Anotace:
Regionální politika je jednou z nejvýznamnějších aktivit Evropské unie. Základy
regionální politiky je možné naleznout již ve smlouvě o založení Evropského společenství
roku 1957, v jejíž preambuli se státy zavazují k posílení jednoty hospodářství svých zemí a
zajištění jejich harmonického rozvoje formou zmenšování rozdílů mezi jednotlivými regiony.
Regionální politika se snaží především o vyrovnání rozdílů mezi různě rozvinutými regiony
formou finanční pomoci, kterou čerpají, jak z vnitrostátních prostředků, tak z prostředků
nadnárodních. Mezi hlavní cíle regionální politiky lze zařadit snížení rozdílů v průměrných
příjmech, nezaměstnanosti, rozvoj regionu a s ní související uspokojování veřejných potřeb.
Dne 1. února 1995 vstoupila v platnost Dohoda o přidružení České republiky
k Evropské unii, která se stala základním impulsem pro rozvoj regionální politiky
v souvislosti s možným čerpáním finančních prostředků z nadnárodních zdrojů. Pro tyto účely
bylo zřízeno Ministerstvo pro místní rozvoj, které se stalo hlavním centrálním koordinátorem
pro využívání prostředků z Evropské unie. V rámci nového programového období byla jeho
pozice posílena. Od roku 2004 tak začala Česká republika využívat prostředky ze
strukturálních fondů a fondů soudržnosti.
Cílem disertační práce je podat ucelený obraz o organizaci, fungování a působnosti
Regionů soudržnosti a Regionálních rad regionů soudržnosti, dle zákona č. 248/2000 Sb., o
podpoře regionálního rozvoje, včetně analýzy získávání finančních prostředků, jejich
přerozdělování a hospodaření s finančními prostředky z pozice Regionální rady regionů
soudržnosti v programovém období 2007 – 2013. Vzhledem k tomu, že v současné době je
toto programové období u konce, zahrnuje tato disertační práce i zpracování nového
programového období 2014 – 2020. V předkládané disertační práci jsou uvedeny i změny,
které toto programové období přináší a vliv tohoto programového období na fungování
Regionů soudržnosti do budoucna.
Problematika, která se v souvislosti s fungováním a hlavně financováním Regionů
soudržnosti objevuje, je rozpočtová odpovědnost Regionů soudržnosti a důsledky s ní
spojené. Tato disertační práce se bude snažit naleznout odpovědi na otázky, zda je možné
aplikovat rozpočtovou odpovědnost přímo na Regiony soudržnosti a za jakých podmínek.
Jako podpůrný prvek vymezení práce bude aplikována metoda šetření a sběru dat, judikatura
vnitrostátních soudních institucí a judikatura Soudního dvora Evropské unie.
Při zpracování disertační práce bude provedena analýza těchto právních norem: zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 420/2004

Sb., o přezkoumání hospodaření územích samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, včetně vládního návrhu zákona o
rozpočtové odpovědnosti, který prozatím nebyl v rámci legislativního procesu schválen.
Další významnou oblastí, kterou tato disertační práce zahrnuje, je analýza konkrétně
vybraného Regionu soudržnosti v rámci České republiky, včetně porovnání regionální
politiky České republiky s vybranými zeměmi Evropské unie. Následně bude provedeno
srovnání fungování a uspořádání regionální politiky těchto dvou vybraných zemí Evropské
unie s regionální politikou České republiky. V rámci disertační práce budou stanoveny
autorem práce hypotézy vycházející z problematiky regionální politiky, na které bude v rámci
provedeného šetření odpovězeno a stanovené hypotézy budou vyvráceny či potvrzeny.

