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Abstrakt:  

Příspěvek se zabývá vymezením „regionální management“ jakožto rozvojového konceptu. 

Chápe jej jako nástroj, jak zefektivnit jak strategické regionální plánování, tak nadmístní 

(meziobecní) spolupráci. Shrnuje poznatky o faktorech jeho úspěšnosti. Vychází především ze 

zkušeností z německy hovořících zemí. Hledá odpověď na otázku jeho nejvhodnějšího 

organizačního uspořádání.  

Abstract:  

The paper deals with the definition of "regional management" as the development concept. The 

authors see it as a regional policy instrument to streamline strategic regional planning and supra-

local (inter-municipal) cooperation. It summarizes the findings of the factors of its success. It 

is mainly based on the experience of the German-speaking countries. It tries to seek an answer 

to the question of its most appropriate organizational structure. 

 

Úvod 

Tradičně nejdůležitějším regionálně politickým aktérem byl stát a jeho příslušná ministerstva. 

V souvislosti s decentralizací veřejné správy a zaváděním manažerských přístupů do oblasti 

správy věcí veřejných (veřejné politiky), došlo počátkem 90. let minulého století nejenom 

v České republice k tomu, že řadu kompetencí v oblasti regionální politiky a regionálního 

plánování převzaly regiony.  
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Regiony se počátkem 90. let 20. století staly módním slůvkem, jak v politické, tak vědecké 

diskusi. Byly nadějí, jak čelit výzvám globalizace ekonomiky, technologického rozvoje, 

demokratizace společnosti a udržitelného rozvoje. S jejich rostoucím významem se i vědecký 

zájem posunul od hledání kritérií klasifikace a typologizace k procesům institucionalizace a 

politického řízení regionů (do tohoto kontextu spadá i diskuse o regionálním managementu). 

Regiony od té doby nejsou považovány pouze za formální vyjádření prostorové klasifikace, ale 

za konstituční prvek společenské a ekonomické strukturace (např. diskuse o novém 

regionalismu).  

Regiony jakožto politicko-administrativní rovina, jsou v rámci EU považovány za adekvátní 

rovinu, na níž by měly být řešeny regionální problémy a posilována konkurenceschopnost a 

udržitelnost rozvoje. Hovoří se o potřebě subsidiarity, decentralizace, přenášení kompetencí 

apod. Na regionální úrovni, která je méně institucionalizovaná, než např. úroveň národní, lze 

také snadněji, rychleji a úspěšněji aplikovat různé participativní a inovativní politické koncepty.  

Počátkem 90. let se posiluje také regionální dimenze územního/ prostorového plánování. Začíná 

se hovořit o potřebě intenzívnější meziobecní spolupráce. Řada problémů, jako např. odpadové 

hospodářství nebo ekonomický rozvoj totiž není efektivně řešitelná na obecní úrovni. 

Regiony již nejsou chápány pouze jako účelově vymezené územní celky, vzniklé politickým 

rozhodnutím, na základě požadavků legislativy či exekutivy (administrativně-správní jednotky, 

plánovací regiony, regiony se soustředěnou podporou státu apod.), ale také jako identifikační 

regiony, které jsou vymezeny na základě pocitu sounáležitosti regionálních aktérů, přičemž 

jejich integrita je založena na regionální identitě, ochotě aktérů (např. obcí) spolupracovat atd. 

Identifikační regiony často vznikají nezávisle na existujících administrativních strukturách (v 

ČR např. dobrovolná sdružení obcí anebo místní akční skupiny překračují hranice správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) nebo hranice krajů). 7 

Kromě toho se se výrazným způsobem zvýšil počet aktérů regionální politiky, kteří dnes tvoří 

celý komplex nejrůznějších institucí, a to v důsledku následujících příčin: 

 mnohé regiony (kraje, dobrovolná sdružení obcí, místní akční skupiny apod.) se chopily 

vlastní iniciativy a začaly vyvíjet vlastní činnost zaměřenou na mobilizaci vnitřních 

zdrojů. Řeč je o endogenním rozvoji, regionální seberealizaci, regionálních rozvojových 

iniciativách či o rozvoji iniciovaném ze zdola; 

 kromě toho ve všech západních zemích v posledních desetiletích zmizelo striktní 

rozlišování mezi státním (veřejným) a soukromým sektorem. Úlohu státu do určité míry 

převzali různí polostátní nebo soukromí aktéři. Jejich rostoucí počet zvyšuje požadavky 

na koordinaci a vede k rostoucí konkurenci mezi nimi.  

V souvislosti s hledáním způsobů, jak decentralizovat a regionalizovat veřejnou politiku, jak 

zefektivnit tradiční regionální pánování, jak změnit dosavadní spíše administrativní 

(byrokratické) pojetí veřejné správy na cílově orientované řízení veřejných úkolů, jak lépe 

zapojit veřejnost do rozhodování o věcech veřejných atd., se zvláště v německy hovořících 

zemích zrodil koncept tzv. regionálního managementu. Hlavně zastánci endogenního 

přístupu k regionálnímu rozvoji začali zdůrazňovat, že je nutné, aby regionální aktéři nejenom 

z veřejného, ale i soukromého sektoru (v rámci partnerství) vytvářeli dostatečné kapacity, 

prostřednictvím nichž by dokázali identifikovat, aktivizovat a efektivně využívat místní zdroje. 

