazatelů vyplývá, že díky investicím 
uskutečněným do konce roku 2020 bylo vytvořeno 
nebo obnoveno 15,2 milionu metrů čtverečních 
volných ploch a pokud budou vybrané projekty do-
končeny a splní to, co plánují, zvýší se tento počet 
do konce roku 2023 na 53,4 milionu (tabulka 9.5). 
Z nich také vyplývá, že ačkoli budovy postavené 
nebo zrekonstruované v podpořených městských 
oblastech představují pouze 30 % cílové plochy, 
bude cíl překročen, pokud budou vybrané projekty 
dokončeny. 

Výsledky	hodnocení

Podpora	rozvoje	a	regenerace	měst

V programovém období 2014–2020 byla vyvíje-
na cílevědomá snaha o zapojení místních komu-
nit do navrhování a provádění opatření na rozvoj 
a regeneraci městských oblastí a o jejich větší so-
ciální začlenění. Současně bylo vědomě usilováno 
o to, aby příslušná opatření byla řádně začleněna 
do rozvojové strategie, která výslovně zohledňu-
je vzájemné působení mezi opatřeními a možnou 
komplementaritu a posilující povahu jejich účinků. 
V rámci tohoto úsilí byly vytvořeny dva nástroje 
s překrývající se působností: CLLD a ITI. Vzhledem 
k povaze příslušných investic a dlouhému časové-
mu horizontu, v němž se jejich výsledky pravděpo-
dobně projeví, existují zatím jen omezené důkazy 
o jejich účincích. Nicméně řada hodnocení ukázala, 
že byly úspěšně zavedeny na mnoha místech v EU.

Například v Polsku bylo zjištěno, že místní rozvo-
jové strategie v regionu Podlaskie byly formulová-
ny za úzké účasti místních obyvatel a organizací 
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a že mnoho z nich, kteří dříve nežádali o finanční 
prostředky EU, předložilo projekty pro financování 
CLLD se zaměřením na to, jak jejich předpokláda-
né výsledky podpoří celkovou strategii. V regionu 
Świętokrzyskie bylo zjištěno, že přístup ITI k tvorbě 
politiky v oblasti investic do přírodního a kulturního 
bohatství funguje účinně a efektivně a že pomohl 
zvýšit atraktivitu dotčených oblastí, snížit tempo 
poklesu biologické rozmanitosti a zvýšit možnosti 
cestovního ruchu. 

V Nizozemsku vedl přístup ITI v Amsterdamu, 
Haagu, Rotterdamu a Utrechtu k užšímu propojení 
sociálních a ekonomických aspektů politik a k větší 
spolupráci mezi obcemi, školami a podniky, zatím-
co v regionu Bretagne pomohl zlepšit spolupráci 
mezi regionální radou a místními obyvateli a orga-
nizacemi na místě.

Hodnocení účinků integrovaných strategií rozvoje 
měst financovaných z EFRR v období 2007–2013 
provedená v letech 2014–2020 rovněž ukazují po-
zitivní výsledky. V regionu Lubelskie, opět v Polsku, 
se díky financovaným projektům regenerace zvýši-
la atraktivita rekonstruovaných oblastí jako místa 
pro život, práci a investice. V Rumunsku pomohly 
financované investice zlepšit veřejná prostranství, 
stimulovat hospodářskou a sociální aktivitu, snížit 
dopravní zácpy a zvýšit bezpečnost dopravy, zvý-
šit počet návštěvníků, oživit kulturní život a rozvíjet 
nové sociální služby. 

Podpora	přeshraniční	spolupráce	
na	místní	úrovni

V řadě případů vedla financovaná opatření k větší 
spolupráci mezi místními orgány v různých člen-
ských státech a k širšímu zapojení místních oby-
vatel do rozhodování, čímž byl položen základ pro 
inkluzivnější a účinnější politiky.

Například v rámci bavorsko-českého programu 
Interreg vedly podpořené projekty k posílení insti-
tucionální spolupráce a vytváření přeshraničních 
sítí na místní úrovni. Totéž platí pro opatření finan-
covaná v rámci česko-polského programu Interreg, 
který rovněž posílil dlouhodobou spolupráci mezi 
místními subjekty na obou stranách hranice.

