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Shrnutí 
Ani po více než deseti letech České republiky 

v Evropské unii nebyly mnohé kraje schopny identifikovat 

výhody svého zastoupení při EU. Na počátku nového 

rozpočtového období 2014-2020, kdy se nastavuje systém 

evropských fondů, je s podivem, že mnohé kraje 

upřednostnily krátkodobé úspory nad systematickým 

prosazováním vlivu v EU a zprostředkováváním informací 

z Bruselu. Tento vývoj popírá smysl postupného zapojování 

národních a regionálních aktérů do rozhodovacích procesů 

EU, jak předpokládá členství státu v EU. Bez hlubší 

identifikace se zájmy kraje (regionu) může vývoj postupně 

dospět do situace, kdy kraje budou v pozici jakési servisní 

organizace pro geograficky ohraničené zájmy. Tento vývoj 

pak zcela popře smysl regionální politiky EU a do jisté míry 

i smysl různých dotačních titulů jakými jsou např. 

strukturální fondy.  

 

V pravidelných intervalech se objevuje iniciativa 

sektorového sdružení prostřednictvím vytvoření centrálního 

regionálního zastoupení. To by se dle některých představ 

mělo věnovat jednotlivým odborným politikám. Zdá se, že 

tento systém by mohl být vhodnou inovací současného 

stavu, jeho implementace je však obtížně představitelná. 

Systém by sice směřoval k větší efektivitě, ale vedl by pouze 

k technicistnímu prosazování odborných zájmů bez přesahu 

do upevňování a vytváření regionální identity. 

 

Je otázkou, zda vývoj čerpání dotací a vytváření sítě 

kontaktů v současném rozpočtovém období ukážou slepou 

cestu minimalistické variantě prosazování zájmů krajů. 

K tomu je třeba mít na paměti, že přínos zastoupení se 

obtížně kvantifikuje a vzájemně porovnává. V tomto ohledu 

je téměř nemožné postavit na roveň kvalitu 

zprostředkovaných kontaktů (např. zapojení se do projektů 

v rámci programu Horizont 2020) bez hlubší analýzy 

jednotlivých aktivit zastoupení. Schopnost krajů prosadit se 

v nových dotačních titulech současného rozpočtového 

období ukáže, zda si zástupci regionů zpětně uvědomí 

prospěšnost stálého zastoupení v Bruselu (např. 

pro zapojování se do nadnárodních projektů a šíření 

informací o svém regionu). Detailní pochopení problematiky 

zastoupení krajů při EU vyžaduje hlubší analýzu zaměřující 

se na hlavní aktéry, kteří rozhodují o činnosti zastoupení a 
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v Unii. Více jak deset let členství představuje již dostatečně dlouhé období pro hlubší pohled, jakým 

způsobem kraje identifikují své zájmy a jakým se je snaží prosazovat. Analýza se zaměřuje na kraje, které 

mají doposud existující zastoupení v Bruselu, a na nastavení způsobu identifikace, komunikace a 

prosazení zájmu kraje.  

  

ANALÝZA 
 

Prosazování zájmů krajů v EU 
– marnost nad marnost 

 

Michal Vít 



   Listopad 2015 
 

2 

mají na starosti problematiku EU. Je však zřejmé, že 

společným jmenovatelem pro všechny kraje v této otázce je 

hlubší nezájem o problematiku EU a nedostatečná odborná 

kapacita na úrovni krajů.  

 

Analýza 
Tato analýza se zaměřuje na zhodnocení způsobů, 

jakým kraje České republiky prosazují své zájmy v Evropské 

unii. Autor tohoto textu vychází z předpokladu, že v ideálním 

případě dochází ze strany politických reprezentantů krajů 

k cílenému vytváření povědomí o daném kraji. Na tomto 

základě pak dochází k definování zájmů krajů a později 

k jejich prosazování na úrovni EU. Realita je však odlišná – 

krajské úřady postupně uzavírají svá zastoupení při EU 

(např. Středočeský kraj uzavřel své zastoupení v červnu 

2015), politická reprezentace krajů si nebere zcela za své 

vytváření regionální identity obyvatel konkrétního kraje. 

