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1. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO 

1.1. Hlavní údaje 
 
Mapka č. 1: Mapka Spolkové republiky Německo 

 

Zdroj: www.infoplease.com/atlas/country/germany.html  

 
Severní stranu Spolkové republiky Německo omývá Severní a Baltské moře, dále 
sousedí s Dánskem, na východě s Polskem a Českou republikou, na jihu s Rakouskem 
a Švýcarskem a na západě s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizotemskem. Rozloha 
Německa je 356 854 km2 a území státu se nachází v mírném podnebném pásu. Německo 
má 81,8 milionů obyvatel (leden 2010), což z něj činí nejlidnatější členský stát Evropské 
unie.  
 
Přehled č. 1: Hlavní údaje o Spolkové republice Německo 
Rozloha 356 854 km²  

Počet obyvatel 81,8 milionů (1/2010)p 
Hustota zalidnění (na km2) 229,9 (2007) 
Úřední jazyk Němčina 
Měna Euro 
HDP na obyvatele (PPS) 115,6 (EU27=100, 2008) 

Růst reálného HDP 
–5,0 % (2009), 1,2 %p (2010), 
1,6 %p (2011) 

Míra nezaměstnanosti 7,5 % (2009) 
Míra inflace 0,2 (2009) 
Veřejný dluh 73,2 % HDP (2009) 

Zdroj: Eurostat a „EU v kostce", p=prognóza 
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1.2. Politické uspořádání 
Německo je federální demokracie. Všech jeho šestnáct států hraje důležitou roli 
v legislativním procesu na federální úrovni a v nezávislých oblastech zodpovědnosti, 
především ve vzdělávání a policejním dohledu. Současná vláda je tvořena koalicí 
Křesťansko-demokratické unie/Křesťansko-sociální unie (CDU/CSU) a Svobodné 
demokratické strany (FDP) pod vedením kancléřky Angely Merkelové. Vlády se ujala po 
volbách v říjnu roku 2009. 
 

1.3. Administrativní členění  
Německo se skládá ze šestnácti zemí, které jsou německy nazývány Länder (Land 
v jednotném čísle) Spolkové republiky Německo. Výraz Land v němčině rovněž znamená 
„stát“ a běžně se používá ve výrazu Bundesländer (spolkové země, v jednotném čísle 
Bundesland), přestože je z hlediska německého práva formálně nesprávný. 
Občané spolkových zemí tvoří německý národ a mají právo pobytu v jednotlivých zemích. 
Oblast, kde leží šestnáct spolkových republik, je německým výsostným územím. 
Samostatnými zeměmi jsou i města Berlín a Hamburk, zatímco Brémy se skládají ze dvou 
měst – Brém a Bremerhavenu. Tyto tři země jsou označovány termínem Stadtstaaten 
((městské země). Zbývajícím třinácti státům se říká Flächenländer (oblastní země). 
Základním zákonem Spolkové republiky Německo je federální ústava, která stanoví, že 
uspořádání vlády každé spolkové země musí „být v souladu s principy republikánské, 
demokratické a sociální vlády, jež vychází z právního řádu". (Článek 28[1]). 

V čele většiny spolkových zemí stojí vláda pod vedením ministerského předsedy 
(Ministerpräsident) a jednokomorového legislativního orgánu Landtag. Země jsou 
parlamentními republikami a vztah jejich zákonodárné a výkonné moci odpovídá 
federálnímu systému: zákonodárné sbory jsou voleny na čtyři nebo pět let (v závislosti na 
dané zemi) a předsedu vlády následně zvolí členové orgánu Landtag většinovým 
hlasováním. Premiér jmenuje vládu, která spravuje jednotlivá ministerstva a vykonává 
stanovené povinnosti vlády státu. 
Politika na celostátní úrovni často ovlivňuje federální politiku. V průběhu jednoho volebního 
období se pořádají volby do zemských parlamentů, a zvítězí-li v nich opozice, oslabí to 
spolkovou vládu, jelikož řada zemských vlád má přidělená místa ve spolkové radě 
(Bundesrat), která musí odsouhlasit mnoho zákonů poté, co projdou spolkovým sněmem 
(Bundestag). 
Velké spolkové země Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-
Vestfálsko a Sasko jsou rozděleny do vládních obvodů, německy Regierungsbezirke. Ve 
spolkové zemi Porýní-Falc byly vládní obvody zrušeny dne 1. ledna 2000. 
Každá země (kromě městských zemí) se skládá z okresů (Landkreise), statutárních měst 
(Kreisfreie Städte, v Bádensku-Württembersku jsou rovněž nazývány městskými 
obvody, Stadtkreise) – měst, která jsou sama osobě okresem nebo Kommunalverbände 
besonderer Art (místní komunální svazy zvláštního druhu). 

V Německu je 313 okresů (Landkreise) a 116 statutárních měst (Kreisfreie 
Städte), což dohromady činí 429 obvodů. Každý se skládá z volené rady a výkonného 
orgánu, který v závislosti na státu jmenuje rada nebo občané. Jeho povinností je dohlížet 
na správu místní vlády. Okresy (Landkreise) mají především administrativní funkce 
v konkrétních oblastech, jako jsou dálnice, nemocnice a veřejné služby. 
Každý okres je dále rozdělen na obce, zatímco každý městský obvod je samostatnou obcí. 
V Německu je 12 141 obcí, které jsou nejmenší správní jednotkou. Města jsou 
rovněž obcemi, která mají městská práva (Stadtrechte).  
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Obce (Gemeinden) jsou spravovány volenými radami a výkonným orgánem – starostou, 
jehož v závislosti na spolkové zemi (Bundesland) volí rada nebo občané. „Ústava“ obcí, již 
vytváří jednotlivé spolkové země, je jednotná v celé konkrétní zemi (Bundesland) 
(s výjimkou Brém, v nichž město Bremerhaven má vlastní ústavu). 
 

1.4. Hospodářství a rozdíly mezi regiony  
Německo patří k nejvyspělejším průmyslovým hospodářstvím a co se týče 
hospodářského výstupu, zaujímá v celosvětovém měřítku přední místa s výší HDP 
2 407 200 milionů EUR za rok 2009. Rovněž je součástí skupiny členských států, které mají 
nejvyšší životní úroveň z hlediska HDP na obyvatele – v roce 2009 to bylo 29 406 
EUR/osobu a v roce 2008 to činilo 115,6 % EU27 HDP/na osobu.  
Hospodářská výkonnost Německa ve velké míře vychází z velmi dobře rozvinuté 
exportní aktivity a za rok 2007 Německo předčilo ostatní státy v oblasti vývozu zboží. 
V průběhu nedávné finanční krize v Německu došlo k poklesu HDP, o 5 % za rok 2009 
(oproti průměru EU27, který činí 4,2 %). Lépe na tom však bylo v oblasti 
nezaměstnanosti, která v prvním čtvrtletí roku 2010 dosáhla průměru 7,4 %, zatímco 
průměr EU27 ve stejném činil období 9,6 %. 
Co se týče jednotlivých odvětví, k hrubé přidané hodnotě nejvíce přispělo odvětví služeb 
se 72,6 %, po něm následuje průmysl se 22 %, stavebnictví se 4,6 % a zemědělství, 
lesnictví a rybolov, jejichž podíl činí 0,8 %. 

 

Přehled č. 2:  Spolkové země Německa: HDP na obyvatele v roce 2009 
(EUR/obyvatel) 

 
Zdroj: www.statistik.baden-wuerttemberg.de/VolkswPreise/Indikatoren/VW_wirtschaftskraft.asp  
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Ještě dvacet let po sjednocení Německa zůstává rozdělení mezi Východem a Západem 
rozhodujícím faktorem pro regionální rozvoj. Faktem zůstává, že, co se týče rozdílů mezi 
jednotlivými regiony, státy, které patřily k Německé demokratické republice, zaujímají 
na seznamu výše HDP/obyvatele poslední místa; s průměrným HDP 21 662 EUR/osobu 
(s výjimkou Berlína, kde HDP dosahuje výše 26 300 EUR/osobu) jednoznačně spadají pod 
celkový průměr Německa.  
Totéž platí i pro nezaměstnanost, jejíž míra v roce 2009 v zemích východního Německa 
o 3–6 procent přesáhla vnitrostátní průměr. Východní oblast vykazuje i vyšší míru 
nezaměstnanosti mladých lidí, což je problém především Berlína. Co se týče počtu 
obyvatel, tendence k rozdílům mezi východem a západem bude pravděpodobně, 
s výjimkou některých lokálních oblastí, jako je Berlín, posilovat, neboť na východě dojde 
k poklesu populace.  
Na základě těchto ukazatelů lze tvrdit, že dalšími faktory s rozhodujícím dopadem na 
regionální rozvoj jsou dimenze venkov–město a sever–jih. 

