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Partnerství ve vybraných teoretických koncepcích a přístupech

 — legislativní a ekonomické faktory: právní normy, životní úroveň, ekono-
mická situace,

 — manažerské vlivy ze strany veřejné správy: profesionalita vedení, schop-
nost komunikace a řešení konfliktů, odbornost a vstřícnost úředníků, 
image úřadu, minulá rozhodnutí, otevřenost úřadu, transparentnost, 
korupce,

 — institucionální faktory: rodina, občanská společnost, média, sociální od-
povědnost firem, přítomnost a aktivity dalších aktérů.

Je zřejmé, že implementaci principu partnerství do realizace veřejných politik 
není možné vynutit pomocí legislativních změn a různých metodických dopo-
ručení k řízení veřejného sektoru a veřejných záležitostí. Vytváření a rozvíjení 
partnerství je do značné míry ovlivněno postoji ze strany zastupitelů místních 
a regionálních samospráv k otevírání rozhodování veřejnosti a ke změnám ve 
stávajících způsobech výkonu veřejné správy, popř. samosprávy. Avšak pomocí 
různých technik a nástrojů řízení doporučovaných jak v rámci institucionálních 
teorií, tak i komunitních přístupů a moderních manažerských konceptů může-
me tvorbu a rozvíjení partnerství podpořit a posílit možnosti zástupců veřejnosti 
vstupovat do rozhodovacích procesů na úrovni obcí, měst a regionů.

4. 
Základní typy partnerství 

Po obnově autonomie na lokální a později i na regionální úrovni byla vytvořena 
řada partnerství různého typu, různého charakteru a různé doby trvání. Některá 
z těchto partnerství byla nebo jsou účelová spojení, jejichž doba trvání je časově 
omezená s ohledem na dosažení cíle, který vznik těchto partnerství motivoval. 
Některá partnerství mají naopak dlouhodobý charakter, ať již byla s dlouhodo-
bými cíli založena nebo došlo na základě pozitivních zkušeností k transformaci 
z  účelových partnerství na partnerství zaměřená na dlouhodobé cíle a  aktivi-
ty. V obecné rovině se můžeme setkat s diferenciovanými typy partnerství dle 
očekávaného významu a předpokládaných výstupů spolupráce, dle způsobů vy-
mezení podmínek spolupráce (formální nebo neformální, institucionalizovaná 
spolupráce, smluvní nebo ad hoc spolupráce), dle zvolených mechanismů spo-
lupráce, dle typů subjektů, které partnerství vytváří, dle metod a nástrojů spolu-
práce apod.  

Některá partnerství se zaměřují na naplňování specifických místních potřeb ať 
už z hlediska podpory řešení vybraných otázek, jako je ochrana životního pro-
středí, péče o děti, nabídka kulturních služeb apod., nebo z hlediska podpory 
demokratizace rozhodování ve smyslu vstupování do veřejného rozhodování, 
zvyšování informovanosti o dění v lokalitě nebo hájení zájmů vybraných obyva-
tel nebo občanských skupin. Partnerství vznikají jak na úrovni malých lokálních 
skupin v rámci sousedství, čtvrti nebo zájmových sdružení v obci nebo městě, 
tak i na regionální a národní úrovni s cílem vstupovat do vybraných veřejných 
politik a  podporovat určité zájmy a  cíle. Partnerství jsou nejčastěji iniciována 
zdola (bottom-up princip) na základě iniciativy a zájmu jednotlivých aktérů, kte-
ří působí v obcích nebo městech. Vytváření partnerství však může být iniciováno 
i shora (top-down princip) jako součást vládní strategie se záměrem podpořit ře-
šení vybraných problémů v jednotlivých lokalitách nebo regionech nebo rozšířit 
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možnosti i rozsah zajišťování vybraných veřejných služeb (např. zavádění komu-
nitního plánování sociálních služeb nebo podpora vytváření místních akčních 
skupin s cílem podpory rozvoje venkova). 

Charakter a význam partnerství se významně liší i dle cílů, pro které tato part-
nerství vznikají. Cílem může být dosahování nějakých podnikatelských záměrů, 
podpora ekonomiky v území, řešení problémů trhu práce nebo řešení vybraných 
sociálních i politických otázek. Těchto cílů lze zároveň dosáhnout různými typy 
i zaměřením partnerských svazků; nelze definovat jeden model spolupráce, který 
by byl uplatnitelný pro řešení podobných problémů v různých obcích, městech 
nebo regionech. Povaha a výstupy partnerství jsou výrazně diferencované s ohle-
dem na sociální a kulturní kapitál jednotlivých společenství. 