18, 19 
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Cíl a metodický postup 

Cílem projektu je představit české odborné veřejnosti koncept regionálního managementu, 

který se zrodil v německy hovořících zemích v 90. letech minulého století. Jsme přesvědčeni o 

tom, že znalost tohoto konceptu, okolnosti jeho vzniku a zkušenosti s jeho praktickou aplikací 

jsou v podmínkách České republiky nejenom využitelné, ale také nanejvýš potřebné, hlavně 

v kontextu současných diskusí o vhodných formách územní (meziobecní) spolupráce a 

vyprofilování jejich činnosti. Samozřejmě si uvědomujeme, že se jedná o model, který vznikl 

v zemích s odlišnými rámcovými podmínkami, takže jej nelze v ČR automaticky převzít. Jedná 

se nám spíše o hledání inspirací a také o to, že nám model regionálního managementu může 

pomoci se strukturací problému.  

Článek vychází nejenom ze studia zahraniční odborné literatury, ale také z dlouhodobého 

výzkumu této problematiky, založeném na četných návštěvách vybraných regionů (mj. Dolní 

Rakousy – Waldviertel, Štýrsko, kanton Graubünden, region Horní Franky v Bavorsku, Jižní 

Tyroly a jiné) a také četných expertních rozhovorech, naposledy s představiteli 15 organizací 

meziobecní a regionální spolupráce (to znamená různých forem regionálních managementů) 

v Německu, Rakousku a Švýcarsku, které se uskutečnily v roce 2014.  

Tento článek je shrnutím dané problematiky. Detailní výsledky našeho výzkumu vč. 

případových studií budou zveřejněny v dvou připravovaných monografiích a jedné disertační 

práci. 

 

1. Od tradičního regionálního plánování k regionálnímu managementu 

Nejenom v socialistickém Československu, ale i v západoevropských zemích bylo v 

poválečném období považováno regionální plánování za efektivní nástroj regionálního rozvoje, 

pomocí něhož lze řešit regionální problémy. Již koncem 70. let 20. století, po období plánovací 

euforie, však dospěli západoevropští plánovači k poznání, že většina problémů regionálního 

rozvoje nebyla vyřešena, resp. že se nenaplnila očekávání. Regionální plány byly stále složitější 

a politikové je začali pouze „brát na vědomí“. Vytýkali jim, že jsou složité a obtížně 

realizovatelné. 7 

Od počátku 90. let 20. století začíná regionální plánování v západní Evropě získávat stále více 

na akčním a projektovém charakteru, přičemž v některých zemích (zvláště v Německu, 

Rakousku a Švýcarsku) se v této souvislosti začíná hovořit o regionálním managementu. Jeho 

úkolem, kromě tradičního regionálního plánování, se stává realizace i dalších manažerských 

funkcí jako je organizování, vedení lidí (regionálních aktérů) a kontrola. 11, 13 

Diskuse o pojmovém vymezení regionálního managementu má svůj počátek v úvahách o 

obsahu a efektivitě regionálních plánů a dalších nástrojů regionální politiky, stejně tak jako ve 

snahách a potřebách efektivního řešení regionálních problémů. Regionální management v 

tomto kontextu představuje cestu k akčnímu a projektově orientovanému regionálnímu rozvoji. 

3, 5 

V podmínkách dynamických změn, probíhajících jak uvnitř, tak vně regionu, je regionální 

rozvoj stále více závislý na akceschopnosti regionálních aktérů, na jejich schopnosti učit se a 

inovovat. Z důvodu komplexního působení regionálního makroprostředí a mikroprostředí se 

musí jednat o uplatňování reaktivních nebo proaktivních přístupů. Nestačí „dělat dobře tradiční 
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věci“, ale je nutné „dělat správné věci“. Permanentní změna, učení se a inovační schopnosti se 

institucionalizují. Klíčovým momentem se stává participace širokého okruhu regionálních 

aktérů, to znamená systematicky podporovaná a využívaná schopnost regionálních aktérů 

kolektivního řešení problémů. Snahou je, aby všichni klíčoví regionální aktéři spolupracovali, 

a to nejenom ve chvíli, kdy se objeví problémy. Strategickým potenciálem jakéhokoliv snažení 

se stávají kompetence - schopnosti řešit problémy. V kontextu regionálního managementu jsou 

zmíněné kompetence decentralizovány a přenášeny na zodpovědné týmy tvůrců hodnot. 

Významnou roli přitom sehrávají interní podporovatelé (promotoři) - osoby, které svým akčním 

přístupem, podnikavostí, zodpovědností a komunikativností (face-to-face kontakty), jsou 

schopné iniciovat procesy kolektivního učení. Vznikající nová podnikatelská kultura učícího se 

regionu se vyznačuje třemi organizačními novinkami 7: 

 vertikální hierarchické struktury rozhodování se decentralizují a zeštíhlují; 

 tradiční resortní myšlení je nahrazováno horizontální týmovou organizací; 

 statické formy organizace s izolovanými odděleními a funkčními jednotkami jsou 

vystřídány dynamickou týmovou spoluprací.  