3.	Interreg

Výše uvedené oddíly zahrnují programy Interreg 
financované v rámci cíle Evropská nadnárodní 
spolupráce, v jehož rámci byly přiděleny finanční 
prostředky také na 11 tematických cílů, které měla 
politika soudržnosti sledovat. V období 2014–2020 
šlo do programu Interreg celkem přibližně 10,1 mi-
liardy eur, z toho přibližně dvě třetiny na regionál-
ní přeshraniční programy a zbytek na nadnárodní 
a meziregionální programy (mapa 9.5).

Ukazatele výdajů financovaných v rámci programů 
Interreg ukazují, že v mnoha případech bylo cílů, 
kterých mělo být dosaženo do roku 2023, dosaže-
no již na konci roku 2020, což možná naznačuje, 
že mohly být stanoveny na ambicióznější úrovni 

Tabulka	9.5	Ukazatele	„Evropa	blíže	občanům“:	Cíle	pro	rok	2023	a	dosažené	výsledky		
do	konce	roku	2020

Cíl	pro	rok	2023 Vybrané	projekty	 Realizováno,	počet		
a	%	cílové	hodnoty

obyvatelé žijící v oblastech  
s integrovanými strategiemi rozvoje měst

42 695 000 44 714 000
25 279 000

(59 %)
Prostory pod širým nebem vytvořené nebo 
rekultivované v městských oblastech (m2)

39 910 000 53 427 000
15 221 000

(39 %)
Veřejné nebo komerční budovy 
postavené nebo renovované 
v městských oblastech (m2)

2 403 000  3 075 000
716 000
(30 %)

Zdroj: Otevřené údaje o soudržnosti – https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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(tabulka 9.6). Téměř 25 000 podniků proto  získalo 
podporu na spolupráci s podniky v sousedních člen-
ských státech, což je podstatně více, než byl cíl pro 
rok 2023, a více než 11 000 výzkumných ústavů 
bylo podobně zapojeno do přeshraniční spolupráce 
(přibližně pětinásobek cíle) a více než dvakrát více 
mladých lidí se zúčastnilo přeshraničních progra-
mů pro mládež, než bylo cílem. Na druhou stranu 
se opatření přeshraniční mobility pracovních sil zú-
častnila jen zhruba polovina cílového počtu osob 
– vzhledem k tomu, že do dokončení výdajů zbývají 
ještě tři roky, zůstává cíl dosažitelný.

4.	Makroekonomický	
dopad	financování	

Hodnocení dopadu politiky soudržnosti na mak-
roekonomické úrovni je obzvláště náročné. 
Monitorovací údaje získané z programů se obvykle 
týkají výstupů nebo v nejlepším případě výsled-
ků intervencí, ale nemohou poskytnout informace 
o jejich celkovém čistém dopadu na ekonomiku. 
Programy mají mnoho přímých, ale i nepřímých 
ekonomických dopadů, které je obtížné odhadnout, 
a to i kvůli jejich vzájemnému působení. 

Například produkce a zaměstnanost se mohou zvý-
šit v podporovaných malých a středních podnicích, 
ale zároveň se mohou snížit jinde, protože podpo-
rované podniky se stanou konkurenceschopnějšími 

než ostatní a odejmou jim podíly na trhu. V čistém 
vyjádření tedy může dojít k malému celkovému ná-
růstu produkce, nebo přinejmenším k nárůstu mno-
hem menšímu, než naznačují přímé účinky. Politika 
soudržnosti rovněž vytváří významné vedlejší účinky 
a externality mimo ekonomiky, v nichž se investuje. 
Například investice realizované v hlavních přijímají-
cích členských státech zvyšují místní poptávku, která 
je částečně pokryta vývozem z jiných členských stá-
tů – zejména z rozvinutějších členských států, které 
tak mají z této politiky nepřímý prospěch. Stejně tak 
mohou financované projekty vyžadovat vybavení 
nebo jiné vstupy vyrobené v těchto členských stá-
tech, což přispívá k jejich vývozu a tím i k HDP.