 

Mapka č. 2: Tendence regionálního růstu počtu obyvatel v Německu do roku 2020  

 
Zdroj: NSRR Německa na období 2007–2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Překlad mapky č. 2: 
 
Veränderung der 
Bevölkerungszahl 
zwischen 2002 und 
2020 

Změna v počtu 
obyvatelstva v 
období 2002–2020 

Stark abnehmend Výrazný pokles 
Leicht abnehmend Mírný pokles 
Stabil Stálý 
Leicht zunehmend Mírný nárůst 
Stark zunehmend Výrazný nárůst 
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Přehled č. 3: Spolkové země Německa: nezaměstnanost v roce 2009 

 Míra 
nezaměstnanosti(1) Cizinci(1) 

Ve věku 15 do 
méně než 25 

let(1) 

Šlesvicko-Holštýnsko 7,8 19,8 8,4 

Hamburk 8,6 17,5 8,1 

Dolní Sasko 7,8 19,7 7,6 

Brémy 11,8 23,2 10,7 

Severní Porýní-Vestfálsko 8,9 20,8 8,5 

Hesensko 6,8 14,8 7,0 

Porýní-Falc 6,1 13,6 6,6 

Bádensko-Württembersko 5,1 11,6 4,6 

Bavorsko 4,8 10,9 4,6 

Sársko 7,7 18,2 7,6 

Berlín 14,1 26,6 15,3 

Braniborsko 12,3 23,2 12,5 
Meklenbursko-Přední 
Pomořansko 13,5 23,4 12,0 

Sasko 12,9 24,6 12,5 

Sasko-Anhaltsko 13,6 26,1 13,0 

Durynsko 11,4 22,8 10,2 

Německo 8,2 16,6 7,8 
(1) v % pracovní síly obyvatelstva 

Zdroj: 
www.regionalstatistik.de/genesis/online/online;jsessionid=465D80EFA713DE76B355716BE0A14300?operation=ab
ruftabelleAbrufen&levelindex=1&levelid=1273232099400&index=14 
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2. BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO, PORÝNÍ-FALC, 
METROPOLITNÍ REGION RÝN-NECKAR 

 
2.1. Bádensko-Württembersko 
 
Mapka č. 3 a 4: Mapky Bádenska-Württemberska 
  

 
 Zdroj: Wikipedia        Zdroj: http://deutschland.karten21.com/baden-wurttemberg.html  

 

Bádensko-Württembersko je jedna ze šestnácti spolkových zemí Německa. Rozkládá se 
na jihovýchodě státu na východ od Horního Porýní a sdílí hranice s Alsaskem (Francie) na 
západě, se Švýcarskem na jihu, s Bavorskem na východě a severovýchodě, Hesenskem na 
severu a Porýním-Falcem na severozápadě.  
Většina velkých měst Bádenska-Württemberska se rozkládá na březích řeky Neckar, která 
protéká středem země (z jihozápadu do středu a poté na severozápad), po proudu je to 
nejdříve Tübingen, poté Stuttgart, Heilbronn, Heidelberg, a Mannheim. Co se týče rozlohy i 
počtu obyvatel, zaujímá mezi šestnácti spolkovými zeměmi Německa třetí místo, s rozlohou 
35742 km², populací dosahující 10,7 milionů obyvatel (oba údaje jsou téměř totožné 
s celou Belgií) a průměrnou zalidněností 300 obyvatel/km2. Hlavním městem je Stuttgart. 
Západní hranici země i velkou část jižní hranice tvoří řeka Rýn (Rhein). Černý les 
(Schwarzwald), hlavní pohoří země, se rozkládá na východ od údolí Rýna. Pohoří Švábská 
Alba (Schwäbische Alp) mezi řekou Neckar, Černým lesem a Dunajem je významné 
evropské rozvodí. Bádensko-Württembersko sdílí se Švýcarskem Bodamské jezero 
(Bodensee; hranice se Švýcarskem prochází středem jezera) a se Švýcarskem, Bavorskem 
a Rakouskem alpské předhůří (známé pod názvem Allgäu) (jihovýchodní břeh Bodamského 
jezera spadá do Vorarlberska, které však nemá s Bádenskem-Württemberskem společnou 
pozemní hranici). 
Řeka Dunaj (Donau) pramení v Bádensku-Württembersku poblíž města Donaueschingen, v 
Černém lese na místě zvaném Furtwangen. 
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Správa a politika 

Dominantní postavení v politice Bádenska-Württemberska zaujímá konzervativní 
Křesťansko-demokratická unie Německa (CDU), která od ustavení spolkové země roku 1952 
vedla všechny vlády s jedinou výjimkou. V současné době CDU vládne v koalici se 
Svobodnou demokratickou stranou (FDP). V čele opozice stojí levicová Sociálně 
demokratická strana Německa (SPD) a Spojenectví 90/Zelení. Stávající ministerský 
předseda Stefan Mappus (CDU) tuto funkci převzal poté, co jeho předchůdce Günther H. 
Oettinger vstoupil do Evropské komise.   
Zemská vláda (Landesregierung) se skládá z ministerského předsedy, jedenácti ministrů, 
státního tajemníka a státního poradce a ve své řídící roli přijímá rozhodnutí s ohledem na 
zákonné osnovy, obecné politické orientace a důležité administrativní a personální 
záležitosti. Zákonodárnou moc zastává zemský sněm (Landtag) se 139 zástupci na období 
2009–2011, v jehož čele stojí Peter Straub (CDU). 
Bádensko-Württembersko se dělí na čtyři vládní obvody (Regierungsbezirke) – Freiburg, 
Karlsruhe, Stuttgart, a Tübingen. Kromě toho má 12 regionů (Regionen), které jsou dále 
rozděleny na regionální svazy (Regionalverband), 35 okresů (Landkreise), devět městských 
obvodů (Stadtkreise) a 1101 obcí. Všechny oblasti jsou různými způsoby propojeny 
(např. obce jsou pod právním dohledem spolkové země, okresy doplňují činnosti obcí). 
Metropolitní region Rýn-Neckar jako jeden ze dvanácti regionů patří k těm, které se 
rozkládají na území některých dalších států – v tomto případě je to Bádensko-
Württembersko, Porýní-Falc a Hesensko.      
Mapka č. 5: Administrativní členění Bádenska-Württemberska (okresy) 
 

  
Zdroj: Wikipedia 

1. Alb-Donau  
2. Biberach  
3. Bodamské jezero 

(Bodensee) 
4. Böblingen 
5. Breisgau 

Hochschwarzwald  
6. Calw  
7. Konstanz  
8. Emmendingen  
9. Enz  
10. Esslingen  
11. Freudenstadt  

12. Göppingen 
13. Heidenheim  
14. Heilbronn  
15. Hohenlohe  
16. Karlsruhe  
17. Lörrach  
18. Ludwigsburg  
19. Main-Tauber  
20. Neckar-Odenwald-Kreis  
21. Ortenaukreis  
22. Ostalbkreis  
23. Rastatt  

24. Ravensburg 
25. Rems-Murr-Kreis  
26. Reutlingen  
27. Rhein-Neckar-Kreis  
28. Rottweil  
29. Schwäbisch Hall  
30. Schwarzwald-Baar-Kreis  
31. Sigmaringen  
32. Tübingen  
33. Tuttlingen  
34. Waldshut  
35. Zollernalbkreis  
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Hospodářství  