Rozdíly mezi tradičním regionálním plánováním a regionálním managementem jsme se 

pokusili shrnout v obrázku 1.  

Obrázek 1: Rozdíly mezi tradičním regionálním plánováním a regionálním managementem 

 
Zdroj: vlastní podle 8, 10, 17 

Na základě uvedeného porovnání regionálního plánování s regionálním managementem, 

můžeme jejich vztah popsat pomocí dvou dimenzí: aditivní a integrační. Aditivní pojetí 

regionálního managementu znamená, že doplňuje tradiční regionální plánování, a to především 

z hlediska jeho akceschopnosti – schopnosti reagovat na změny v regionálním makroprostředí 

a mikroprostředí, důrazem na jednání (realizaci plánovaných opatření musí mít někdo na 

starosti – regionální manažeři), na projektový management, princip prosazení a realizaci 

rozvojových opatření apod. S ohledem na integrační dimenzi můžeme regionální management 

považovat za celostní přístup, prolínající se všemi dosavadními i novými úkoly regionálního 

plánování. Regionální management je možné chápat jako nový koncept (filozofii) utváření a 

vedení regionu, zdůrazňující procesní charakter a aspekt učení se. 8, 9, 19  

Pojetí regionálního managementu jako nového konceptu utváření a vedení regionu, vychází 

z koncepce new public managementu, uplatňovaného ve veřejné správě. Regionální 
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management představuje metodu a postup, jak docílit regionální kooperace, komunikace a 

regionálního konsensu, jako důležitých předpokladů rozvoje regionu. Cesta, jak tohoto stavu 

dosáhnout, není ovšem ani jednoduchá ani zcela jasná. New public management, na rozdíl od 

tradičního administrativního/ byrokratického pojetí veřejné správy, klade důraz na nové úkoly, 

nové struktury myšlení, nové vzorce chování a jednání aktérů a také na nové metody, postupy 

a organizační modely. V případě, že se politikové a představitelé veřejné správy neztotožní 

s těmito myšlenkami, je praktická implementace konceptu regionálního managementu obtížná.  

1, 2, 6 

V souvislosti se zaváděním manažerských přístupů do oblasti veřejné správy, dochází 

v důsledku především finančních nedostatků a organizačních neefektivností, k vyčleňování 

některých veřejných služeb ze struktury veřejné správy. Tyto úkoly pak přebírají různé 

poloveřejné nebo soukromé subjekty, které mají být zárukou, že poskytované veřejné služby 

budou více odpovídat potřebám a přáním zákazníků, bude se zvyšovat jejich kvalita a snižovat 

náklady. V této souvislosti se na externí subjekty, jimiž mohou být i různé formy regionálních 

managementů, může přesouvat řada kompetencí v oblasti regionálního rozvoje. Mnohé 

regionální managementy v této souvislosti např. v Bavorsku nebo Rakousku převzaly 

kompetence v oblasti tvorby, schvalování a realizace regionálních rozvojových strategií. 9, 14, 

17 

Regionální management není teoreticky definován, takže jej můžeme vymezit pouze rámcově. 

Neznamená vedení či řízení regionu, resp. jeho aktérů, ze shora dolů (hierarchicky), 

prostřednictvím nějakého top-managementu. V České republice se pojem regionální 

management až na výjimky nechápe jako ucelený koncept (model), jak jej pojímáme v tomto 

článku, ale v obecném slova smyslu. Často se chápe jako synonymum pro krajskou samosprávu 

a její politická rozhodnutí.  

Pod označením regionální management chápeme jako proces spolupráce a partnerství 

regionálních aktérů (spolupráce/ partnerství může nabývat různých forem institucionalizace), 

který umožňuje prosazení rozvojových strategií, generuje nové projektové myšlenky a pomáhá 

vytvářet úspěšnou pozici „podnikajícího regionu“ a jeho produktů v meziregionální konkurenci. 

Klíčovou roli přitom sehrává koordinace jinak nezávislých regionálních aktérů (obcí/ měst, 

občanských iniciativ, neziskových organizací, podnikatelů s jejich zájmových sdružení, 

místních akčních skupin apod.) 7. 

Regionální managementy mohou v praxi nabývat různou míru institucionalizace, resp. 

organizační formy: od nezávazných regionálních sítí, kulatých stolů a regionálních konferencí 

po svazky obcí a měst, sdružení fyzických a právnických osob, neziskové organizace, místní 

akční skupiny, sítě měst, metropolitní regiony atd. 