V přijímajícím členském státě vytváří financování 
politiky soudržnosti krátkodobé (většinou na stra-
ně poptávky) a dlouhodobé (na straně nabídky) 
účinky. Zatímco první z nich se objevují především 
v průběhu realizace programů, druhé se pravděpo-
dobně vytvářejí postupně v průběhu času a přetr-
vávají ještě dlouho po skončení příslušných výdajů. 

Současně musí být politika soudržnosti financo-
vána a při hodnocení celkového dopadu politiky je 
třeba vzít v úvahu i náklady s ní spojené (ve formě 
daní nebo jiných poplatků). 

Makroekonomické modely mohou výše uvedené 
otázky důsledně a komplexně zohlednit, a jsou tak 
vhodné pro hodnocení globálního dopadu politiky 

Tabulka	9.6	Ukazatele	Interreg:	Cíle	pro	rok	2023	a	dosažené	výsledky	do	konce	roku	2019

Cílová	hodnota	
	

(číslo)	

Implementované	
hodnoty	
(číslo)	

Provedeno		
vzhledem	k	cíli	

(%)	

Firmy zapojené do přeshraniční 
spolupráce ve výzkumu a vývoji

10 319 24 879 241

Výzkumné ústavy zapojené do 
přeshraniční spolupráce

2 265 11 206 495

Účastníci opatření přeshraniční 
mobility pracovních sil

194 080 132 629 68

Účastníci přeshraničních pracovních 
a vzdělávacích programů

65 740 108 282 165

Účastníci opatření přeshraničního 
začleňování

31 900 15 771 49

Účastníci přeshraničních 
programů pro mládež

62 761 147 535 235

Zdroj: Otevřené údaje o soudržnosti https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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soudržnosti. V následujícím textu je použit  model 
vyvinutý Společným výzkumným střediskem 
Evropské komise (JRC) ve spolupráci s GŘ REGIO 
(RHOMOLO)11 k posouzení dopadu programů na 
období 2014–2020 na ekonomiky regionů NUTS 2 
v celé EU.

4.1	Programy	politiky	soudržnosti	
na	období	2014–2020

V posledních několika desetiletích bylo financování 
politiky soudržnosti druhou největší položkou v roz-
počtu EU a představovalo přibližně třetinu víceleté-
ho finančního rámce. Pro období 2014–2020 činila 
355 miliard EUR (v běžných cenách), jak je uvede-
no výše. To odpovídá přibližně 0,3 % HDP EU, ale v 
některých hlavních přijímajících členských státech 
a regionech je toto číslo mnohem vyšší a financuje 
podstatnou část veřejných investic (jak je uvedeno 
v kapitole 8 výše).

Finanční prostředky jsou určeny především méně 
rozvinutým regionům a členským státům. V někte-
rých členských státech představuje v daném ob-
dobí v průměru více než 2 % HDP ročně, přičemž 
nejvyšší hodnota je 2,5 % v Chorvatsku. V někte-
rých méně rozvinutých regionech, jako je Açores 
v Portugalsku nebo Észak-Alföld v Maďarsku, 
jsou poskytované finanční prostředky ještě vyšší 
a dosahují v průměru více než 3,5 % HDP ročně 
(mapa 9.6).

Investice v rámci politiky soudržnosti se soustře-
dí na klíčové oblasti intervence na podporu růstu 
a rozvoje. Pro účely této analýzy je financování po-
litiky soudržnosti rozděleno do šesti následujících 
oblastí. 

	• Investice	do	dopravní	infrastruktury (TRNSP), 
které v krátkodobém horizontu vytváře-
jí efekty na straně poptávky v podobě náku-
pu zboží a služeb potřebných k vybudování 

11 RHOMOLO je dynamický prostorový model všeobecné rovnová-
hy (CGE). Jejím účelem je umožnit analýzu investičních scénářů 
a scénářů strukturálních reforem. Jeho ekonomické základy vy-
cházejí z dobře zavedené literatury o modelech všeobecné rov-
nováhy. RHOMOLO se objevuje v mnoha článcích, které přispívají 
k této literatuře (viz například Lecca a kol., 2020, a Di Pietro a kol., 
2020).

 infrastruktury. Na straně nabídky snižuje do-
pravní náklady a stimuluje obchodní toky. 