Analýza též vychází z předpokladu, že posílení regionální 

identity vede k efektivnějšímu prosazení zájmů kraje a 

umožňuje větší prosperitu kraje. Postupné uzavírání stálých 

zastoupení krajů při EU ukazuje, že míra identifikace zájmů 

a tedy i souznění s regionem se vlivem členství v EU 

nezvyšuje, ale naopak zůstává ve vzduchoprázdnu. 

 

Více jak deset let členství v EU představuje již 

dostatečně dlouhé období pro hlubší pohled, jakým 

způsobem kraje identifikují a prosazují své zájmy na úrovni 

Evropské unie. Deset let nelze vnímat pouze jako časový 

úsek, ale zejména jako období, ve kterém došlo 

k následujícím událostem: V roce 2013 byla ukončena 

rozpočtová perioda pro programové období 2007 – 2013, ve 

které kraje prostřednictvím regionálních operačních 

programů (ROP) měly příležitost čerpat 128 miliard korun. 

V první polovině roku 2009 předsedala Česká republika 

Radě EU a ve sledovaném období  došlo v neposlední řadě 

ke globální hospodářské krizi spojené v ČR například 

s redukcí mandatorních výdajů ze státního rozpočtu.1 

 

                                                      

1 Blíže k vývoji rozpočtu krajů v dekádě od roku 2001 – 2011 
např. zde: Peková J, Kadeřábková K, (2012): Územní samospráva 
- udržitelný rozvoj a finance, Wolters Kluwer. Praha 

Analýza prosazování zájmů krajů musí brát v potaz 

skutečnost, že krajská samospráva byla v době vstupu 

do EU postavena před dvě velké výzvy. První, a o to 

zásadnější, se vztahuje k samotnému principu regionalizace 

ČR. V ČR nebyl vyjma zemského uspořádání (v době 

Rakousko-Uherska a první republiky) nikdy příliš rozvinut 

princip jasně vymezené regionální identifikace, která by 

vytvářela samosprávné regiony na základě historických 

vazeb. Rozvoj regionální identity byl přerušen 

administrativní reformou v roce 1960 a následně v roce 

2000. Tyto dvě zásadní reformy dostatečně nereflektovaly 

regionální vazby.2 Do současného regionálního uspořádání 

dále vstoupilo technické zajištění ROPů, které je opět 

provedeno na základě administrativního uspořádání EU 

v rámci systému NUTS II. Tato skutečnost vede 

k účelovému administrativnímu spojování krajů za účelem 

čerpání strukturálních fondů.  

 

Další výzva se vztahuje k samotnému fungování 

krajských úřadů. Pouhé tři roky po svém vzniku v roce 2001 

byly krajské samosprávy konfrontovány s možnostmi, které 

prosazování zájmů v EU představuje. A to za situace, kdy 

stále docházelo k postupnému reálnému vymezování 

agendy krajů a určování vlastních prioritních oblastí. Kraje 

se teprve učily nakládat se státem přidělenou agendou a 

také jakým způsobem utvářet identitu kraje. S tím souvisí i 

skutečnost, že prostřednictvím velkého množství finančních 

prostředků měly kraje možnost je investovat i za účelem 

vědomého vytváření regionálního povědomí. 

 

Nicméně jedenáct let po vstupu do EU mají pouze čtyři 

kraje zastoupení při EU ve formě stálého zástupce a pouze 

další dva kraje agendu EU aktivně (dle možností) sledují 

z pozice krajského úřadu. Přibližně od roku 2009 dochází 

k postupnému úbytku stálých zastoupení krajů při EU. 