Partnerství v lokálním a v regionálním rozvoji můžeme studovat dle typu ak-
térů, kteří do vzájemných svazků vstupují, nebo dle úrovně spolupráce na part-
nerství vytvářené na nadnárodní, resp. mezinárodní, národní, regionální nebo 
lokální úrovni, přičemž může docházet k  prolínání mezi těmito jednotlivými 
typy úrovní (např. v rámci přeshraniční spolupráce obcí a měst). Z hlediska jed-
notlivých aktérů, kteří vstupují do spolupráce, se může jednat o instituce nebo 
organizace státní správy, územní samosprávu, občany, občanské organizace, 
podnikatelský sektor, vzdělávací instituce, bankovní instituce a další. Spolupráce 
v rámci státní správy a samosprávy se do určité míry liší s ohledem na odlišné 
funkce a role subjektů státní správy a subjektů územních samosprávných celků. 
Vztahy mezi jednotlivými složkami státní správy lépe vystihuje označení koor-
dinace. Náplní této spolupráce je zajištění vlastních úkolů tak, aby nebyly v roz-
poru s úkoly jiných složek státní správy. (Dušek 2010: 41). 

V praxi pak můžeme definovat několik forem spolupráce, které vychází z nej-
různějších kombinací vztahů zúčastněných aktérů a subjektů. Dle typů subjek-
tů zapojených subjektů do spolupráce rozlišujeme partnerství mezi institucemi 
a organizacemi veřejné správy (např.  meziobecní spolupráce) nebo mezi institu-
cemi veřejné správy a subjekty občanského nebo podnikatelského sektoru (např. 
PPP: public private partnership nebo spolupráce mezi obcí a občanským sdruže-
ním apod.). V některých případech může docházet i ke kombinaci typů subjektů 
vstupujících do partnerství (např. euroregiony nebo místní akční skupiny). 

Přestože je obecně partnerství považováno za významný prvek moderní ve-
řejné správy, který umožní spojit ekonomické a demokratické potřeby veřejného 
sektoru, a za důležitý aspekt rozvoje obcí, měst a regionů, není tvorba ani rozví-
jení partnerství v současnosti dostatečně podpořeno ani legislativní, ani meto-
dickou podporou tak, jak je tomu v jiných vyspělých zemích. I přesto můžeme 
zaznamenat intenzivní integrační procesy, které přispívají ke vzniku i rozvíjení 
různých forem spolupráce. 

Cílem této kapitoly není podat detailní přehled o všech typech partnerských 
svazků, které mezi jednotlivými subjekty veřejné správy i dalšími aktéry vznikají 
a které přispívají k řešení vybraných rozvojových problémů v obcích, městech 
a regionech. Tato kapitola představuje nejvýznamnější formy a typy partnerství, 
které jsou z hlediska místního a regionálního rozvoje nejčastěji na úrovni obcí, 
měst a regionů zastoupeny. Jednotlivé typy partnerství jsou zde představeny dle 
jednotlivých úrovní řízení. 

4.1. Partnerství vytvářená v mezinárodním kontextu

V souvislosti s postupujícími světovými integračními tendencemi a růstem glo-
bálního charakteru řady veřejných politik (bezpečí, životní prostředí, ochrana 
kulturního dědictví apod.) vzniká na mezinárodní úrovni řada různých typů 
partnerských svazků a spojení jak na úrovni států, tak i regionů a obcí a měst. 
Vznik a rozvíjení těchto partnerství jsou ovlivněny i  skutečností, že řada pro-
blémů, které jsou řešeny na různých úrovních řízení ve veřejné správě, má 
v jednotlivých zemích podobný charakter a partnerství může přispět k přenosu 
vzájemných zkušeností a praxe řešení těchto problémů (např. energetika, man-
agement vodních zdrojů, vzdělávání, bezpečnost, odpadové hospodářství, zavá-
dění e-governmentu apod.). Tak vznikají četná mezinárodní partnerství jak mezi 
jednotlivými územními samosprávnými celky, tak i mezi dalšími regionálními 
a národními institucemi i různými typy občanských, neziskových i profesních 
organizací a sdružení.  