	• investice	 do	 ostatní	 infrastruktury (tele-
komunikační, energetické, environmentální, 
zdravotní a sociální infrastruktury – INFR), 
které jsou modelovány jako veřejné investice, 
pokud ovlivňují podnikatelskou činnost, nebo 
jako vládní spotřeba v ostatních případech. 
První z nich vyvolává účinky na straně nabídky, 
protože má tendenci snižovat výrobní náklady 
nebo usnadňovat zvyšování produktivity, za-
tímco druhý způsob vyvolává pouze krátkodo-
bé účinky na straně poptávky. 

	• Investice	 do	 lidského	 kapitálu (do vzdělá-
vání a odborné přípravy a aktivní politiky trhu 
práce), u nichž se předpokládá, že krátkodobě 
zvýší běžné výdaje veřejných financí. Na straně 
nabídky se předpokládá, že část těchto inves-
tic zvyšuje produktivitu práce prostřednictvím 
vzdělávání a odborné přípravy, zatímco druhá 
část (zejména aktivní politiky trhu práce) zvy-
šuje nabídku práce. 

	• Investice	 do	 výzkumu	 a	 vývoje (podpora 
výzkumu, technologického rozvoje a inovací, 
vytváření sítí a partnerství mezi podniky a vý-
zkumnými středisky – VTR), u nichž se předpo-
kládá, že budou stimulovat soukromé investice 
vedoucí ke zvýšení celkové produktivity výrob-
ních faktorů (TFP).

	• Podpora	soukromému	sektoru (podpora ma-
lých a středních podniků, poskytování úvěrů, 
financování zlepšení turistických a kulturních 
míst, zařízení a činností – AIS), u níž se předpo-
kládá, že zvýší soukromé investice prostřednic-
tvím snížení nákladů na kapitál, ale bez jakých-
koli účinků na TFP12. 

	• Technická	pomoc (podpora budování adminis-
trativních kapacit, monitorování a hodnocení – 
TA), která je modelována jako zvýšení běžných 
veřejných výdajů na zboží a služby bez dopadů 
na straně nabídky.

12 Některé kategorie intervencí klasifikovaných jako AIS jsou pova-
žovány za veřejnou spotřebu, protože pravděpodobně neovlivní 
investiční rozhodnutí. 
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Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé ob-
lasti intervencí se v jednotlivých regionech liší, což 
odráží kombinaci politik vyplývající z koncepce pro-
gramu. Obecně platí, že podíl finančních prostředků 
určených na dopravní a jinou infrastrukturu je vyšší 
v méně rozvinutých regionech a členských státech, 
zatímco ty nejrozvinutější věnují větší podíl na 
podporu výzkumu a vývoje, pomoc soukromému 
sektoru a investice do lidského kapitálu. Například 
v Rumunsku je více než 62 % finančních prostředků 
určeno na investice do dopravní a jiné infrastruktu-
ry, zatímco v Nizozemsku jde na tyto účely pouze 
12 % a 82 % je určeno na výzkum a technologický 
rozvoj a lidský kapitál (tabulka 9.7). 

4.2.	Dopad	politiky	soudržnosti	
z	období	2014–2020

Modelové simulace naznačují, že politika soudrž-
nosti v období 2014–2020 měla v průběhu období 
výdajů stále pozitivnější vliv na HDP EU, přičemž 
vrcholu dosáhla v roce 2021, kdy se odhaduje, že 
HDP byl o 0,4 % vyšší, než by byl bez ní (graf 9.6). 
Odhadovaný dopad zůstává značný i dlouho po 
skončení období provádění13, a to kvůli účinkům na 
straně nabídky. Ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu růst produktivity a zásob soukromého 
a veřejného kapitálu, jakož i snižování nákladů na 
dopravu, nadále stimulují hospodářskou aktivitu 
a HDP. Dokonce i 30 let po počáteční investici se 
odhaduje, že HDP je stále o 0,2 % vyšší, než kdyby 
se investice neuskutečnila. 

