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NA ÚROVNI STÁTU 

• Bulharsko: Národní politika územního rozvoje 
zaručuje ochranu území krajiny jako 
národního pokladu

• Chorvatsko: Územní plánování poskytuje 
podmínky pro využití, ochranu a řízení rozvoje 
území jako obzvláště cenného a omezeného 
národního bohatství. Vytváří  rovněž 
předpoklady pro sociální a hospodářský rozvoj, 
ochranu životního prostředí a přírody a 
racionální využívání přírodních a kulturních 
statků. 
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NA ÚROVNI STÁTU II.  

• Německo: Federální institut pro výzkum 
stavebnictví, městských záležitostí a územního 
rozvoje zpracovává pravidelné zprávy pro 
inventarizaci skutečného vývoje využití území v 
Německu.

• Maďarsko: Úmluva o krajině jako dohoda 
ministerstev zodpovědných za ochranu 
kulturního dědictví, územní plánování a územní 
rozvoj jako nástroj na zkvalitnění rozvoje 
území. 
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NA ÚROVNI STÁTU III.  

• Slovinsko: Některé národní politiky jsou 
synchronizovány s programovými obdobími 
politiky soudržnosti EU.

• Bosna a Hercegovina: Řada strategických 
rozvojových dokumentů jejíchž obsah, 
metodika, úroveň zpracování údajů a 
implementace nejsou jednotné.

• Černá Hora a Rumunsko: tematicky i 
regionálně různorodé politiky a plány
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NA ÚROVNI STÁTU IV.  

• Slovensko: Mnoho strategických dokumentů v 
oblasti regionálního rozvoje a územního 
plánování existuje řada strategických 
dokumentů. Většina z nich je zaměřena 
sektorově a na národní úroveň se slabými 
vazbami na jiné sektory a nižší úrovně veřejné 
správy (regionální a místní), což způsobuje, že 
regionální rozvoj zůstává roztříštěný a 
neúčinný

• Česká republika: Pouze některé strategie 
mají stanovené indikátory pro hodnocení 
jejich naplňování
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NÁRODNÍ WORKSHOPY I.

• Výsledek značně závislý na složení účastníků 
• Slovensko

Vysvětlení konceptu atraktivity a souvislost s udržitelností 

• ČR 
• snaha zahrnout všechny oblasti rozvoje 

• Rumunsko:
• Důsledně teritoriální přístup, nikoliv sektorový

• Maďarsko:
• co dělá místo atraktivním 

• jak atraktivní místo je

• Srbsko
• Využitelnost indikátoru pro různé teritoriální úrovně 
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NÁRODNÍ WORKSHOPY II.

• Potřeby, co sledovat versus dostupná data
• Rumunsko:

• Potřeba zahrnout také kvalitativní indikátory

• Požadavek na možnost stahovat data přímo z platformy

• Bosna a Hercegovina  
• instituce zodpovědné za sběr dat nejsou povinné využívat 

standardizované metodiky (Eurostat, OECD…)

• Česká republika
• úroveň rozhodování versus úroveň dostupnosti - data 

potřebná pro hodnocení regionálního rozvoje nejsou 
centrálně dostupná
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NÁRODNÍ WORKSHOPY III.

• Nejzajímavější dosavadní postřehy
• Bosna a Hercegovina

• rozdílná úroveň datové infrastruktury státu – debata nad zdroji dat a 
jejich prezentace

• Rumunsko
• Výsledky projektu mohou posloužit jako nástroj pro budování 

„lepších pozic“, přehodnocení nabídky ze strany měst a podpořit 
budování tzv. teritoriálních paktů (PPP) 

• Diplomy pro účastníky – velmi ceněno

• Maďarsko
• atraktivita versus konkurenceschopnost
• atraktivita versus bezpečnost

• Německo - Freiburg
• Unaveni debatami (udržitelnost, atraktivita)

• Česká republika
• Výsledky projektu by měly posloužit i k podpoře požadavků na 

zajištění sběru a zpracování nedostupných/neexistujících dat
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