Koncept regionálního managementu klade velký důraz na kreativitu, komunikační schopnosti 

kreativitu, angažovanost, věcné kompetence, řešení problémů, flexibilitu, přesvědčovací 

schopnosti a přirozenou autoritu. V obecné rovině jde o to, aby veřejné instituce, jakožto 

„podnikající správa“ dokázaly efektivně používat manažerské dovednosti. Staví na 

rozvojových faktorech, jako jsou lidský kapitál, kreativní prostředí, propojení (koncept sítí), 

konsensus a kooperace. Jeho úkolem je podnítit koncepční, projektově a realizačně zaměřený 

přístup (akční) k regionálnímu rozvoji. 
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Koncept regionálního managementu představuje relativně nový nástroj regionální politiky a 

regionálního plánování, který není doposud zcela jednoznačně definován. Existující definice 

regionálního managementu, jejich přehled uvádí např. 9, 12, 17, 18: 

 jedná se o nástroj regionální politiky a regionálního plánování;  

 jedná se o nástroj měkký, neformální a flexibilní, pomáhající organizovat a řídit 

regionální rozvojové procesy (informační, plánovací, komunikační, realizační 

apod.); 

 do praxe je implementován pomocí regionálních institucí (existují různé stupně či 

formy institucionalizace), které jsou vybaveny odpovídajícími rozhodovacími a 

organizačními kompetencemi; 

 slouží k nastartování, motivaci, propojování a koordinaci endogenních regionálních 

zdrojů, resp. potenciálů relevantních regionálních aktérů; 

 jedná se o proaktivní, projektově orientovaný rozvojový koncept, který se na rozdíl 

od předcházejících konceptů nezaměřuje pouze na plánování, ale na prosazení a 

realizaci zamýšlených opatření;  

 přispívá ke udržitelnému rozvoji a regionální konkurenceschopnosti  

 (…) 

 

2. Cíle a úkoly regionálního managementu 

Regionální management působí z regionálního pohledu na dvou rovinách: dovnitř a vně 

regionu. V regionu se snaží podporovat využití endogenních rozvojových faktorů. Usiluje o 

zapojení obyvatel do rozvoje regionu, (tím zvyšuje svoji akceptaci v regionu), o tvorbu 

regionální identity, o kreativní prostředí v regionu a o vzájemnou spolupráci v rámci regionu. 

Ve vztahu k vnějšímu okolí realizuje regionální marketing, pomocí něhož se snaží dosáhnout 

úspěšné pozice regionu a jeho produktů v meziregionální konkurenci. 

Podle některých autorů lze považovat regionální management za místo, kde se „setkávají 

všechna vlákna integrovaného regionálního rozvoje“, nebo za „místo prvního kontaktu“, které 

je centrálním místem pro iniciování rozvojových aktivit.  K hlavním cílům a úkolům 

regionálního managementu, bez nároku na úplnost, patří 1, 2, 4, 6, 7: 

 zpracování vizí, scénářů a rozvojových strategií; 

 iniciování a řízení rozvojových impulsů a procesů v regionu; 

 vytváření regionálního konsensu, vedoucímu k  posílení regionální identity a pozice 

v rámci konkurence mezi regiony;  

 propojování (networking) a koordinace regionální zdrojů z věcného, personálního a 

organizačního hlediska, přispívání k tvorbě synergických efektů v regionu;  

 aktivizace lidského kapitálu v regionu a s ním spojeného kreativního prostředí, jeho 

posilování a zhodnocování v procesu regionálního rozvoje;  

 napomáhání přenosu informací, přispívání k jejich větší transparentnosti a dostupnosti;  

 poradenství a pomoc při rozhodování (formou doporučení pro regionální aktéry, 

odborných expertíz, variantních řešení atd.); 

 realizace konkrétních strategií (plánů), opatření a projektů prostřednictvím 

projektového managementu; 

 neustálý monitoring a evaluace jako prostředky vedoucí ke zvyšování zodpovědnosti a 

sebeřízení; 

 vytváření mechanismů, které vedou k urovnávání konfliktů a vytváření konsensu 

v regionu (management konfliktů);  
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 vyhledávání možnosti finanční podpory projektů, poradenská činnost při podávání 

projektů, podpora regionálních aktérů při jejich koncepční a projektové činnosti; 

 organizovat a moderovat setkání regionálních aktérů; 

 atd.  

 

3. Funkční pohled na regionální management  

Funkcemi označujeme v managementu všechno, co vede ke stanovení cíle, struktury a způsobu 

jednání organizace. V této souvislosti existuje pět základních manažerských funkcí: plánování, 

organizování, vedení, koordinace a kontrola. Management jakožto proces zahrnuje iniciaci a 

řízení informačních, komunikačních, rozhodovacích, implementačních a realizačních procesů 

v regionu, přičemž cílem regionálního managementu je zajištění jeho stabilní pozice jak v rámci 

regionu, tak ve vztahu k externímu prostředí. 9, 19 

 
Obrázek 2: Jednací roviny regionálního managementu 

 