Odhadovaný dopad politiky vykazuje velké re-
gionální rozdíly jak na konci období provádě-
ní (mapa 9.7), tak v dlouhodobějším horizontu 
(mapa 9.8, která ukazuje odhadované účinky 20 
let po ukončení programů). To odráží rozdíly v roz-
sahu finančních prostředků, které regiony obdržely, 
skutečnost, že kombinace politik se v jednotlivých 
regionech výrazně liší (dokonce i v rámci téhož 
členského státu), a vlastnosti samotných regio-
nálních ekonomik – včetně toho, jak jsou schopny 
využívat vedlejších účinků (které rovněž ovlivňují 
velikost dopadu politiky). 

13 Pravidlo N+3 umožňuje využít finanční prostředky až tři roky po 
jejich přidělení, což znamená, že období, kdy jsou programy sku-
tečně realizovány, trvá od roku 2014 do roku 2023. 

Během období realizace programů je dopad přede-
vším výsledkem účinků na straně poptávky, které 
vyplývají ze zvýšených investic a spotřeby, zatímco 
po skončení programů je dopad způsoben výhrad-
ně účinky na straně nabídky, které se týkají produk-
tivity práce a celkové produktivity, snížení nákladů 
na dopravu a zvýšení zásob soukromého a veřej-
ného kapitálu.

V krátkodobém horizontu je dopad této politiky 
největší v hlavních přijímajících regionech (tj. ve 
východní Evropě, Portugalsku a jižním Španělsku). 
Na konci období provádění je HDP v Chorvatsku, 
Lotyšsku a Litvě přibližně o 5 %, 4 % a 3 % vyšší 
než ve scénáři bez politiky soudržnosti. Na regi-
onální úrovni je dopad této politiky nejvyšší, více 
než 5 %, v maďarských regionech Észak-Alföld 
a Dél-Alföld a v portugalském Açores. Významné 
rozdíly jsou i mezi regiony v rámci členských stá-
tů, například v Maďarsku (kde se odhadovaný do-
pad na HDP pohybuje od 1,1 % do 5 %), v Polsku 
(od 1,5 % do 3,9 %), v Rumunsku (od 1,8 % do 
2,9 %) a v Portugalsku (od 0,6 % do 5,2 %).

V rozvinutějších regionech je dopad menší a v ně-
kterých případech záporný, což odráží malý objem 
obdržených finančních prostředků v poměru k HDP 
a skutečnost, že tyto regiony jsou odpovědné za fi-
nancování velké části příslušných investic. V delším 
časovém horizontu je však dopad všude pozitivní. 
Po skončení období realizace již neexistují žádné 
výdaje, a tedy ani žádné daně nebo poplatky, které 
by bylo třeba vybírat na jejich financování, ale pozi-
tivní účinky na straně nabídky přetrvávají. 

Tato politika rovněž vyvolává rozsáhlé prostorové 
vedlejší účinky v tom smyslu, že investice usku-
tečněné v jednom regionu mají dopad i na ostatní 
regiony, zejména prostřednictvím obchodních toků. 
Tyto účinky jsou obvykle větší v malých otevřených 
ekonomikách s úzkou průmyslovou a výzkumně-
-vývojovou základnou, kde se mnoho zboží a slu-
žeb, které jsou rozhodující pro provádění programů 
politiky soudržnosti – a jejich hospodářský roz-
voj – nevyrábí v tuzemsku, ale musí se dovážet. 
Tato  politika napomáhá urychlit rozvoj těchto eko-
nomik, což vede k vyšší úrovni dovozu široké škály 
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Tabulka	9.7	Přidělování	prostředků	v	rámci	politiky	soudržnosti	podle	oblastí	intervence		
v	období	2014–2020	