Důvodem pro rušení a slučování stálých zastoupení je 

kromě nutnosti zavedení úsporných opatření také 

politikaření v obsazování postů zástupců krajů. Nicméně 

za hlavní důvod lze přesto považovat neschopnost zejména 

2 Podrobněji se této otázce věnovala tato studie: Europeum, 
Reforma území veřejné správy; 
http://www.europeum.org/cz/integrace/31-integrace-9/740-
reforma-uzemni-verejne-spravy-v-ceske-republice, 2001  

http://www.europeum.org/cz/integrace/31-integrace-9/740-reforma-uzemni-verejne-spravy-v-ceske-republice
http://www.europeum.org/cz/integrace/31-integrace-9/740-reforma-uzemni-verejne-spravy-v-ceske-republice
http://www.europeum.org/cz/integrace/31-integrace--9/740-reforma-uzemni-verejne-spravy-v-ceske-republice#_blank
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politické reprezentace dostatečně identifikovat zájmy kraje 

a jejich následné prosazování v rámci EU. Dalšími důvody je 

mnohdy nízká jazyková vybavenost reprezentantů krajů, 

deklarovaný nezájem politické reprezentace o tuto agendu 

a skutečnost, že se stálé zastoupení krajů stalo mnohdy 

obětí partikulárních osobních zájmů krajských politických 

reprezentantů, viz případ uzavření zastoupení 

Středočeského kraje v červnu 2015.3  

 

Tabulka č. 1: Přehled zastoupení krajů v Bruselu 

Kraj Forma 

zastoupení 

Kraj Forma 

zastoupení  

Jihočeský  Stálé zastoupení 

v Bruselu 

Olomoucký Stálé zastoupení v 

Bruselu 

Jihomoravský Stálé zastoupení 

v Bruselu 

Pardubický Zájmy zastupuje 

zástupce 

Plzeňského kraje 

Karlovarský Zastoupení 

zrušeno v roce 

2012 

Plzeňský Stálé zastoupení v 

Bruselu 

Kraj Vysočina Zastoupení 

zrušeno v roce 

2009 

Olomoucký Stálé zastoupení 

prostřednictvím 

organizace OK4EU 

Královéhradecký Zájmy zastupuje 

zástupce 

Jihočeského 

kraje 

Středočeský Zastoupení 

zrušeno v červnu 

2015 

Liberecký Zájmy zastupuje 

Euroregion Nisa 

Ústecký Zastoupení 

zrušeno v roce 

2014 

Moravskoslezský Zájmy zastupuje 

soukromá 

společnost 

Zlínský  

Zdroj: autor 

 

Předložená analýza vychází z polo-strukturovaných 

expertních rozhovorů se čtyřmi zástupci krajů majících v 

Bruselu kancelář a dále se dvěma zástupci, kteří v minulosti 

kancelář kraje v Bruselu vedli a nyní mají tuto agendu v 

                                                      

3 Okolnosti uzavření zastoupení Středočeského kraje se 
lze dočíst např. zde: http://www.denik.cz/stredocesky-

gesci v rámci krajského úřadu. Jedná se o Jihomoravský, 

Olomoucký, Jihočeský a Plzeňský kraj, Královehradecký a 

Pardubický kraj hájí své zájmy v Bruselu prostřednictvím 

Jihočeského, respektive Plzeňského kraje. Liberecký kraj a 

Kraj Vysočina vykonávají svá zastoupení skrze pověřenou 

osobu v rámci krajského úřadu. Do analýzy nebyl zahrnut 

magistrát Hlavního města Prahy, neboť dle zákona není 

krajským úřadem a jeho výchozí podmínky jsou z hlediska 

identifikace zájmů a výrazně větších finančních možností 

značně rozdílné. Rozhovory byly provedeny v červnu 2015. 

Analýza se tedy zaměřuje na kraje, které vnímají nutnost 

prosazovat své zájmy v EU, a na současný stav prosazování 

zájmů krajů a hlavní překážky. Analýza je rozdělena do 

následujících tematických částí:   

 

i) Systém přenosu informací z EU na úroveň kraje a jeho 

největší nedostatky. 

 

ii) Vliv změny vládní koalice kraje na definování zájmů v EU. 

 

iii) Společné prosazování zájmů s ostatními kraji a v rámci 

Výboru regionů. 

 

iv) Identifikace zájmů kraje a jejich prosazování v EU. 

 

i) Systém přenosu informací z EU na úroveň kraje a 

jeho největší nedostatky.  