 
Zdroj: 9 

Z hlediska praktické implementace konceptu regionálního managementu je důležitá jeho 
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představitelů). Na úrovni  regionálních aktérů dochází k formulaci rozvojové strategie, kterou 
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Podle Troeger-Weissové můžeme rozlišovat rovinu operačního managementu (projektový 

management), strategického managementu (střednědobá až dlouhodobá strategie rozvoje 

regionu) a normativního managementu (dlouhodobá vize regionu a základní představa o 

modelovém řešení regionálního managementu). 19 

Tabulka 1: Roviny jednání regionálního managementu 

manažerská 

rovina 

činnosti 

normativní 

rovina  

 stanovení rámcových podmínek fungování regionálního 

managementu (základní filozofie, cíle a úkoly, způsob financování, 

organizační struktura, zapojení veřejnosti, rozvojová vize regionu);    

 směrem do regionu - zprostředkování rozvojových cílů na základě 

konsensu zúčastněných aktérů;  

 mimo region – zprostředkování společenské legitimity a 

hodnověrnosti;   

strategická 

rovina 

 má-li být region schopen efektivně a flexibilně reagovat na inovační 

tlaky, zkracování životního cyklu produktů a „strategická 

překvapení“ konkurentů, je nutné regionální rozvoj strategicky 

(středně až dlouhodobě) plánovat;  

 vytváření předpokladů pro zvládání strategických nejistot a 

komplexity problémů; 

 poznání příležitostí a ohrožení;   

operační 

rovina 

 nejnižší (operační, výkonná) rovina jednání; 

 prosazování a realizace konkrétních strategií, opatření a projektů; 

 podnikání (kombinace výrobní faktorů: práce, kapitál, inovace); 

 manažerské aktivity vyplývající z potřeb situačního jednání;   

Zdroj: 9 

 

4. Institucionální pohled na regionální management 

Regionální management by měl zahrnovat pokud možno všechny významné regionální aktéry, 

kteří představují regionální management v nejširším slova smyslu (viz obrázek 1). Pod 

regionální management jako instituci můžeme zahrnout všechny aktéry, které plní některou 

z manažerských funkcí anebo přispívají k realizaci jeho cílů a úkolů. Zatímco ve firmě je okruh 

aktérů jasně dán, tak situaci regionálního managementu značně komplikuje široký okruh aktérů 

(osob a organizací), kteří mají navíc odlišné potřeby, cíle a představy o regionálním rozvoji. 

S ohledem na úspěšnost regionálního managementu hraje významnou roli otázka organizačního 

uspořádání (ve smyslu organizační a hierarchické pozice) a vymezení regionálního 

managementu vůči existujících institucím v regionu.  

Z institucionálního pohledu je možné regionální management chápat jako obslužnou 

organizaci, jejímž úkolem je plnění jasně definovaných úkolů souvisejících s regionálním 

rozvojem. Za tímto účelem by měly být na organizace regionálního managementu přeneseny 

odpovídající kompetence. Činnost regionálního managementu by se měla vyprofilovat vůči 

ostatním institucím v regionu (aby se jeho činnost nepřekrývala s činností jiných organizací, 

aby dělat to, co je potřebné, ale nikdo jiný se tím nezabývá), ale zároveň by měl být regionální 
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management s ostatními organizacemi efektivně spolupracovat, resp. dokázat je začlenit do své 

organizační struktury. V této souvislosti by měla být především vyjasněna otázka kompetencí 

regionálního managementu, zvláště jejich vymezení vůči ostatním organizacím v regionu. Na 

rozdíl od tradiční veřejné správy, by se měl regionální management vyznačovat štíhlou 

organizační strukturou a rychlými komunikačními a rozhodovacími postupy. Otázka 

kompetencí by měla být důležitější, než hierarchická pozice. Mělo by docházet k propojování 

(networkingu) regionálních aktérů, aby mohl regionální management „řídit“ regionální rozvoj 

podle konsensuálně přijatých cílů 15, 16, 19. 

S ohledem na složitost dané problematiky, se názory na pojetí regionální management značně 

různí. Ať již jej budeme chápat jako „vedení regionu“ anebo jako „řízení rozvojových procesů“, 

můžeme o managementu hovořit pouze za podmínky, že regionální aktéři spolupracují a dokáží 

koordinovat svoji činnost. Na základě studia zahraniční literatury a našich praktických 

zkušeností s dotazování vybraných regionálních managementů v německy hovořících zemích, 

můžeme hrnout zkušenosti s institucionalizací regionálního managementu do těchto bodů 7, 9, 

11, 14: 

 regionální management nejsou součástmi veřejné správy, neboť většinou 

nedisponují žádnými zákonnými pravomocemi, takže nemohou vůči regionálním 

aktérům používat mocenské nástroje, jako příkazy, zákazy, donucení apod.; 

 participaci a spolupráci regionálních aktérů si regionální managementy nemohou 

vynutit; naopak je nutný aktivní přístup regionálních aktérů a jejich dobrovolná 

snaha (motivace) spolupracovat;  

 klíčovou funkcí regionálního managementu je koordinace, neboť regionální aktéři 

působí ve velmi odlišných oblastech společenského života (např. obce/ města, kraje, 

podnikatelský sektor, zájmová sdružení občanů a podnikatelů, neziskové 

organizace, církve atd.) a mají tudíž rozdílné motivy, zájmy a představy o 

regionálním rozvoji; 

 regionální management je ze své podstaty neziskovou činností, takže nemůže 

motivovat regionální aktéry vidinou zisku, jak je běžné v soukromé sféře; 

 regionální management je velmi závislý na politických, ekonomických sociálních 

procesech, ovlivňujících prostředí daného regionu; 

 

 

5. Úspěšnost regionálních managementů závisí na profilaci jejich činnosti 

Postavení a akceptace regionálních managementů je závislá na profilaci jejich činnosti ve 

čtyřech níže vymezených oblastech 7: 