Pro orientaci ve složité struktuře různých typů partnerských svazků a sdruže-
ní, která na mezinárodní úrovni vznikají, jsou dále v textu rozlišeny čtyři úrovně 
spolupráce vznikající na nadnárodním principu. Níže definované struktury me-
zinárodní spolupráce jsou ovlivněny aktuálním zaměřením evropské regionální 
politiky (především cíle 3: evropská územní spolupráce). V souvislosti s vývojem 
cílů a priorit regionální politiky mohou vznikat i další programy a projekty me-
zinárodní spolupráce různých subjektů, popř. může docházet k proměně cha-
rakteru a  cílů stávajících programů. Z  důvodů značné složitosti různých typů 
programů a projektů zaměřených na mezinárodní spolupráci jsou představeny 
čtyři nejvyužívanější formy:  

(a) Nadnárodní spolupráce (transnational co-operation): jedná se o spolupráci 
mezi státy (za možné spolupráce regionů), která je zaměřená na řešení význam-
ného společného problému (např. doprava nebo životní prostředí). V  rámci 
nadnárodní spolupráce jsou definovány specifické programy Evropského regio-
nálního rozvojového fondu typu Střední Evropa, Alpské oblasti, Baltský region, 
Jihovýchodní Evropa a další (celkem je na úrovni EU definováno 13 programů 
nadnárodní spolupráce).
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(b) Meziregionální spolupráce (interregional co-operation): jedná se o spoluprá-
ci týkající se především přenášení znalostí a zkušeností při řízení vybraných otá-
zek, jako je např. životní prostředí, inovace, doprava apod. Jedná se o spolupráci 
mezi regionálními a místními institucemi ve vnitrozemských i pohraničních ob-
lastech jen ve vybraných oblastech lokálního a regionálního rozvoje. Partnerství 
není zpravidla formalizované a do spolupráce vstupují jen vybraní aktéři.

(c) Přeshraniční spolupráce (cross-border co-operation): jedná se o formalizova-
né struktury přímé sousedské spolupráce regionálních a místních struktur v pří-
hraničních regionech podél hranic jednotlivých států. Formálními strukturami 
přeshraniční spolupráce jsou euroregionální sdružení (EUREGIO), evropská 
seskupení pro územní spolupráci (ESUS) a přeshraniční impulzní centra (PIC).

(d) Mezinárodní spolupráce územních samospráv: jedná se o  vytváření part-
nerských svazků mezi obcemi, městy nebo kraji. Spolupráce se může týkat jak 
výměny znalostí a zkušeností, tak i odborných stáží úředníků jednotlivých úřadů 
obcí, měst a krajů, popř. rozvoje kulturních a sportovních aktivit. Mezi aktéry 
spolupráce patří především obce, města a kraje, do spolupráce mohou vstupo-
vat i další aktéři: školy, občanská sdružení, kulturní instituce, sportovní instituce 
a další organizace jak občanské, tak i podnikatelské sféry.  

4.1.1. Nadnárodní spolupráce

Program nadnárodní spolupráce je zaměřen na posilování evropské dimenze 
lokálního a regionálního rozvoje a spolupráce při řešení společných problémů 
a oblastí územního rozvoje. Program je řízen na evropské úrovni tak, aby byla 
zajištěna koordinace jednotlivých politik a  strategických cílů lokálního a  regi-
onálního rozvoje mezi jednotlivými regiony a zeměmi. Projekty podporované 
v rámci programu nadnárodní spolupráce se zaměřují na posilování aktivního 
partnerství mezi regiony geograficky blízkých zemí Evropské unie s cílem pod-
pory konkurenceschopnosti celého evropského regionu a dosažení strategických 
cílů Evropy 2020. Mezi hlavní oblasti podporovaných aktivit patří:

 — vytváření a rozšiřování dopravních spojení a dopravní dostupnosti, pro-
vázanost dopravních systémů; vysokorychlostní koridory,

 — životní prostředí, řízení povodňových rizik, vodní zdroje apod.; nadná-
rodní spolupráce a strategie pro odpadové hospodářství,

 — posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, vytváření 
a rozšiřování sítí univerzit, výzkumných pracovišť a výzkumných aktivit 
malých a středních firem; podpora spolupráce inkubátorů v regionech 
s upadajícím průmyslem,

 — udržitelný rozvoj městských regionů, rozvoj polycentrických oblas-
tí; podpora pro rozvíjení spolupráce mezi městy při přípravě investic 
do strategických kompetenčních oblastí měst (např. biotechnologické 
klastry, vědecké parky atd.),

 — demografické změny a vývoj znalostní ekonomie,
 — kulturní dědictví a kreativní průmysl. 