Bádensko-Württembersko patří k nejvíce prosperujícím zemím Německa – mezi 
městskými spolkovými zeměmi v roce 2009 zaujalo třetí místo s výší HDP na obyvatele 
31 982 EUR. V porovnání s celostátním průměrem (8,2 % v roce 2009) se vyznačuje i 
nízkou mírou nezaměstnanosti (5,1 % v roce 2009).  
V zemi má sídlo řada známých podniků, například Daimler AG, Porsche, Robert Bosch 
GmbH (automobilový průmysl), Carl Zeiss AG (optika) a SAP AG (největší softwarová firma 
v Evropě). Přesto v hospodářství Bádenska-Württemberska převládají malé a střední 
podniky.  
Region je průmyslově velmi vyspělý, přestože postrádá přírodní zdroje (dříve olovo, zinek, 
železo, stříbro, měď a soli) a řada oblastí je stále venkovských. V roce 2003 se v oblasti 
nacházelo téměř 8 800 výrobních podniků s více než 20 zaměstnanci, ale pouze 384 
podniků s počtem zaměstnanců přesahujícím 500 osob. Ty zaměstnávají 43 % z 1,2 
milionů osob zaměstnaných v průmyslu. Mittelstand, neboli středně velké podniky jsou 
páteří hospodářství Bádenska-Württemberska. Středně velké podniky a tradice 
rozvětvování do různých průmyslových odvětvích zajistily širokou škálu specializací.  
Pětina hrubé přidané hodnoty průmyslu ve „staré" spolkové republice přináší 
právě Bádensko-Württembersko. Výrobní obrat v roce 2003 přesáhl 240 000 milionů 
EUR a 43 % z nich pocházelo z vývozu. Region je do jisté míry závislý na globálním 
hospodářském vývoji, nicméně v období krizí většinou pomohla velká míra přizpůsobivosti 
hospodářství regionu.  
Polovina zaměstnanců výrobního průmyslu pracuje ve strojírenství, elektrotechnice 
a výrobě automobilů. V těchto oblastech rovněž nalezneme největší podniky. Hranice 
regionu přesahuje i význam průmyslu jemné mechaniky a stejně tomu je u optického, 
hodinářského, hračkářského, hutnického a elektronického průmyslu. Textilní průmysl, který 
dříve ve většině oblastí regionu převládal, v současné době z Bádenska-Württemberska 
téměř vymizel.  
Výzkum a vývoj je financován společně z prostředků státu i průmyslu. V roce 2001 se více 
než pětina z přibližně 100 000 osob pracujících v oblasti výzkumu a vývoje v Německu 
nacházela v Bádensku-Württembersku a většina z nich v okolí Stuttgartu. 
V roce 2007 vypracovala „Iniciativa za nové sociálně tržní hospodářství“ (Iniciative Neue 
Soziale Marktwirtschaft) studii, která spolu s obchodními novinami Wirtschaftswoche 
označila Bádensko-Württembersko za „hospodářsky nejúspěšnější a nejdynamičtější zemi 
ze všech šestnácti spolkových zemí. 

Stát má nejvyšší hustotu výskytu akademických institucí ze všech spolkových zemí 
Německa (tj. s výjimkou Berlína a Hamburku). Bádensko-Württembersko je domovem 
některých nejstarších, nejznámějších a nejprestižnějších univerzit v Německu, jako je 
například univerzita v Heidelbergu, Freiburgu a Tübingenu. Rovněž se zde nachází čtyři z 
devíti německých „vynikajících univerzit“ (Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe a Konstanz). 
Bádensko-Württembersko se vyznačuje přirozenou krajinou, nabízí různé kulinářské 
a kulturní zajímavosti a poskytuje možnosti outdoorových aktivit, díky čemuž je 
oblíbeným místem pro dovolené, s nímž může v Německu soupeřit pouze Bavorsko. 
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2.2. Porýní-Falc 
 
Mapka č. 6 a 7: Mapky Porýní-Falcu   
 

 
Zdroj: Wikipedia  Zdroj: http://deutschland.karten21.com/rheinland-pfalz.html  

 

Porýní-Falc (Rheinland-Pfalz) má rozlohu 19 853 km2 a žijí v něm přibližně 4 miliony 
obyvatel. Na severu má hranice se severním Porýním-Vestfálskem, na jihu se Sárskem a 
Francií, na východě s Bádenskem-Württemberskem a Hesenskem a na západě s 
Lucemburskem a Belgií. Jeho hlavním městem je Mohuč.  
Krajinou země prochází od severu na jih nízké pohoří Eifel, Westerwald, Hunsrück 
a Taunus a Pfälzer Wald. Dalšími charakteristickými znaky jsou nížiny a kopcovité oblasti, 
jako je Oberrheinische Tiefebene nebo Rheinhessische Hügelland, a některé nejznámější 
řeky Německa, konkrétně Rýn, Mosela, Sára a Lahn.   
V krajině je rovněž znát místní proslulé vinařství, které spolu s hrady a slavným útesem 
Loreley představují některé z hlavních turistických atrakcí.  
 

Správa a politika 

Porýní-Falc se po dlouhou dobu vyznačovalo tím, že v něm vládla CDU (např. pod vedením 
bývalého kancléře Helmuta Kohla), nicméně v roce 1991 se vedení ujala SPD. V současné 
době stojí v čele výkonné moci Porýní-Falcu ministerský předseda Kurt Beck (SPD). Spolu 
se sedmi ministry a dvěma státními tajemníky tvoří zemskou vládu (Landesregierung).  
Zemský sněm (Landtag) má 101 poslanců zvolených na období 2006–2011 a mimo jiné 
zodpovídá za volbu ministerského předsedy, schválení vlády, přijímání právních předpisů 
a stanovení státního rozpočtu. Současným předsedou zemského sněmu je Joachim 
Mertes (SPD).  
Z administrativního hlediska je Porýní-Falc je rozděleno na 24 okresů, které byly dříve 
uskupeny do tří správních oblastí – Koblenz, Trevír a RheinHessen-Pfalz. V roce 2000 byly 
tyto oblasti zrušeny a nahradily je tři správní jednotky (Aufsichts-und 
Dienstleistungsdirektion Trier, Struktur-und Genehmigungsdirektionen Nord a Struktur-und 
Genehmigungsdirektionen Süd), které mají některé pravomoci v rámci celé země (nebo její 
části), namísto předchozí situace, kdy vykonávaly všechny kompetence na bývalém území 
dané oblasti.  



Hospodářská, sociální a územní situace v Německu (metropolitní region Rýn-Neckar) 
___________________________________________________________________________________________  
 

 19 

Mapka č. 8: Administrativní členění Porýní-Falcu (okresy)  

 
Zdroj: Wikipedia 

1. Ahrweiler  
2. Altenkirchen  
3. Alzey-Worms  
4. Bad Dürkheim  
5. Bad Kreuznach  
6. Bernkastel-Wittlich  
7. Birkenfeld  
8. Bitburg-Prüm  

9. Cochem-Zell  
10. Vulkaneifel  
11. Donnersbergkreis  
12. Germersheim  
13. Kaiserslautern  
14. Kusel  
15. Rhein-Pfalz-Kreis  
16. Mainz-Bingen  

17. Mayen-Koblenz  
18. Neuwied  
19. Rhein-Hunsrück  
20. Rhein-Lahn  
21. Südliche Weinstraße  
22. Südwestpfalz  
23. Trier-Saarburg  
24. Westerwaldkreis  

 

Nachází se zde řada okresů, ale i dvanáct městských obvodů, které jsou na mapě 
označovány těmito písmeny: Frankenthal (F), Kaiserslautern (Ka), Koblenz (Ko), Landau 
(La), Ludwigshafen (Rheinpfalz-Kreis) (L), Mohuč (M), Neustadt (Weinstraße) (N), 
Pirmasens (P), Špýr (S), Trevír (T), Worms (W), Zweibrücken (Z).  
 

Hospodářství  
V porovnání s ostatními spolkovými zeměmi Německa patří Porýní-Falc do středního až 
horšího průměru (mezi západními německými státy se řadí k posledním) s HDP na 
obyvatele ve výši 25 511 EUR v roce 2009; v témže roce bylo tempo růstu HDP –5 %. 
V dubnu roku 2010 dosáhla míra nezaměstnanosti 6 % a země tak potvrdila svoji tendenci 
směřující pod celorepublikový průměr (přibližně 8,1 % v dubnu 2010).  
V roce 2008 přispělo do hrubé přidané hodnoty státu zemědělství, lesnictví a rybolov 
1,3 %, průmyslová výroba 28,5 %, stavebnictví 4,5 %, obchod, cestovní ruch a doprava 
17,1 %, financování, pronájem a služby pro podniky 24,8 % a soukromé a veřejné služby 
23,8 %.  
K odvětvím, která jsou pro průmysl významná, patří chemické látky (např. BASF v 
Ludwigshafenu), léčiva (např. Boehringer Ingelheim), automobilový průmysl a strojírenství 
(např. závod Daimler Truck ve Wörthu) nebo nápoje (např. pivovary Bitburger a 
Königsbacher). Ve srovnání s vnitrostátní úrovní přispívá průmyslové odvětví ve větší míře 
k přidané hodnotě státu; s přibližně 48 % vývozu má v celkovém obratu zpracovatelského 
průmyslu za rok 2009 vyšší podíl než na vnitrostátní úrovni (okolo 44 %). Státní průmysl je 
závislý na vývozu, což je skutečnost, která mimo jiné přispěla k tomu, že jej nedávná 
finanční krize zasáhla ve větší míře.   
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Sektor služeb naopak v porovnání s vnitrostátním průměrem odolával vnějším tlakům 
lépe a ztratil 1 % své přidané hodnoty. Toto odvětví se vyznačuje vysokým počtem malých 
podniků, které doplňuje několik větších společností (např. Debeka insurance). Další 
důležitou činností je obchod s přírodními zdroji, zemědělskými a lesnickými produkty 
(např. dřevo, kameny) a bižuterií.  
Zemědělství této spolkové země vychází z produkce (šumivého) vína. Porýní-Falc je 
vinařskou zemí Německa a na svém území shromažďuje jedny z nejvýznamnějších 
vinařských území celého státu (Rheinhessen, Ahr, Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe 
a Pfalz). Mezi odrůdy vinné révy, které jsou pěstovány na ploše přibližně 64 300 hektarů, 
patří Ryzlink, Müller-Thurgau a Silvaner.  
Nízká pohoří představují důležitý zdroj pro lesnictví. Pro místní zemědělskou rozmanitost 
jsou charakteristické louky, sklizně obilovin, především pšenice a ječmene, zelenina, tabák 
a sady, díky nimž se země řadí na třetí místo v produkci ovoce v Německu. Přibližně 37 % 
území této spolkové země je využíváno k zemědělské činnosti.  
 