1. transfer informací z okolí do regionu, tzn. získávání a rozšiřování informací o: 

 inovativních projektech a nových rozvojových přístupech (zkušeností z jiných 

regionů); 

 možnostech finanční podpory (fondech a programech – krajských, státních a 

evropských); 

 o všech ostatních sektorových státních nebo evropských politikách (průmyslová, 

zemědělská, životního prostředí atd.); 

 speciálních poradenských možnostech (zprostředkování kvalitních poradenských 

služeb, kontakty na instituce technologického transferu či výzkumné a vývojové 

organizace);  
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2. zprostředkování regionálních potřeb a požadavků mimo region: 

 u poskytovatelů podpůrných programů (na krajské, národní či evropské úrovni); 

 vyhledávání investorů ochotných usídlit se v regionu, ve spolupráci se 

zprostředkujícími institucemi typu CzechInvest apod. (šíření informací o 

investičních/ podnikatelských příležitostech v regionu);  

 

3. zprostředkování informací v rámci regionu (regionálním aktérům), moderace a 

mediace s cílem nalezení společné strategie a klíčových projektů: 

 péče o kontakty na klíčové aktéry v regionu, zabezpečení informačních toků mezi 

regionálními aktéry; 

 přesvědčování regionálních aktérů o nových přístupech k řešení problémů; 

 zprostředkovatelská funkce při řešení konfliktů, pomoc s hledáním 

konsensuálních řešení;  

 pomoc s tvorbou pracovních skupin a realizačních opatření; 

4. zpracování projektů a klíčových projektových záměrů v regionu: 

a to s ohledem na: 

 obsahovou potřebnost a vhodnost pro region; 

 organizační požadavky;  

 možnosti financování; 

 společné zájmy regionálních aktérů sdružených do kooperačních sítí;  

 

V případě služeb poskytovaných regionálními managementy se zpravidla nejedná o 

poskytování špičkových výkonů v úzce specializovaných oblastech (na to si mohou regionální 

aktéři najmout např. specializované firmy), ale spíše o nabídku širokého spektra různorodých, 

propojených a zdrojově orientovaných činností.  

Úspěšnost regionálních managementů, jejich identitu a image ovlivňuje nejenom to, jak 

zvládají výše uvedené činnosti, ale také jejich organizační kultura a jejich mise (poslání), resp. 

odpovědi na otázky, pro koho tu jsme, jak jsme vnímáni, jaké máme vize nebo jaké hodnoty 

vyznáváme? 

Organizačně kulturní aspekty jakékoliv organizace, regionálních managementů zvláště, mají 

často komplexní charakter a skládají se z protikladných prvků, takže neplatí, že pouze 

organizace s jasně definovanou organizační kulturou jsou úspěšné. Chceme-li v organizaci 

vytvořit kreativní prostředí, generující inovace, tak většinou potřebujeme organizační kulturu, 

která umožňuje střetávání různých pohledů, zájmů atd. Rozhodující je otázka stylu, jak je 

s rozpory a protiklady nakládáno. Organizace snažící se protiklady a konflikty eliminovat jsou 

často méně inovativní, než organizace, které dokáží rozporů využívat jako zdroje kolektivního 

učení.  

Na základě našich dlouhodobých výzkumů můžeme konstatovat, že organizační modely 

regionálních managementů často vykazují charakteristiky rozdílných organizačních kultur. Pro 

účely naší analýzy, jejímž cílem je hledání jakési ideální pozici regionálního managementu, 

jsme komplexitu organizačních faktorů výrazně redukovali na tři základní dimenze. Inspirovali 

jsme se přitom třísektorovým modelem regulátorů společenského života (trh, stát, občanská 

společnost), jak o něm pojednává např. Potůček (2005). Snažíme se odpovědět na otázku, zda 
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by organizační kultura regionální managementu, měla více odpovídat administrativní kultuře 

typické pro státní a veřejnosprávní organizace, podnikatelské kultuře typické pro poskytovatele 

tržních služeb nebo politické kultuře snažící se o integraci a prosazení regionálních zájmů. Níže 

uvádíme stručnou charakteristiku uvedených organizačních kultur. 9 

Administrativní/ byrokratická kultura. Na jedné špičce pomyslného trojúhelníku je pozice 

státu, resp. státní správy a samosprávy. Veřejná správa se tradičně zabývá vytvářením norem, 

regulačních mechanismů a veřejnou kontrolou. Tomu odpovídá hierarchická forma organizace, 

uspořádaná funkčně, podle úkolů nebo územně-správních úrovní. Organizační struktura se 

přizpůsobuje administrativní funkci. Takovéto organizační struktury (v kontextu regionální 

managementu se může jednat např. o odbor regionálního rozvoje obce s rozšířenou působností 

či o nějakou příspěvkovou organizaci) jsou většinou přímo vázány na veřejné rozpočty 

(většinou nemají problémy se získáváním financí, zajišťujících jejich existenci). Je pro ně 

typická často těžkopádná byrokratická forma rozhodování. Jedná se také většinou o organizace 

zaměřené sami na sebe a své problémy.  