Program Nadnárodní spolupráce EU je rozdělen do třinácti zón, resp. 13 speci-
fických programů dle územní příslušnosti. Česká republika patří do zóny Střed-
ní Evropa (Central Europe) a aktivity zaměřené na rozvoj partnerství v rámci 
programu Nadnárodní spolupráce můžeme realizovat s  partnery z  Rakouska, 
Polska, částí Německa, Maďarska, Slovinska, Slovenska, části Itálie i se subjekty 
z části Ukrajiny. Mezi projekty realizované v rámci nadnárodní spolupráce pat-
ří např. projekt revitalizace městských nábřeží ve střední Evropě (Brno, Plzeň), 
projekt zaměřený na rozvoj bezpečnosti cyklistické dopravy (Pradubice, Uher-
ské Hradiště), podpora snižování energetické spotřeby a emisí CO2 (Praha 11), 
zvyšování kvality života v malých městech (euroregion Silva Nortica) a další.21 

4.1.2. Meziregionální spolupráce

Program meziregionální spolupráce (INTERREG IVC) je zaměřen na rozvoj ši-
rokého partnerství nejen na úrovni zemí Evropské unie, ale i mezi zeměmi EU 
a dalšími státy (zejména se Švýcarskem, Norskem, ale i  s Islandem a Lichten-
štejnskem). Hlavním cílem tohoto programu je vytvářet a  rozvíjet partnerské 
sítě a vztahy mezi více vyspělými regiony a méně vyspělými regiony. Tyto vztahy 
a partnerství mají přispět k intenzivnějšímu přenosu zkušeností a příkladů dobré 
praxe v řešení vybraných rozvojových otázek a problémů mezi úspěšnými regio-
ny a těmi méně úspěšnými. Přenos zkušeností a příkladů dobré praxe má před-
stavit, jak se s  jednotlivými problémy vypořádaly úspěšnější regiony, jaké jsou 
jejich rozvojové strategie a opatření a jak lze tyto pozitivní zkušenosti aplikovat 
i v jiných regionech s cílem dynamizace procesů lokálního a regionálního roz-
voje. Cílem podpory partnerství zaměřeného na výměny zkušeností a úspěšných 
postupů mezi různě vyspělými regiony je nejen zvyšování konkurenceschopnos-
ti jednotlivých zapojených regionů, ale i celé Evropy. 

Program meziregionální spolupráce (INTERREG IV C) umožňuje jednotli-
vým subjektům na úrovni regionů v EU spolupracovat s partnery i z geograficky 
vzdálených oblastí a zaměřit se na řešení problémů, které mohou být pro jed-
notlivé regiony společné. Mezi hlavní priority zájmu společných partnerských 

21  K jednotlivým projektům viz např. http://www.central2013.eu/nc/central-projects/approved-
projects/?tx_fundedprojects_pi1[display]=all, [cit. 7. 1. 2013].
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projektů patří inovace a znalostní ekonomika (např. zavádění inovativních pro-
duktů na trh, implementace e-governmentu aj.) a životní prostředí a prevence 
rizik. V rámci programu INTERREG IV C jsou podporovány výhradně měkké 
projekty zaměřené na spolupráci mezi zástupci veřejných a veřejnoprávních sub-
jektů s cílem hledat řešení problémů, které jsou pro jednotlivé regiony podobné. 
V rámci programu INTERREG IVC byla zřízena i interaktivní webová stránka, 
která je vytvářena samotnými aktéry partnerských projektů a která slouží k pře-
nosu zkušeností a dobré praxe týkající se aktivit a opatření lokálního a regionál-
ního rozvoje.22  

Meziregionální spolupráce obsahuje v současnosti tři partnerské programy:
 — URBACT II: jedná se o  program, který umožňuje navazování vztahů 

a vytváření partnerských sítí mezi subjekty na úrovni obcí i regionů za 
účelem výměny znalostí týkajících se rozvoje obcí, měst a regionů. Pro-
gram je zaměřen na rozvoj spolupráce v rámci daných tematických ob-
lastí a pracovních skupin, pořádání společných konferencí a pracovních 
seminářů a hledání společných nástrojů k řešení vybraných problémů.

 — ESPON: Evropská monitorovací síť pro územní plánování a soudržnost 
(European Spatial Planning Observation Network). Jedná se o výzkum-
ný program zaměřený na výzkumné aktivity v  oblasti regionálního 
plánování. Cílem programu je získávání a analýza porovnatelných dat 
a informací, které mohou sloužit jako podkladové materiály k nastave-
ní různých typů nástrojů rozvoje území. Program podporuje projekty 
partnerů veřejných, veřejnoprávních i soukromých organizací.