Tato část sestává ze systému, jakým je nastavena 

komunikace se zastoupením, jak probíhá přenos podnětů ze 

strany zastoupení na krajský úřad a jak jsou definovány 

priority kraje. V prvním případě se ukazuje, že existující 

struktura prosazování zájmů do značné míry závisí na 

osobním nasazení zástupce kraje. Vyjma Olomouckého 

kraje, jehož zastoupení bylo svěřeno neziskové organizaci s 

názvem „OK4EU“ zřízené krajem společně s obcemi, nemá 

ani jeden kraj pevnou institucionální strukturu prosazování 

zájmů. Zajímavý příklad představuje Jihomoravský kraj. Ten 

se v otázkách prosazování zájmů v Bruselu dlouhodobě 

zaměřuje na oblast vědy, výzkumu a dopravy. Tomu je také 

uzpůsobena činnost zastoupení a způsob vyhledávání 

kraj/stredoceske-zastoupeni-se-z-bruselu-stehuje-do-prahy-
20150107.html 

http://www.denik.cz/stredocesky-kraj/stredoceske-zastoupeni-se-z-bruselu-stehuje-do-prahy-20150107.html
http://www.denik.cz/stredocesky-kraj/stredoceske-zastoupeni-se-z-bruselu-stehuje-do-prahy-20150107.html
http://www.denik.cz/stredocesky-kraj/stredoceske-zastoupeni-se-z-bruselu-stehuje-do-prahy-20150107.html


   Listopad 2015 
 

4 

informací a přežitostí pro kraj. V ostatních případech se 

jedná o soustavné sledování informačních kanálů či 

(mnohdy nahodilou) práci na specifických projektech, jakým 

je např. letecké spojení Jihočeského kraje s oblastí Liegé.  

Liší se i způsob, jakým jsou podněty z Bruselu 

zpracovávány na krajském úřadě. Zde celý systém naráží na 

zásadní problém celkově malého zájmu o otázky spojené s 

EU. V případě, že se nejedná o téma dotýkající se osobního 

zájmu politické reprezentace, podnět zastoupení v Bruselu 

zůstává často nevyslyšen. Jiný případ nakládání s podněty 

zastoupení krajů je příklad Libereckého kraje, který usiloval 

o specializaci vybraných úředníků v rámci různých sekcí na 

problematiku EU. Jedná se o obdobnou praxi jako na úrovni 

ministerstev, která mají odbory specializující se na evropské 

záležitosti a ne pouze speciální ministerstvo, které řeší 

veškeré vztahy s EU. Tento záměr však dosud nebyl 

realizován. 

 

ii) Vliv změny vládní koalice kraje na definování 

zájmů v EU. 

V této oblasti je nutné vzít v potaz specifikum krajské 

politiky, ve které ideologie politických stran nehraje zásadní 

roli při tvorbě priorit kraje. 4 Ty se velmi často zaměřují 

na konkrétní problémy kraje, jakými jsou např. dopravní 

obslužnost nebo zdravotní péče. Vzhledem k vysokému 

počtu (do nynějška sedmi) uzavřených stálých zastoupení 

krajů lze konstatovat, že stávající stálá zastoupení 

představují pro jednotlivé kraje prioritu přesahující jedno 

volební období. V opačném případě by již byly 

pravděpodobně uzavřeny. Z rozhovorů je patrné, že 

jednotlivé politické reprezentace si uvědomují nutnost 

definovat dlouhodobé priority. Lze tak vysledovat postupné 

dlouhodobé ukotvení agendy zastoupení s dlouhodobými 

prioritami rozvoje krajů, jako je např. rozvoj vědy a 

výzkumu v Jihomoravském kraji. Dále lze pozitivně kvitovat 

fakt, že pouze v omezené míře (pouze jeden zástupce kraje 

byl vystaven mediálnímu zájmu z důvodu příbuzenských 

vazeb na vedení kraje) dochází k obsazování zastoupení 

                                                      

4 Blíže k tématu např. J., Kyloušek and M. Pink, “Krajské volby 
2008 - případová studie Jihomoravského kraje.” ed. D. Kunštát 
and L. Mrklas Krajské volby 2008 125-142 (CEVRO Institut o.p.s. 
Praha 2008) 

kraje stranickými reprezentanty bez odpovídajících 

pracovních zkušeností.  