2.3. Metropolitní region Rýn-Neckar  
Souvislosti: Regiony spadající do politiky územního plánování Německa  
V Německu se na územním plánování podílí subjekty na různých úrovních – hlavní stát, 
spolková země a obce, včetně regionů1, jejichž činnosti se týkají části spolkové země. 
Územní plánování zahrnuje tvorbu a aktualizaci plánovací dokumentace regionálního 
území (např. Regionalplan), účast na vypracování příslušných dokumentů a iniciativy na 
vyšší vertikální úrovni (tj. spolková země) a souvisí s iniciativami, které v dané oblasti 
podporují rozvoj (regionální rozvoj).  
Některé spolkové země, aby tyto úkoly splnily, vytvořily korporace veřejného práva 
(Körperschaften des öffentlichen Rechts), jiné povinnosti přidělily správním orgánům 
(např. spolkové zemi nebo okresům), nebo použily oba způsoby.   
V případě Bádenska-Württemberska bylo v lednu roku 1973 vytvořeno 12 takzvaných 
„regionálních svazů“ (Regionalverbände) – které v zásadě odpovídají současným dvanácti 
regionům zmíněným v bodu 2.1. Regionální svaz Rhein-Neckar-Odenwald (Regionalverband 
Rhein-Neckar-Odenwald, bývalý Regionalverband Unterer Neckar) patřil do konce roku 
2005 k regionálním svazům Bádenska-Württemberska a poté byl začleněn do dnešního 
metropolitního regionu Rýn Neckar (MRN).  
Ve spolkové zemi Porýní-Falc jsou „plánovací sdružení“ (Planungsgemeinschaften) 
protějškem „regionálních svazů“ v Bádensku-Württembersku. V současné době existují čtyři 
tyto subjekty (dříve jich bylo pět); neboť plánovací sdružení Porýní-Falc 
(Planungsgemeinschaft Rheinpfalz) bylo stejně jako regionální svaz Rhein-Neckar-
Odenwald začleněno do MRN.  
Jako příklad organizační struktury těchto regionálních subjektů popíšeme případ 
regionálního svazu Bádenska-Württemberska: Obvykle se skládá ze shromáždění 
s rozhodovací pravomocí (Verbandsversammlung), předsedy (Verbandsvorsitzende) 
a ředitele (Verbandsdirektor), který pomáhá předsedovi při plnění jeho/jejích povinností 
(např. při zastupování regionálního svazu nebo přípravách a realizacích rozhodnutí 
shromáždění). Ředitel má k dispozici správní orgán (Geschäftsstelle des Verbands či 
Verbandsverwaltung), který se zabývá každodenními záležitostmi svazu.  
 

 

 

                                                 
1  Vezměte prosím na vědomí skutečnost, že termín, jímž jsou tyto subjekty označovány, se v každé konkrétní 

spolkové zemi liší, což platí i pro jejich plánovací dokumentaci (např. Regionalplan).  
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Historie a fungování 

Oblast metropolitního regionu Rýn-Neckar má dlouhou tradici spolupráce mezi různými 
spolkovými zeměmi. Po iniciativách v padesátých letech následovala roku 1969 první státní 
smlouva mezi Hesenskem, Bádenskem-Württemberskem a Porýním-Falcem (Erster 
Staatsvertrag), která umožnila soudržnější spolupráci, tím že umožnila vytvoření z „svazu 
pro územní plánování regionu Rýn-Neckar" (Raumordnungsverband Rhein-Neckar).  
V důsledku toho vznikly další dva pilíře dnešního metropolitního regionu: Roku 1989 založil 
svaz pro územní plánování regionu Rýn-Neckar a zástupci hospodářského odvětví „sdružení 
trojúhelník Rýn-Neckar" (Rhein-Neckar-Dreieck e.V.) a v roce 2003 byla za účasti BASF 
vytvořena „Iniciativa pro budoucnost trojúhelníku Rýn-Neckar“ (Initiative Zukunft Rhein-
Neckar-Dreieck).  
Roku 2005 se region oficiálně stal „evropským metropolitním regionem“. Ve stejném 
roce byla mezi třemi dotčenými spolkovými zeměmi uzavřena nová státní smlouva, která 
umožnila od roku 2006 začlenit tři výše uvedené pilíře a příslušné dvě regionální organizace 
Bádenska-Württemberska a Porýní-Falcu (viz výše) do jediné organizace dnešního 
metropolitního regionu Rýn-Neckar. 

 Svaz pro region Rýn-Neckar (Verband Region Rhein-Neckar) zajišťuje územní 
plánování, přeshraniční regionální plánování a regionální rozvoj. Zejména 
zpracovává územní plán a koordinuje různé záležitosti, jako je doprava, 
hospodářská podpora, veletrhy a kulturní a sportovní akce. Sestává ze 
shromáždění s rozhodovací pravomocí (96 křesel, která jsou rozdělena mezi 
zástupce regionálních krajů a obcí), předsedkyně (Eva Lohse, primátorka města 
Ludwigshafen) a ředitele, který stojí v čele správního orgánu o velikosti přibližně 30 
osob v Mannheimu. 

 Cílem Sdružení budoucí metropolitní region Rýn-Neckar (Zukunft 
Metropolregion Rhein-Neckar e.V.) je podpora identity regionu a aktivace jeho 
potenciálu. Poskytuje podporu vytváření sítí a prospěšným projektům v oblasti vědy, 
výzkumu, vzdělávání, zdravotnictví, umění, kultury, sportu, regionální identity, 
místní historie a geografie a usnadňuje dialog mezi politickými, hospodářskými 
a vědeckými subjekty v regionu. 

 Obchodní a průmyslová komora regionů Rýn-Neckar, Falc a Darmstadt; 

 Společnost s ručením omezeným metropolitního regionu Rýn-Neckar 
(Metropolregion Rhein-Neckar GmbH) je operační platforma pod vedením tří 
výše uvedených subjektů. Mimo jiné realizuje projekty, koordinuje a podporuje 
(nově) vytvořené regionální sítě a zajišťuje marketing.  
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Schéma č. 1: Organizační schéma metropolitního regionu Rýn-Neckar 

  

Zdroj: www.m-r-n.com/1061.0.html?&L=target%3D_top%29 
 

Územní, sociální a hospodářská situace  
Na křižovatce tří spolkových zemí – Bádenska-Württemberska, Hesenska a Porýní-
Falcu – se kolem tří měst – Ludwigshafenu, Mannheimu a Heidelbergu – a jejich okolí 
rozkládá metropolitní region Rýn-Neckar.  
 
Mapka č. 9 a 10: Mapky metropolitního regionu Rýn-Neckar  

 

Zdroj: www.vrrn.de/fileadmin/Subportal-VRRN-Redaktion/images/Karten/Karte-Lage_in_D.gif  

 

V metropolitním regionu se nachází některé z nejdůležitějších přírodních jevů širších 
regionů, jako je Rýn, jedna z nejvýznamnějších vodní cest Evropy, řeka Neckar, porýnské 
nížiny nebo dvě pohoří Odenwald a Pfälzerwald, které jsou největší souvislou lesní plochou 
Německa.  
Metropolitní region má přibližně 2,4 milionů obyvatel a rozlohu 5 637 km2, tudíž, co se 
týče hustoty osídlení, zaujímá v Německu sedmé místo. Jeho charakteristickým znakem je 
polycentrická sídelní struktura, která zahrnuje tři hustě obydlená města (více než 1 600 
obyvatel/km2), střední a menší města až po venkovské oblasti, kde je některých částech 
hustota obyvatelstva nižší než 100 obyvatel/km2.  