Podnikatelská kultura. Další roh trojúhelníka představuje pozici ideálního trhu. Uplatnění 

tržního principu zdůrazňuje otázku poptávky (zákaznické orientace) a soutěže (s ostatními 

poskytovateli služeb či regiony). Konkurenční tlak vede ke zvyšování kvality poskytovaných 

služeb. Tržní služby zároveň více reagují na potřeby a přání cílových skupin (zákazníků) anebo 

na tzv. tržní výklenky. Rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti jsou inovace. Z pohledu 

poskytování tržních služeb (například poradenských), je z organizačního hlediska nejlepší 

štíhlá síť poradenských organizací a poradců, strukturovaná podle klíčových zákazníků anebo 

oblastí. Tomu odpovídá dynamická, otevřená, zákaznicky orientovaná a samořídící se 

organizační struktura. Příkladem takto fungujícího regionálního managementu může být např. 

sdružení právnických a fyzických osob v regionu, které si vytvoří jakousi rozvojovou 

společnost (rozvojovou agenturu), která bude regionálním aktérům, na základě jejich poptávky, 

poskytovat za úplatu vybrané služby (informace, poradenství, zpracování strategických 

dokumentů, projektový management apod.). 

Obrázek 3: Hledání pozice regionálního managementu mezi institucí veřejné správy, poradenskou 

organizací a regionálním sdružením. 

 

 

Zdroj: 9  
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Politická kultura - prosazení regionálních zájmů. Poslední úhel trojúhelníku představuje 

orientace na region a jeho politické zájmy. Služby na této pozici se zaměřují na formování či 

posilování regionálních zájmů a kompetencí, anebo na společnou organizaci komunálních a 

regionálních úkolů (např. základní školství, odpadové hospodářství apod.). Většinou se jedná o 

spojování (networking) a prezentaci silných stránek regionu. Této funkci nejlépe odpovídají 

takové organizační formy, které dokáží sdružit klíčové regionální aktéry a disponují průbojnou 

výkonnou jednotkou, např. sekretariátem s agilním jednatelem. Organizační kultura je 

dynamická, zaměřená na růst a rozvoj a na vytváření regionálních kooperačních sítí. Jedná se o 

organizační kulturu, kterou často reprezentují silné osobnosti (regionální lídři). 

Výsledky našich výzkumů ukazují, (rozhovory s představiteli regionálních managementů), že 

každá z uvedených organizačních kultur má své výhody a nevýhody a že mnohé regionální 

managementy se snaží uvedené kultury vybalancovat a zaujímají středovou pozici, jako např. 

na obrázku 3. 

Tržní orientace. Někteří regionální manažeři se domnívají, že regionální managementy by 

měly nabízet především tržní služby, to znamená služby nabízené regionálním aktérům za 

úplatu. Regionální managementy s touto organizační kulturou vykazují následující výhody a 

nevýhody.  

výhody nevýhody 

 vyhledávání a efektivní využívání 

dodatečných finančních zdrojů (jejich 

činnost se přizpůsobuje potřebám 

zákazníků – tomu za co jsou ochotni 

platit); 

 zvyšování kvality a profesionality 

poskytovaných služeb (zadarmo je pouze 

to, co nemá hodnotu); 

 růst počtu spolupracovníků v důsledku 

růstu příjmů a všestranného rozvoje 

nabízených služeb; 

 synergické využití technického vybavení 

(infrastruktury) a týmové práce; 

 hrozba deformace konkurenčních vztahů, 

(nekalá konkurence vůči soukromým 

subjektům, poskytujícím tytéž služby); 

 riziko, že se budou zabývat pouze 

službami, „které se vyplácí; 

 mnoho expertů a nedostatek iniciátorů 

projektů či lidí vytvářejících síťové vztahy 

mezi aktéry (jedná se o náročnou činnost, 

která se obtížně tržně ohodnocuje);   

 

 

Trend k poskytování veřejných služeb, které na regionální managementy přesouvá 

(externalizuje) veřejná správa (EU, stát, kraje). V souvislosti se zaváděním manažerských 

přístupů do oblasti veřejné správy (důraz na efektivnost, úspornost) často dochází 

k externalizaci některých veřejných služeb (poradenská činnost, technická asistence apod.), 

které přebírají různé poloveřejné nebo soukromé subjekty. Cílem je větší přizpůsobení 

poskytování těchto služeb potřebám zákazníků, zvyšování jejich kvality a snižování nákladů. 

V této souvislosti se přesouvá na externí subjekty také řada kompetencí v oblasti regionálního 

rozvoje. Jedná se např. o to, že regiony (regionální managementy), místní akční skupiny, 

rozvojové agentury, ale i sdružení obcí a měst apod., přejímají např. od EU nebo od státu 

(ministerstev) úkoly technické pomoci (administrování) při implementaci evropských/ státních 

podpůrných programů. Podobné výkony mohou být pro regionální managementy nejenom 

příležitostí, jak zlepšit nebo vybudovat cenné informační kontakty na státní/ evropské úřady 

(informovanost, ale i lobování), ale také nezanedbatelným zdrojem financování. Nevýhodou je, 

že regionální managementy se tak mohou dostávat do konfliktů vlastních zájmů. V ČR se 
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s tímto problémem můžeme setkat v případě místních akčních skupin. Měly by být 

poskytovateli veřejné podpory (tzn. těmi, kdo přerozdělují v regionu finanční prostředky, které 

získaly ze strukturálních fondů EU, např. formou grantů) anebo pouze příjemci veřejné podpory 

(tzn. těmi, kdo pouze iniciuje anebo realizuje rozvojové projekty)? 