Je však velmi obtížné hodnotit způsob prosazování 

zájmů v případě krajů, které své zájmy hájí prostřednictvím 

smluvně najatých prostředníků. V tomto případě lze 

předpokládat, že se jedná spíše o nahodilé sledování 

vybrané problematiky než o důsledné prosazování zájmů. 

Například Královehradecký kraj nemá stále zastoupení a 

smluvně zájmy kraje zastupuje zástupce Jihočeského kraje 

René Příhoda. Nicméně hejtman Lubomír Franz a vedení 

kraje kladou důraz na osobní účast na reprezentativních 

akcích v Bruselu (jako je Czech Street Party konaná vždy v 

polovině června), což je mezi českými kraji spíše výjimka.  

 

iii) Společné prosazování zájmů s ostatními kraji a 

v rámci Výboru regionů. 

Prosazování zájmů (lobbying) probíhá úspěšně 

za předpokladu, že aktéři jsou schopni efektivně využívat 

institucionální struktury komunikace zastoupení a krajského 

úřadu v kombinaci s rozvíjením osobních sítí kontaktů 

jednotlivých zástupců kraje. To je v principu hlavní důvod 

existence stálých zastoupení a všichni oslovení 

reprezentanti jej uvedli jako hlavní devizu existence 

zastoupení. Do procesu však ještě vstupuje existence euro 

regionů, jak ukazuje případ Libereckého kraje a 

přeshraničních regionálních vazeb. V Libereckém kraji jsou 

zájmy prosazovány prostřednictvím Euroregionu Nisa, který 

sdružuje Liberecký kraj, Sasko a Dolní Slezsko. Ostatní kraje 

využívají tuto strukturu jako doplněk k přeshraničním 

vazbám bez pevného institucionálního ukotvení 

(Jihomoravský kraj vůči Dolnímu Rakousku a 

Bratislavskému kraji) či jako rámec, kde jsou spíše partnery 

(Jihočeský ve vztahu k Euroregionu Vltava). V případě 

Královehradeckého kraje je překvapující nepříliš intenzivní 

spolupráce s dobře fungujícím Euroregionem Glacensis a 

naopak orientace na širší nadregionální spolupráci v rámci 

ESUS Novum5 zaměřující se spíše na podporu aktivit v rámci 

kraje. 

5 ESUS NOVUM je složeno z kraje Královéhradeckého, 
Pardubického, Olomouckého a Libereckého, Dolnoslezského 
vojvodství a české i polské části Euroregionu Glacensis a 
Euroregionu Nisa, více k regionální spolupráci zde: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-

https://is.muni.cz/auth/osoba/21891?lang=cs
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/esus-novum:-nova-forma-spoluprace-v-preshranicnich-projektech-70969/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/esus-novum:-nova-forma-spoluprace-v-preshranicnich-projektech-70969/
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Další částí sítě sloužící k prosazování zájmů je Výbor 

regionů (VR), poradní instituce fungující v rámci struktury 

Evropské unie. Ačkoli je pro ovlivnění agendy VR nutné větší 

osobní nasazení ve formě vyhledávání koalic jak politické 

reprezentace, tak stálých zástupců, je tato platforma 

pozitivně hodnocena zástupci kraje.6 Hlavním důvodem je 

fakt, že se v rámci VR snáze vyhledávají koalice k prosazení 

obdobných zájmů a také skutečnost, že účast ve VR je 

vyjádřením osobního nasazení krajské reprezentace. VR tím 

poskytuje prostor pro setkávání přímo politických 

reprezentantů krajů. V rámci VR se scházejí zástupci 

regionů, kteří mívají stejné zájmy. To zlehčuje vyhledávání 

partnerů pro společné prosazování zájmů nebo navazování 

dlouhodobější spolupráce. Je však nutné dodat, že výhod 

multiplikace zájmů využívají pouze kraje, které mají svá 

zastoupení v Bruselu a jsou schopny artikulovat své priority 

a zájmy.  

 

iv) Identifikace zájmů kraje a jejich prosazování 

v EU. 