Zdroj: www.m-r-n.com/1062.0.html  

Překlad schématu č. 1:  
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Mapka č. 11: Obyvatelstvo metropolitního regionu Rýn-Neckar  

 
Zdroj: www.vrrn.de/fileadmin/Subportal-VRRN-Redaktion/images/Karten/Bevoelkerung_2008.gif  

 
 
 
 

 Přehled č. 4: Hospodářská struktura metropolitního regionu Rýn-Neckar (2007) 

 

Hrubá 
přidaná 
hodnota 

(v mil. EUR) 

Zemědělství 
(%) 

Průmysl  
(%) 

Služby  
(%) 

Landkreis Bergstraße 5 643 0,7 29,2 70,1 
Frankenthal 1 185 0,7 43,5 55,8 
Landau 1 368 0,9 17,6 81,6 
Ludwigshafen 8 885 0,2 67,7 32,1 
Neustadt a.d.W. 1 133 1,6 14,5 83,9 
Speyer 1 570 0,2 28,7 71,1 
Worms 2 008 1,1 39,1 59,8 
Landk. Bad Dürkheim 2 108 3,6 23,9 72,5 
Landk. Germersheim 3 212 1,3 55,9 42,8 
Südliche Weinstraße 1 817 4,9 27,8 67,3 
Rhein-Pfalz-Kreis 1 762 3,7 17,2 79,1 
Heidelberg 5 647 0,3 24,1 75,6 
Mannheim 13 854 0,1 39,1 60,8 
Neckar-Odenwald-Kreis 3 657 1,3 41,3 57,4 
Rhein-Neckar-Kreis 12 409 0,6 30,0 69,4 
     
Region Rýn-Neckar 66 259 0,8 37,6 61,6 
Německo 2 171 210 0,9 30,4 68,7 

Zdroj: AK "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" (zveřejněno v červenic roku 2009) 
www.vrrn.de/1283.0.html    

 
 
Hospodářství regionu čítá více než 134 000 podniků, včetně řady známých mezinárodních 
společností, jako je BASF, SAP nebo Heidelberger Druckmaschinen. V roce 2007 
dosáhla hrubá přidaná hodnota výše 66,3 miliard EUR, na čemž mělo největší podíl 
odvětví služeb (61,6 %), následně průmyslové odvětví (37,6 %) a zemědělství (0,8 %). Ve 

Překlad mapky č. 11:  
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stejném roce dosáhl HDP na obyvatele výše 31 278 EUR, což bylo o přibližně 2 000 EUR 
více než celostátní průměr. V roce 2008 bylo 56,8 % průmyslové výroby použito na export. 
Míra nezaměstnanosti v regionu je 6,2 %, což je v poslední době o více než 2 procenta 
pod celorepublikovým průměrem (8,5%).  
Region má k dispozici rozsáhlou dopravní síť s různými dálnicemi, druhé německé 
nádraží pro dálkové spoje (Mannheim) a jeden z největších evropských vnitrozemských 
přístavů (Mannheim / Ludwigshafen). Má také pevné vědecké a výzkumné základy – mimo 
jiné se v něm nachází první univerzita v Německu (Heidelberg) spolu s 83 tisíci studenty 
a pochází z něj 15 laureátů Nobelovy ceny.  
V oblasti výzkumu a vývoje mezi nejlepší odvětví regionu patří přírodní vědy 
a biotechnologie. Co se týče například přírodních věd, region patří k předním oblastem 
Německa díky kombinaci výzkumných ústavů (např. Německé centrum pro výzkum 
rakoviny, Evropská laboratoř pro molekulární biologii, Centrum molekulární biologie), 
univerzit, inovačních nových projektů a vedoucích tržních subjektů v příslušných odvětvích 
(např. BASF, Roche Diagnostics). Kromě toho konkurenceschopnost regionu podporují 
struktury jako InnovationLab GmbH (iL), regionální platforma vědeckých a hospodářských 
subjektů pro výzkum a transfer a řada uskupení zabývajících se buněčnou a molekulární 
medicínou (např. BioRN, sdružení pro buněčnou a molekulární medicínu, "Energie&Životní 
prostředí", sdružení pro energetickou účinnost s podporu EFRR). 
 

Perspektiva do budoucnosti 

V případě MRN zodpovídá Svaz pro region Rýn-Neckar (Verband Region Rhein-
Neckar) za:  

 Regionální plánování: Připravuje Regionální plán Rýn-Neckar 2020, který se 
má stát hlavním plánem územního plánování a nahradit několik různých plánovacích 
dokumentů, jež jsou nyní platné. Předložení finální verze návrhu se předpokládá na 
konci roku 2010/začátku roku 2011.  

 Regionální rozvoj: Uplatňuje několik iniciativ v rámci svých kompetencí v praxi 
(např. koordinaci činností integrovaného dopravního plánování a řízení, regionální 
marketing cestovního ruchu). Co se týče projektů zaměřených na budoucnost, svaz 
– ve spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami – mimo jiné zahájil „Regionální 
strategii pro demografickou změnu" (Regionalstrategie Demografischer Wandel). 
Jejím cílem je podávat informace o demografických otázkách a realizovat řadu 
projektů, které umožní postavit se výzvám čelem. K opatřením zavedeným v roce 
2009 patřilo vytvoření pracovní skupiny z pověřených zástupců pro demografii, 
vypracování obecné koncepce (Leitbild) a vytvoření odpovídajícího internetového 
portálu.  

Svaz sice disponuje formálními kompetencemi, avšak i další subjekty MRN (viz výše 
uvedený přehled) jsou zapojeny v různých iniciativách, které vychází ze společného cíle 
učinit MRN jedním z nejvíce atraktivních a konkurenceschopných regionů v Evropě 
do roku 2025. 
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2.4. Mannheim, Heidelberg a Ludwigshafen 
Mannheim 

Mannheim leží na soutoku dvou řek (Rýn a Neckar), asi 70 km na jih od Frankfurtu a 140 
km na severo-západ od Stuttgartu, a s 322 878 obyvateli a rozlohou kolem 145 km2 je 
druhým největším městem v Bádensku-Württembersku.  
První městská práva mu byla přidělena na začátku 17. století, nedávno tedy oslavil své 
400. výročí. Bývá nazýván „městem čtverců“ (Quadratstadt), kvůli tomu, že v jeho 
centrální části jsou ulice rozloženy šachovnicově (obdobně je tomu s řadou měst v severní 
Americe). S názvem Mannheim je spojováno mnoho slavných vynálezců, jako je Carl Benz, 
vynálezce moderního automobilu, a Werner von Siemens, který v roce 1880 ve městě 
vytvořil první elektrický výtah.  
Dnes může město počítat s řadou významných společností, jako je Daimler, ABB, Roche, 
nebo Unilever. Mezi jeho nejvýznamnější průmyslová odvětví patří hutnictví, chemický, 
mechanický a elektrotechnický průmysl a potravinářský, mediální a vydavatelský průmysl 
(např. Brockhaus). Významné je rovněž odvětví služeb, včetně několika pojišťovacích 
společností.  
V roce 2007 byla hrubá přidaná hodnota města 13 854 milionů EUR, k čemuž přispělo 
zemědělství, lesnictví a rybolov 0,1 %, průmysl 39 % a služby 61 %. V dubnu 2010 byla 
míra nezaměstnanosti 7,9 %.  
Obecní rada Mannheimu byla v červnu roku 2009 zvolena na období pěti let, v jehož 
průběhu přijímá rozhodnutí v různých oblastech, jako je budování rozvojových programů 
nebo daňové záležitosti. Skládá se ze 48 čestných radních a primátora, jímž je Peter 
Kurz (SPD), který rovněž stojí v čele správy. V současné době zaujímá SPD o jedno křeslo 
více než CDU, po níž následují Zelení, FDP, „Mannheimer list“ a levicová strana "DIE 
LINKE".    
Město je rozděleno do 17 městských obvodů (Stadtbezirke) a každý z nich má radu 
o dvanácti členech (Bezirksbeirat), která působí jako poradní orgán městské rady a správy.  

Mapka č. 12: Městské obvody v Mannheimu 

 
Zdroj: www.morgenweb.de/region/mannheim/stadtteile/index.html  
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Heidelberg 

Heidelberg leží v Bádensku-Württembersku na jihovýchod od města Mannheim, rozkládá se 
na ploše 109 km2 a má 145 636 obyvatel. Město má více než osmisetletou historii.  
V roce 2007 byla hrubá přidaná hodnota města 5 647 milionů EUR, k čemuž přispělo 
zemědělství, lesnictví a rybolov 0,28 %, průmysl 24 % a služby 76 %. Ve stejném roce 
činila HDP/zaměstnanou osobu2 58 371 EUR. V dubnu roku 2010 byla míra 
nezaměstnanosti 6,4 %.  
V Heidelbergu má sídlo nejstarší univerzita Německa, která patří k německým „elitním“ 
univerzitám, i Akademie věd (Akademie der Wissenschaften). Mezi různé výzkumné 
instituce patří Německé centrum výzkumu rakoviny (DKFZ), Evropská laboratoř molekulární 
biologie (EMBL) a několik institutů Maxe Plancka. 
Město je rovněž domovem uznávaných mezinárodních společností, jako je ABB, 
Heidelberger Druckmaschinen, HeidelbergCement, Henkel, Lamy, SAP a SAS, 
a technologického parku, který je jedním ze tří nejdůležitějších biotechnologických center 
v Německu. 