Trend k prosazení regionálních zájmů a politizaci činnosti. Přestože mezi regionálními 

aktéry většinou panuje shoda, že regionální management by měl vyvíjet činnost prospěšnou pro 

region, v praxi často existují odlišné představy, co to přesně znamená. Někteří regionální 

manažeři se domnívají, že regionální managementy bychom měli vnímat především jako 

nástroj posilující mocenské zájmy regionu vůči státu, případně kraji. Regionální managementy 

tak získávají nejenom ekonomickou, ale i politickou funkci: snaží se zprostředkovávat a 

posilovat mocenské (politické) zájmy regionů. V této souvislosti je klíčové, aby se dokázaly 

vymezit (vyprofilovat svoji činnost) vůči ostatním politickým platformám v regionu. 

 výhody nevýhody 

 posilování regionální identity – 

východisko spolupráce, partnerství a 

kolektivního řešení regionálních 

problémů;  

 komplexní přístup, který bere v úvahu 

politický kontext regionálního rozvoje; 

 propojenost s politikou = posílení 

představy, že se rozhoduje v regionu a ve 

prospěch regionu;  

 přílišná politizace a polarizace otázek 

regionálního rozvoje; 

 instrumentalizace a oslabení regionálního 

managementu jako poskytovatele 

profesionálních služeb; 

 konflikty mezi státem/ krajem a regionem 

se přenášejí na regionální management;  

 

 

6. Stručné shrnutí dosavadních zkušeností s praktickou implementací konceptu 

regionálního managementu 

Na základě dosavadních zkušenosti s praktickou aplikací regionálním managementem, zvláště 

z německy hovořících zemí, můžeme konstatovat, že neexistuje všeobecně platný, jednotný 

model regionálního managementu, který by normativně určoval jeho cíle, úkoly, územní 

vymezení, způsob financování, organizační uspořádání apod. Naopak, představitelé 

regionálních managementů často zdůrazňují, že každý region by si měl vytvořit svůj vlastní 

model regionálního managementu, vycházející z jeho specifických podmínek a potřeb. To 

samozřejmě neznamená, že při jeho tvorbě nemohou využívat poznatky a zkušenosti ostatních 

regionů a zemí. Právě naopak. V rámci zemí EU existuje řada nejrůznějších přístupů/ modelů 

regionálního managementu, které se liší, jak již bylo výše uvedeno, svými cíli a úkoly, územním 

vymezením, způsobem financování, organizační strukturou anebo formou státní podpory. 

Jejich společným jmenovatelem je, že se jedná o iniciativy vycházející zezdola. Ať již nabývá 

jakékoliv podoby, převažuje liberální pojetí. Hlavním účelem, proč by se regiony měly snažit 

vytvářet a implementovat nějaký model regionálního managementu, by měla být funkčnost a 

účinnost řešení problémů. Mělo být ponecháno na rozhodnutí regionálních aktérů, jakou právní 

formu či organizační strukturu regionálního managementu si zvolí. 

Má-li být regionální management úspěšný a jeho strategie a opatření akceptována, pokud 

možno všemi aktéry, je nutné již od počátku do diskusí o cílech a úkolech regionálního 

managementu zapojit co možná nejširší spektrum aktérů. Dále veškerá činnost regionálního 
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managementu musí být naprosto transparentní a otevřená a jednotlivé projekty musí být 

posuzovány z pohledu jejich přínosů a proveditelnosti. 

 

Závěr 

Na základě našich expertních rozhovorů s představiteli vybraných regionálních managementů 

z Německa, Rakouska a Švýcarska, týkajících se mimo jiné jejich organizačních kultur, tak 

můžeme shrnout, že regionální managementy 9, 10, 11, 13, 15, 19:  

 nejsou poradenskými nebo projektovými organizacemi;  

 nemají žádnou přímou politickou funkci (stojí mimo systém institucí veřejné správy); 

 nejsou v konkurenčním vztahu s ostatními regionálními institucemi, ale jejich vhodným 

doplňkem (zabývají se většinou tím, čím se nikdo jiný v regionu nezabývá);  

 činnost regionálních managementů bychom měli chápat jako službu ve prospěch 

regionu;  

 aby mohly naplňovat hlavní cíl – dosahovat horizontálního a vertikálního networkingu 

regionálních aktérů, je nutné, aby si samy rozhodovaly o svém poslání (cíle, úkoly), dále 

aby měly flexibilní organizační strukturu a otevřenou organizační kulturu; 

 regionální managementy by měly být partnery trhu (spolupracovat s tržními subjekty, 

podnikateli a jejich sdruženími), ale ne účastníky trhu (měly by spojovat, nikoliv 

soutěžit s ostatními organizacemi v regionu);  

 regionální managementy by měly být partnery veřejné správy, ale ne jejich součástí. 
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