Poslední část analýzy se zaměřuje na skutečnost, 

do jaké míry se politická reprezentace identifikuje 

s principem prosazování zájmů kraje v Bruselu. Na základě 

rozhovorů se zástupci krajů vyplynulo, že u politické 

reprezentace panuje spíše slabá identifikace s těmito 

prioritami, což samozřejmě snižuje možnost jejich 

efektivního prosazení. V tomto ohledu se odpovědi zástupců 

krajů velmi rozcházejí.  

 

Respondenti také nedali jasnou odpověď na otázku 

nárůstu agendy v souvislosti s délkou členství ČR v EU a 

tedy i růstem objemu agendy (např. vyhledávání příležitostí 

pro kraj a navazování regionální spolupráce, problematika 

fondů EU atd.). Pro dokreslení je nutné dodat, že mezi 

zástupci krajů panuje spíše nezájem ke skutečnosti, zda 

politická reprezentace kraje vnímá v existenci zastoupení 

vhodný nástroj k prosazení zájmů na úrovni EU. Tento 

nezájem se dotýká zásadního problému fungování stálých 

                                                      

centrum/aktuality1/esus-novum:-nova-forma-spoluprace-v-
preshranicnich-projektech-70969/ 

zastoupení – schopnost identifikovat priority kraje politickou 

reprezentací a zároveň si být vědom prospěšnosti členství 

v EU. Lze předpokládat, že existuje kauzalita mezi 

schopností identifikovat prioritu kraje společně s osobním 

zájmem. Lze se domnívat, že hlavním důvodem obecně 

slabé nastavení priorit je nedostatečně rozvinuté povědomí 

sounáležitosti s krajem, nezájem o možnosti, které EU 

nabízí, a také nedostatečná administrativní kapacita 

zpracovávající podněty z EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Zejména zástupci Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského 
kraje. Jedná se o budování sektorových koalic bez většího ohledu 
na regionální koalice např. v rámci V4.  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/esus-novum:-nova-forma-spoluprace-v-preshranicnich-projektech-70969/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/esus-novum:-nova-forma-spoluprace-v-preshranicnich-projektech-70969/
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Doporučení 
Tento text se pokusil o analýzu hlavních oblastí, které 

ovlivňují efektivní prosazování zájmů krajů v EU. Na závěr 

přichází s následujícími doporučeními: 

 

1) Existující zastoupení krajů v EU nabízí dostatečný 

prostor pro vykonávání funkce zastoupení, ale poskytuje 

malý prostor pro další rozvoj činnosti. Současný systém je 

tedy jakousi stabilizací úpadku dřívějšího stavu. 

S postupně narůstajícím objemem agendy  na úrovni 

EU není strategické uzavírat stálá zastoupení krajů. 

Tím si kraje mohou výrazně zkomplikovat nejen prosazování 

svých zájmů v EU, ale také další navazování partnerství s 

dalšími regiony v EU.  

 

2) Způsob prosazování zájmů je mnohdy závislý pouze 

na jednotlivcích a jejich nasazení. Odpovědnost za dobře 

fungující systém je proto přesunuta z institucionální 

roviny na osobní úroveň. Je proto vhodné posílit 

právě institucionální rovinu.  

 

3) Současná podoba krajů byla vytvořena bez respektu 

k historickým regionálním uskupením. Tato skutečnost 

ztěžuje rozvoj přirozené identifikace občanů s krajem jako 

institucí, která přispívá k vytváření regionální identity. 

Političtí představitelé krajů by měli jasněji definovat 

dlouhodobé zájmy krajů a vytvářet strategii 

pro jejich prosazování na úrovni Evropské unie. 

 

4) Tři kraje rozvinuly systém prosazování a 

zprostředkování zájmů dle svých specifik, jakými jsou např. 

mezinárodní kontakty či struktura průmyslu na území kraje. 

Liberecký kraj využívá platformu Euroregionu Nisa, 

Olomoucký kraj disponuje systémem, který zapojuje do 

prosazení zájmů i obce, a Jihomoravský kraj se tematicky 

zaměřuje na prioritní oblasti vědy, výzkumu a dopravy. 

Využívání širších platforem a tematické zaměření 

priorit (tzn. jejich zúžení) je vhodné i pro další kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