Městská rada Heidelbergu byla v červnu roku 2009 zvolena na období pěti let a skládá se 
ze 40 čestných radních a primátora, jímž je Eckart Würzner (bez stranické příslušnosti). 
V současné době zaujímá CDU o jedno křeslo více než SPD a po ní následují Zelení, FDP a 
další. 
Co se týče budoucnosti, v roce 1997 město vydalo „Plán rozvoje města Heidelberg do roku 
2010“, jehož cílem je zajistit jedinečný historický charakter města a zároveň usilovat 
o „sociálně odpovědný a ekonomicky úspěšný budoucí rozvoj šetrný k životnímu prostředí“3. 
V roce 2006 byl tento plán částečně aktualizován a název byl změněn na „Plán rozvoje 
města Heidelberg do roku 2015“, aby mohly být zohledněny demografické výzvy. Různé 
zprávy (o realizaci) poukázaly na úspěchy města s ohledem na uvedené cíle.   
Heidelberg se aktivně zapojuje do boje proti změně klimatu. Je členem Paktu primátorů, 
který spojuje signatářská města v úsilí snížit emise CO2 nejméně o 20 % do roku 2020 
zvýšením energetické účinnosti a využíváním obnovitelných zdrojů energie. V říjnu roku 
2009 zahájilo město Heidelberg a Svaz pro region Rýn-Neckar iniciativu s cílem informovat 
více obcí o projektu Paktu primátorů a zapojit je do něj; mezi těmi, kteří projevili zájem 
jsou města Mannheim a Ludwigshafen. Heidelbergu se rovněž podařilo snížit emise CO2 
z veřejných budov zhruba o 40 %. 
 
Mapka č. 13: Městské obvody v Heidelbergu 

 
Zdroj: www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1157970_l2/index.html  

                                                 
2   Týká se osob, které mají zaměstnání, není však omezeno výhradně na zaměstnance.  
3  City of Heidelberg (2006), Plán rozvoje města Heidelberg do roku 2015, Pravidla a cíle, str. 11.  
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Ludwigshafen 

Ludwigshafen se nachází před Mannheimem přes řeku Rýn, je druhým největším městem 
MRN a součástí spolkové země Porýní-Falc. Má 167 510 obyvatel (2009, 19,4 % cizinců) 
a pokrývá oblast 77,68 km2. Ludwigshafen je mladé město, které v roce 2003 oslavilo 
své 150. výročí.  
Významnou úlohu v hospodářství města má chemický průmysl (např. BASF), což je 
odvětví, v němž pracuje přibližně 40 000 lidí. Mezi další významná odvětví patří farmacie, 
zdravotnictví a logistika.  
V roce 2007 dosáhla hrubá přidaná hodnota města 8 885 milionů EUR, k čemuž 
přispělo zemědělství, lesnictví a rybolov 0,2 %, průmysl 68 % a služby 32 %. Hrubá 
přidaná hodnota na obyvatele činí přibližně 51 185 EUR ročně. V prosinci 2008 byla 
míra nezaměstnanosti ve městě 9 % (pro porovnání Mannheim – 7,6 % a Heidelberg – 
5,9 %) a míra nezaměstnanosti mladých lidí mezi zaměstnanci 10,3 % (pro 
porovnání Mannheim – 3,8 % a Heidelberg – 3,6 %).  
Městská rada Ludwigshafenu byla zvolena na období 2009–2014 a skládá se ze 60 členů. 
V současné době zaujímá SPD o jedno křeslo více než CDU a po ní následují Zelení, FDP 
a další. Od roku 2002 je primátorkou města Eva Lohse (CDU).  
Od roku 1997 se město se aktivně podílí na debatách o své budoucnosti a vypracovalo 
„Koncepci rozvoje města do roku 2010“ (Stadtentwicklungskonzept 2010), který následně 
ovlivnil vypracování plánu využití ploch (Flächennutzungsplan), nebyl však přijat jako 
rozhodující koncepce. Ve svém úsilí město pokračuje prostřednictvím různých iniciativ, jako 
je např. uspořádání konference „Fórum o budoucnosti Ludwigshafenu 2020“ v roce 2004 
nebo vypracování koncepce rozvoje na míru pro centrum města (Entwicklungskonzept 
Innenstadt) v roce 2006.   
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3.  POLITIKA SOUDRŽNOSTI V NĚMECKU 

3.1.  Rozdělení pravomocí a zodpovědností při provádění politiky 
soudržnosti   

Stejně jako v jiných členských státech EU je Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 
realizován na základě Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který slouží 
jako základ pro různé operační programy (OP). Spolkové ministerstvo hospodářství 
a technologie (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) zajišťuje celkovou 
koordinaci EFRR a koordinaci mezi EFRR a ESF, mimo jiné tím, že obstarává související 
jednání a vyjasňování na úrovni EU.  
Z hlediska pravomocí je však obvyklé, že za své regionální operační programy (ROP) 
zodpovídají spolkové země (za EFRR i ESF), s výjimkou dvou národních OP 
(národní OP EFRR v oblasti dopravy a národní OP ESF). Navíc s ohledem na Evropskou 
územní spolupráci (EÚS) závisí zodpovědnost za řízení a provádění na jednotlivých OP.  
Celkové rozdělení pravomocí vypadá takto: 

 

Tabulka č. 1: Řídící orgány strukturálních fondů v Německu 

OP Řídící orgán 

EFRR ROP Příslušné orgány v rámci spolkových zemí (viz např. Tabulka č. 2) 

Národní OP EFRR 
v oblasti dopravy 

Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) 

ESF ROP 

Příslušné orgány v rámci spolkových zemí:  
 Bádensko-Württembersko: Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, pro rodinu a seniory (Ministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familien und Senioren);  

 Porýní-Falc: Ministerstvo práce, sociálních věcí, 
zdravotnictví, pro rodiny a ženy (Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen). 

Národní OP ESF Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales) 

Zdroj: www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/nationaler-strategischer-rahmenplan-
broschuere,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf (přizpůsobeno) 
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Ve spolkových zemích, jimiž se toto sdělení zabývá, jsou zodpovědnosti spojené s realizací 
rozděleny následujícím způsobem:  

 

Tabulka č. 2: Orgány EFRR ROP: Bádensko-Württembersko a Porýní-Falc 

Orgán Bádensko-
Württembersko Porýní-Falc Zodpovědnost 

Řídící orgán 
(MA) 

Ministerstvo 
venkovských oblastí, 
výživy a ochrany 
spotřebitele 
(Ministerium für 
Ländlichen Raum, 
Ernährung und 
Verbraucherschutz) 

Ministerstvo 
hospodářství, dopravy, 
zemědělství a vinařství 
(Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und 
Weinbau) 

Celkové řízení, dohled 
a realizace v souladu 
se zásadou řádného 
finančního řízení 

Certifikační 
orgán 

Ministerstvo 
venkovských oblastí, 
výživy a ochrany 
spotřebitele  

Ministerstvo 
hospodářství, dopravy, 
zemědělství a vinařství 

Certifikace výkazů 
výdajů a žádosti o 
platby 

Auditorský 
orgán 

Ministerstvo financí 
(Finanzministerium) 

Ministerstvo 
hospodářství, dopravy, 
zemědělství a vinařství 
(subjekt nezávislého 
dohledu – unabhängige 
Prüfstelle) 

Audit řídících a 
kontrolních systémů 

Zprostředko-
vatelské 
subjekty 

Mimo jiné tři spolková 
ministerstva  

Různá spolková 
ministerstva a 
Investiční a strukturální 
banka spolkové země 
Porýní-Falc 
(Investitions-und 
Strukturbank 
Rheinland-Pfalz) 

Podpora řídícímu 
orgánu při realizaci 
ROP 

Zdroj: EFRR ROP Bádensko-Württembersko a EFRR ROP Porýní-Falc (shrnutí) (přizpůsobeno) 
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3.2.   Přehled: Strukturální fondy v Německu v období 2007–2013 
 

Mapka č. 14: Regiony na úrovni NUTS 2 v Německu 

 

Zdroj: Evropská komise 

 

Na období 2007–2013 bylo Německu přiděleno celkem 26,4 miliard EUR: 

 16,1 miliard EUR v rámci cíle „Konvergence“ (EFRR a ESF);  
 9,4 miliard EUR v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost“ (EFRR a ESF);  
 850 milionů EUR v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ (23 programů EÚS; 

pouze EFRR). 