 — INTERACT II: jedná se o program, který podporuje školení a vzdělá-
vání týkající se financování i nástrojů spolupráce pro vedoucí manažery 
jednotlivých partnerských projektů s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu ří-
zení partnerských projektů. 

Mezi projekty, které byly podpořeny v rámci INTERREGu IV C v České re-
publice, patří např. projekt eCitizen II (za ČR je partnerem kraj Vysočina), který 
je zaměřen na rozvíjení vztahů a spolupráce mezi občany a subjekty veřejné sprá-
vy a na intenzivnější zapojování občanů do lokálních veřejných rozhodovacích 
procesů. Součástí projektu je i podpora změn postojů veřejné správy k otázkám 
zapojování občanů do rozhodovacích procesů.

22  Databáze příkladů dobré praxe je dostupná na http://www.interreg4c.eu/findGoodpractices.
html [cit. 8. 1. 2013].

4.1.3. Přeshraniční spolupráce

První iniciativy zaměřené na rozvoj přeshraniční spolupráce začaly v  Evropě 
vznikat již v padesátých a šedesátých letech minulého století jako reakce na ne-
dostatečné zastoupení lokálních a regionálních zájmů v evropských integračních 
procesech (zejména nedostatečný zřetel kladený na propojené a integrované po-
hraničí, např. na belgicko-lucemburské hranici, na nizozemsko-německé hranici 
apod.). K výraznému růstu různých typů přeshraničních partnerství pak dochází 
v osmdesátých a devadesátých letech v souvislosti s posilováním lokální a regio-
nální autonomie, s posilováním postavení regionální politiky na evropské úrov-
ni i v souvislosti s  rozpadem totalitních systémů v zemích střední a východní 
Evropy. Partnerství, která jsou dnes vytvořena na bázi přeshraniční spolupráce, 
patří k nejvíce stabilním partnerstvím v kontextu dalších typů mezinárodní spo-
lupráce. 

Partnerství přeshraniční spolupráce jsou založena na pevně stanovených 
formalizovaných strukturách se statutem EUREGIO, popř. nově se dynamic-
ky vyvíjející seskupení pro územní spolupráci (ESUS). Specifickou organizační 
strukturou přeshraniční spolupráce na hranici mezi Rakouskem, Slovenskem 
a Maďarskem jsou přeshraniční impulzní centra (PIC). Partnerství vytvářená na 
bázi přeshraniční spolupráce mají významný potenciál vytvářet a rozvíjet vztahy 
a kontakty mezi různými typy subjektů a aktérů. Vedle samotných obcí a měst, 
popř. dobrovolných sdružení obcí a měst, vstupují do přeshraničních projektů 
i další subjekty, zejména školy (základní, střední i vysoké), podnikatelské sub-
jekty, neziskové organizace, kulturní instituce i  zájmová sdružení. Partnerství 
vytvářené a rozvíjené v rámci přeshraniční spolupráce má významný potenciál 
rozvíjet vzájemné vztahy a vazby a přispívat k řešení řady lokálních i regionál-
ních rozvojových výzev (Netolický 2007). 

Hlavním cílem přeshraniční spolupráce je snižovat negativní dopady hranic 
jakožto administrativních, fyzických i mentálních bariér mezi jednotlivými stá-
ty a regiony v integrující se Evropě. Příhraniční regiony navíc disponují řadou 
společných problémů. Patří zpravidla mezi periferní oblasti s vysokou mírou ne-
zaměstnanosti, nedostatečnou nabídkou pracovních příležitostí, nedostatečnou 
dopravní obslužností, málo rozvinutými službami a specifickými ekonomickými 
i sociálními problémy. Tyto problémy mohou být významně odlišné od rozvojo-
vých problémů ve vnitrozemí a zároveň společné nebo podobné pro obě strany 
hranice. Přeshraniční spolupráce tak může významně přispět k  řešení společ-
ných problémů (např. dopravní obslužnost, pracovní mobilita, životní prostředí) 
a k vytváření nástrojů rozvoje, které reflektují místní specifické podmínky. Spo-
lečné řízení projektů v  rámci přeshraniční spolupráce má významný potenci-
ál nejen řešit specifické rozvojové problémy v příhraničních oblastech, ale také 