% z celku	 RTD AIS TRNSP INFR HC TA Celkem
AT 26,3 15,2 4,2 16,0 34,0 4,4 100
BE 20,1 8,3 4,2 17,2 47,1 3,1 100
BG 11,3 7,0 24,9 33,6 19,5 3,7 100
CY 9,1 12,8 14,8 36,1 24,0 3,2 100
CZ 16,6 3,3 27,9 31,4 16,8 3,9 100
DE 27,4 7,0 3,2 20,3 38,5 3,6 100
DK 41,2 0,5 2,3 6,2 45,0 4,7 100
EE 22,9 6,7 15,3 35,7 16,5 3,0 100
EL 7,8 15,7 16,9 30,0 26,0 3,6 100
ES 16,1 10,9 9,6 30,5 31,1 1,9 100
FI 39,5 13,3 2,7 5,6 35,3 3,5 100
FR 19,5 6,1 4,3 23,0 43,3 3,8 100
HR 9,1 16,0 15,1 37,6 18,1 4,0 100
HU 10,4 15,0 17,6 33,4 22,2 1,6 100
IE 6,8 2,0 0,9 39,4 48,7 2,1 100
IT 12,4 15,4 10,1 24,7 34,0 3,3 100
LT 17,1 3,0 15,4 42,9 18,5 3,1 100
LU 9,8 0,1 4,2 9,0 74,6 2,3 100
LV 14,7 6,5 27,8 33,1 15,5 2,4 100
MT 9,1 7,0 16,6 45,6 18,8 2,8 100
NL 39,7 1,7 0,5 11,6 42,2 4,3 100
PL 14,1 4,2 35,8 26,8 15,8 3,3 100
PT 19,9 12,3 7,5 22,8 34,8 2,7 100
RO 4,8 8,7 29,6 32,7 20,9 3,3 100
SE 31,6 8,4 5,7 10,2 39,8 4,3 100
SI 23,7 4,3 12,2 32,5 23,3 4,0 100
SK 9,8 7,8 27,2 32,4 18,8 4,1 100
EU-27 14,7 8,9 19,8 28,3 25,1 3,2 100
Zdroj: GŘ REGIO
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zboží a služeb od jejich vyspělejších obchodních 
partnerů, což má za následek zvýšení jejich HDP14. 

Z modelových simulací vyplývají dva hlavní body.

 • Celkově je dopad politiky soudržnosti na HDP 
v regionech EU negativně korelován, i když jen 
slabě, s úrovní HDP na obyvatele (korelační 
koeficient -0,15). To znamená, že politika sou-
držnosti má tendenci mít nepřiměřeně velký 
účinek v méně rozvinutých regionech EU, což 
je v souladu s jejím mandátem snižovat regio-
nální rozdíly. 

 • Z dlouhodobého hlediska mají z této politiky 
prospěch všechny regiony v EU, což naznaču-
je, že tato politika vytváří hru s kladným vý-
sledkem neboli situaci, kdy vyhrávají všechny 
strany.

Tato politika proto představuje dobrý poměr mezi 
kvalitou a cenou. Celkový dlouhodobý dopad ka-
ždého vynaloženého eura na HDP, pokud se pro-
jeví všechny účinky, je pozitivní a významný. 
Kumulativní nárůst HDP EU díky investicím finan-
covaným z politiky soudržnosti je nižší než kumu-
lativní objem finančních prostředků přidělených na 
tuto politiku v krátkodobém horizontu (tj. odhadu-
je se, že přínosy jsou nižší než náklady). Ale poté, 
co programy skončí a přestanou vznikat náklady, 
přínosy pokračují a začínají převažovat nad nákla-
dy, a to s postupem času stále více. Odhaduje se, 
že 15 let po skončení období provádění bude ka-
ždé 1 euro vynaložené na tuto politiku generovat 
2,7 eura dodatečného HDP na úrovni EU, což odpo-
vídá míře návratnosti přibližně 4 % ročně15. 

14 Monfort a Salotti (2021) analyzují prostorové vedlejší účinky pro-
gramů politiky soudržnosti na období 2007–2013 se zaměřením 
na ty, které vznikly u čistých příjemců a přenesly se na čisté při-
spěvatele. Zjistili, že v dlouhodobém horizontu je přibližně 15 % 
dopadu politiky na HDP EU způsobeno mezinárodními vedlejšími 
účinky mezi členskými státy. Ve vyspělejších členských státech 
(těch, které nejsou způsobilé pro FS) připadá v průměru přibližně 
45 % dopadu na programy prováděné u hlavních příjemců.

15 Podrobnosti o modelových simulacích lze nalézt v Crucitti a kol. 
(připravuje se k vydání).
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