Do cíle „Konvergence“ spadá Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, 
Sasko-Anhaltsko, Durynsko a Lüneburg. V regionech cílu „Konvergence“ žije celkem 15,26 
milionů občanů Německa. Všechny ostatní regiony spadají pod cíl „Konkurenceschopnost 
a zaměstnanost“.  
Německo své strategické priority převedlo do 34 ROP (dva ROP v každé spolkové zemi a 
Lüneburgu, jeden v rámci EFRR a druhý v rámci ESF). Kromě toho existují dva programy na 
celostátní úrovni (pro dopravu, vzdělávání a odbornou přípravu). 
Německo se jednoznačně zavázalo k tomu, že investice svých strukturálních fondů bude 
směřovat k činnostem souvisejícím s Lisabonskou strategií, které podporují růst 
a zaměstnanost, mimo jiné se zaměřením na propagaci inovací, znalostní ekonomiky 
a udržitelné veřejné dopravy. Předpokládá se, že relativně vysoké částky budou vyčleněny 
na podporu malých a středních podniků (až do výše 3,7 miliard EUR), které připadnou více 
než 127 000 malým a středním podnikům. Další 1 miliarda EUR z finančních prostředků na 
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spolkové i celostátní úrovni je zaměřena na zakládání nových podniků prostřednictvím 
zaučování a odborné přípravy. K dispozici je několik nových nástrojů finančního inženýrství 
speciálně určených pro malé a střední podniky a úvěrové programy, v celkové výši 1,3 
miliardy EUR. Přibližně osm miliard EUR bude investováno do činností, které mají přímou 
vazbu na výzkum a vývoj a inovaci. Důraz bude kladen na pomoc sítím v oblasti výzkumu a 
vývoje při rozvíjení výrobků a služeb, které jsou z hlediska výzkumu náročné. Podpora se 
předpokládá u více než pěti tisíc projektů v oblasti výzkumu a vývoje. V průběhu období 
2007–2013 bude vynaloženo 2,9 miliard EUR z prostředků EU na zlepšení vzdělávání 
a odborné přípravy.  
 

Tabulka č. 3: Přidělování strukturálních fondů EU v Německu   

Operační program Fond Celková částka 

Cíl „Konvergence“ 

Braniborsko ESF 620 249 615 

Meklenbursko-Přední Pomořansko ESF 417 473 463 

Dolní Sasko – region Lüneburg ESF 210 010 942 

Sasko ESF 871 859 914 

Sasko-Anhaltsko ESF 643 930 752 

Durynsko  ESF 629 009 103 

Spolková úroveň ESF 1 325 569 051 

Braniborsko EFRR 1 498 732 588 

Dolní Sasko – Region Lüneburg EFRR 589 000 000 

Meklenbursko-Přední Pomořansko EFRR 1 252 420 390 

Sasko EFRR 3 091 139 706 

Sasko-Anhaltsko EFRR 1 931 792 253 

Durynsko EFRR 1 477 687 909 

Doprava EFRR na spolkové úrovni EFRR 1 520 319 639 

ESF celkem  4 718 102 840 

EFRR celkem  11 361 092 485 

Cíl Konvergence celkem  16 079 195 325 
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Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Bádensko-Württembersko ESF 265 998 586 

Bavorsko ESF 310 059 703 

Berlín ESF 335 976 031 

Brémy ESF 89 054 742 

Hamburk ESF 91 152 890 

Hesensko ESF 186 735 204 

Dolní Sasko (bez Lüneburgu) ESF 237 090 765 

Severní Porýní-Vestfálsko ESF 683 996 369 

Porýní-Falc ESF 113 766 267 

Sársko ESF 86 490 338 

Šlesvicko-Holštýnsko ESF 100 011 739 

Spolková úroveň ESF 2 162 219 289 

Bádensko-Württembersko EFRR 143 400 068 

Bavorsko EFRR 575 934 188 

Berlín EFRR 875 589 810 

Brémy EFRR 142 006 631 

Hamburk EFRR 35 268 791 

Hesensko EFRR 263 454 159 

Dolní Sasko (bez Lüneburgu) EFRR 638 769 613 

Severní Porýní-Vestfálsko EFRR 1 283 430 816 

Porýní-Falc EFRR 217 613 760 

Sársko EFRR 197 512 437 

Šlesvicko-Holštýnsko EFRR 373 888 769 

ESF celkem  4 662 551 923 

EFRR celkem   4 746 869 042 

RKZ celkem  9 409 420 965 

Zdroj: Evropská komise 
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Vzhledem k federální struktuře Německa bude asi 80 % těchto prostředků řízeno 
v rámci regionálních programů dané spolkové země (viz 3.1). Fondy EU přispějí 
částkou 4,3 miliardy EUR na činnosti zaměřené na zlepšení životního prostředí. Patří k nim 
opatření k boji proti změně klimatu, na něž budou vyčleněny přibližně 2 miliardy EUR. 
Investice do opatření v oblasti energetické účinnosti a do obnovitelných zdrojů energie byly 
vyčísleny na 480 milionů EUR. Přibližně 3 miliardy EUR budou vynaloženy na ekologicky 
šetrnou dopravní infrastrukturu, budování chybějících propojení a rozšiřování přístupu 
k hlavním dopravním sítím. 
 

3.3.  ERFF v Bádensku-Württembersku 
Pro cíl „Konvergence“ jsou v Německu způsobilé pouze východní spolkové země 
(s výjimkou regionu Lüneburg), ROP Bádenska-Württemberska se tudíž soustředil na 
činnosti související s cílem „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (RKZ). ROP 
se souhlasem Evropské komise v listopadu roku 2007 přidělil přibližně 287 milionů EUR – 
příspěvek z EFRR zde činí přibližně 143 milionů EUR – na čtyři klíčové priority:  

 Priorita č. 1: Inovace, znalostní ekonomika a vytváření klastrů (cca 45,6 % 
celkové výše finančních prostředků EFRR), včetně dalšího rozvoje klastrů a sítí; 

 Priorita č. 2: Trvale udržitelný rozvoj měst a obcí (cca 27,4 % celkové výše 
finančních prostředků EFRR), včetně opatření v oblasti hospodářské infrastruktury 
nebo městských projektů v Mannheimu, Pforzheimu, Heilbronnu a Villingen-
Schwenningenu (viz níže uvedený popis); 

 Priorita č. 3: Ochrana zdrojů a prevence rizik (cca 23,5 % z celkové výše 
finančních prostředků EFRR) včetně podpory obnovitelných zdrojů energie 
a energeticky úsporných technologií; 

 Priorita č. 4: Technická podpora (cca 3,5 % celkové výše finančních prostředků 
EFRR). 

ROP se mimo jiné zaměřuje na zajišťování přímé investiční podpory celkovému počtu asi 
385 malých a středních podniků, podporuje přibližně 120 projektů v oblasti výzkumu 
a technologického rozvoje a cca 845 projektů v oblasti ekologicky šetrných výrobků nebo 
výrobních procesů a zajišťuje příležitosti k otestování nových experimentálních metod 
a postupů podpory.  

 

Prioritní osa Příspěvek EU Příspěvek 
veřejné správy 

Celkový 
příspěvek 

Inovace, znalostní ekonomika a 
vytváření klastrů 65 385 068 56 135 068 121 520 136 

Trvale udržitelný rozvoj měst a obcí 39 289 000 39 289 000 78 578 000 

Ochrana zdrojů a prevence rizik 33 690 000 33 690 000 67 380 000 

Technická podpora 5 036 000 5 036 000 10 072 000 

Celkem  143 400 068 134 150 068 277 550 136 

Zdroj: Evropská komise 

 

Bádensko-Württembersko kromě ROP v rámci cíle RKZ realizuje i ROP ESF a podílí se na 
následujících OP EÚS: Horní Porýní, Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, oblast Alp, střední 
Evropa a severozápadní Evropa.  



Hospodářská, sociální a územní situace v Německu (metropolitní region Rýn-Neckar) 
___________________________________________________________________________________________  
 

 35 

Městský rozměr ROP EFRR v Bádensku-Württembersku 

Program v rámci priority č. 2 „Trvale udržitelný rozvoj měst a obcí“ přidělil cca 78,6 
milionů EUR z veřejných zdrojů – příspěvek EFFR zde činil přibližně 39,3 milionů EUR – na 
projekty následujících lokalitách:  

 Čtyři města – Mannheim, Heilbronn, Pforzheim a Villigen-Schwenningen 
(cca 26,9 milionů EUR z prostředků EFFR); 

 Některé obce a svazy obcí ve venkovských oblastech. 

Co se týče čtyř uvedených měst, ROP z roku 2007 obsahoval analýzu SWOT a socio-
ekonomickou analýzu, které poukázaly na několik problémů, mezi něž patřila vysoká 
nezaměstnanost, negativní dynamika zaměstnanosti nebo nedostatek vysoce-
kvalifikovaných a ambiciózních pracovních míst. Částečně se rovněž vyznačují 
infrastrukturou, která neodpovídá místním potřebám (např. nevyužívaná obchodní 
a servisní zařízení, ladem ležící pozemky), jelikož je vystavena nadměrnému hluku, 
znečištění nebo neatraktivní prostředí pro bydlení. Tyto faktory upozorňují na skutečnost, 
že v daných oblastech dojde ke spirálovitému zhoršení situace, neboť tam stále více chybí 
investice.  
V souvislosti s tím je cílem priority č. 2 ROP zhodnotit místní silné stránky a aktivovat 
místní potenciál, čímž dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění zaměstnanosti. 
S tímto cílem se priorita zaměřuje především na:  

 Infrastruktura blízká hospodářství, jako je technologie, kompetence, střediska 
nových projektů a vědecké parky, které mohou podpořit inovace a předávání 
znalostí; 

 Opatření související s udržitelným rozvojem města, včetně revitalizace a rozvoje 
ladem ležící pozemků a částí města (čtvrtí nebo některých oblastí); 

 Opatření, jejichž cílem je usnadnit založení, převzetí a upevňování malých 
a středních podniků. 

Města byla požádána, aby navrhla integrovanou a udržitelnou koncepci rozvoje měst 
a do její přípravy a realizace zapojila místní subjekty. Kromě toho muselo být do procesu 
začleněno ministerstvo hospodářství Bádenska-Württemberska. Mělo zastávat funkci rámce 
pro výběr projektů, jimž mají být poskytnuty finanční prostředky.  
Na období 2007–2013 má Mannheim k dispozici finanční prostředky EU ve výši 12,4 
milionů EUR na projekty v oblasti infrastruktury a finance ve výši 1,5 milionu EUR na 
podporu samostatných podniků (ty je třeba rozdělit mezi čtyři města). V rámci místní 
správy je v Mannheimu koordinačním subjektem „Oddělení ekonomické a strukturální 
podpory“ (Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung). S cílem mimo jiné 
zhodnotit podporu předchozímu cíli č. 2 bylo financování v Mannheimu zaměřeno na 
projekty v oblasti infrastruktury ve vybraných městských oblastech.     
V březnu roku 2008 dala rada města zelenou realizaci následujících blokových 
projektů s finanční spoluúčastí EFRR s celkovým objemem investic ve výši cca 36 
milionů EUR: 

 Blokový projekt č. 1: Projekt městské výstavby „Mannheim 21“ má cíl přebudovat 
oblast na jih od hlavního nádraží na plochu o rozloze cca. 25 ha. Oblast byla získána 
za finanční spoluúčasti cíle č. 2, tudíž opatření v probíhajícím programovém období 
zahrnují demolici budov, demontáž železničních systémů a starých silnic či odvoz 
odpadů a znečištění. Některá zařízení již byla uskutečněna (např. budovy 
společnosti zemědělského inženýrství, John Deere) a v budoucnu by se tato oblasti 
měla stát domovem pro přibližně 1 100 osob (do roku 2020) a poskytnout 3 400 
nových pracovních míst.  

 Blokový projekt č. 2: Městská část Jungbusch byla zahrnuta do Cíle č. 2 a Urban 
II, a nyní se v ní nachází Music Park Mannheim a Bádensko-Württemberská Pop-
akademie, která láká soukromé společnosti i studenty a podporuje roli města coby 
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prostoru pro hudbu média. Mimo jiné existují plány na centrum kreativní 
ekonomiky, pro nějž byla nedávno nalezena a zajištěna vhodná stavební plocha.    

 Blokový projekt č. 3: Technologické centrum Mafinex na podporu mladých a 
technologicky zaměřených společností mělo být vytvořeno v rámci projektové oblasti 
Mannheim 21. První trakt budovy byl otevřen v říjnu roku 2008 za finanční 
spolupráce cíle č. 2 . V současné době se připravuje žádost o spolufinancování 
druhého traktu ze strany EFRR.  

 
Mapka č. 15: Projektová oblast „Mannheim 21“ s finanční spoluúčastí EFRR 

 
Zdroj: www.mannheim21.com/assets/downloads/staedtebau/091029_Download_Expo.pdf  
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3.4.  EFRR v regionu Porýní-Falc 
Porýní-Falc stejně jako Bádensko-Württembersko čerpá z prostředků EFRR v rámci cíle 
RKZ. Jeho ROP byl schválen Evropskou komisí v listopadu roku 2007 a přidělil přibližně 
545 milionů EUR – příspěvek z EFRR zde činí přibližně 217 milionů EUR – na čtyři 
klíčové priority:  

 Priorita č. 1: Pomoc podnikům vytvářet větší počet pracovních míst lepší 
kvality (cca 37 % celkových finančních prostředků), včetně podpůrných činností pro 
začínající firmy; 

 Priorita č. 2: Podpora znalostí a inovace pro růst (cca 40,9 % celkových 
finančních prostředků), včetně podpory sítí, klastrů a výzkumných a kvalifikačních 
center nebo služeb malým a středním podnikům;  

 Priorita č. 3: Podpora místního a regionálního rozvoje, který povzbudí k regionální 
investiční aktivitě a vytvoření zaměstnanecké základny (cca 21,1 % celkových 
finančních prostředků), včetně podpory revitalizace a přehodnocení přeměn a ladem 
ležících pozemků); 

 Priorita č. 4: Technická podpora (cca 1 % celkové výše finančních 
prostředků EFRR). 

 

Prioritní osa Příspěvek EU 
Příspěvek 
veřejné 
správy 

Celkový 
příspěvek 

Podpora vztahující se k základnám 
společností, které vytváří více pracovních 
míst s lepší kvalitou 

80 600 000 16 000 000 96 600 000 

Podpora znalostí a inovace pro růst 88 900 000 60 875 000 149 775 000 

Podpora místního a regionálního rozvoje, 
která posílí atraktivitu regionů pro 
investory a lidskou pracovní sílu 

46 000 000 46 000 000 92 000 000 

Technická podpora 2 113 760 2 113 760 4 227 520 

Celkem  217 613 760 124 988 760 342 602 520 

Zdroj: Evropská komise 

 

Porýní-Falc kromě ROP v rámci cíle RKZ realizuje i ROP ESF a podílí se na následujících 
OP EÚS: Euregio Maas-Rhein, Großregion, Upper Rhine a severozápadní Evropa. 
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ZDROJE 

 All Biz Info www.de.all-biz.info  

 Baden-Württemberg Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und 
Verbraucherschutz www.mlr.baden-wuerttemberg.de  

 Baden-Württemberg Landesregierung  www.baden-wuerttemberg.de  

 Baden-Württemberg Landtag www.landtag-bw.de  

 EU at a glance 
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_en.htm  

 European Commission http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm  

 Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu    

 Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar www.rhein-neckar.ihk24.de  

 Interreg www.interreg.de  

 Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz www.isb.rlp.de  

 Mannheim 21 www.mannheim21.com  

 Metropolregion Rhein-Neckar www.m-r-n.com  

 Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz www.lvu.de  

 Portrait of the Regions 
http://circa.europa.eu/irc/dsis/regportraits/info/data/en/index.htm  

 Rheinland-Pfalz Landesregierung www.rlp.de  

 Rheinland-Pfalz Landtag www.landtag.rlp.de  

 Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
www.mwvlw.rlp.de  

 Stadt Heidelberg www.heidelberg.de  

 Stadt Ludwigshafen www.ludwigshafen.de  

 Stadt Mannheim www.mannheim.de  

 Statistisches Bundesamt Deutschland www.destatis.de  

 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg  
www.statistik.baden-wuerttemberg.de  

 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz www.statistik.rlp.de  

 Tatsachen über Deutschland www.tatsachen-ueber-deutschland.de  

 Verband Region Rhein-Neckar www.vrrn.de   

 Wikipedia http://de.wikipedia.org / http://en.wikipedia.org  
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Hlavní dokumenty 

 Durchführungsbericht 2008 zum EFRE ROP Baden-Württemberg  
www.rwb-efre.baden-wuerttemberg.de/doks/Durchfuehrungsbericht%202008%20-
%20RWB-EFRE.pdf  

 EFRE ROP Baden-Württemberg 
www.rwb-efre.baden-
wuerttemberg.de/doks/OP%20RWB%20EFRE%20BW%20Stand%2024-10-
2007%20genehmigt%2008-11-2007.pdf 

 EFRE ROP Rheinland-Pfalz (Kurzfassung) 
www.mwvlw.rlp.de/icc/internet/med/569/56960afd-c9c6-9411-33e2-
dce3742f2293,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf  

 Jahresbericht 2009 Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Verband Region Rhein-Neckar 
und Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. 
www.m-r-n.com/fileadmin/Dachportal-
Redaktion/documents/Publikationen/MRN_Jahresbericht_2009_final.pdf  

 Nationaler Strategischer Rahmenplan für den Einsatz der EU-Strukturfonds in der 
Bundesrepublik Deutschland 2007-2013 
www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/nsrp-2007-
13,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf  

 VERORDNUNG (EG) Nr. 1083/2006 DES RATES vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1260/1999 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:DE:PDF  

 



 




