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Vážení čtenáři,
ve dnech 4. - 5. 11. 2010 se v hotelu Harmony Club Ostrava uskutečnila Mezinárodní vědecká
konference „Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji“, uspořádaná
Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Konference se zúčastnila řada odborníků z akademické sféry i regionální praxe z ČR, ale také ze
Slovenska, Polska a Německa.
Konference byla úspěšná, došlo zde k propojení pohledů a názorů teorie i praxe. Účastníci načerpali
mnoho zajímavých poznatků v oblastech svých zájmů, setkali se s kolegy či navázali nové kontakty s
možností spolupráce i se zahraničními institucemi.
Většina přednesených příspěvků byla natolik přínosná, že si zaslouží širší publicitu, nežli pouze
v konferenčním sborníku. Proto jsme se rozhodli vybrat šest z těchto příspěvků a věnovat jim osmé
číslo našeho časopisu.

Doc. Ing. Jan Sucháček, PhD.
šéfredaktor časopisu

Zájemci o publikování v našem časopise se mohou obracet s nabídkami článků na výkonnou
redaktorku Ing. Kláru Sobočíkovou (e-mail: klara.sobocikova@vsb.cz).
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REGIONÁLNÍ DISPARITY V ÚZEMNÍM ROZVOJI – JEJICH IDENTIFIKACE, MĚŘENÍ
A HODNOCENÍ
Autor:

Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

ABSTRAKT:
Příspěvek shrnuje přístup k řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním
rozvoji ČR a dosažené výsledky výzkumu. Přináší širší pohled na problematiku disparit a shrnuje
výsledky výzkumu zkoumaných problémových celků.
Diskutují se zde také otázky agregace indikátorů a jejich využitelnosti v praxi regionálního
managementu České republiky.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Regionální disparity, fenomén disparity, pojetí disparity, informační hodnota disparity, sledování a
hodnocení regionálních disparit, integrované indikátory, modelové regiony, metody výpočtu disparit.
ABSTRACT:
The paper summarizes the approach to solution of research project WD- 55- 07- 1 Regional
disparities in territorial development of the Czech Republic and presents the research achievements.
It brings broader view on problems of disparities and summarizes research results of examined
problem areas.
The issues of aggregation of indicators and their exploitation in the practice of regional management
in the Czech Republic are discussed here too.
KEY WORDS:
Regional disparities, disparity as a phenomenon, concept of disparity, information value of disparity,
monitoring and evaluation of regional disparities, integrated indicators, model regions, methods of
calculation of disparities
ÚVOD
Výzkumný úkol WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a
eliminace byl řešen na VŠB-TUO, Ekonomické fakultě v letech 2007 - 2010 v rámci výzkumného
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR WD – výzkum pro potřeby řešení regionálních disparit.
Základním filosofickým východiskem výzkumu bylo akceptování disparity jako fenoménu, jehož
identifikace, sledování a hodnocení má nějaký racionální smysl. Předmětem našeho zájmu byly
regiony jako složité společenské subjekty, fungující v určitých sociálně-ekonomických podmínkách.
Vývoj těchto subjektů se odehrává v čase a prostoru a je nerovnoměrný.
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Pojetí disparit jako projevů složitých společenských subjektů, si vyžádalo nahlížet na problematiku
disparit jako na složitý problém, který vyžaduje, aby byl přijat multidimenzionální přístup k jeho
zkoumání. Takový přístup znamená především celostní (systémový) pohled na předmět zkoumání.
Bylo proto nutné namísto tradičních přístupů založených na jedné převažující dimenzi – ekonomické
– rozšířit zkoumání na další dimenze – sociální a územní.
Multidimenzionálnost a celostní charakter zkoumání problematiky regionální diferenciace se týkalo
především identifikace jejích faktorů a determinantů a diagnostiky jejího obsahu a rozsahu.
Regionální disparity jsou představovány širokým spektrem jevů a procesů, v rámci nichž je možné
regionální rozdíly klasifikovat, vysledovat, strukturalizovat a následně měřit a vyhodnocovat.
1. ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU
Vlastní základní výzkum problematiky disparit byl rozdělen do čtyř obsahově relativně homogenních
částí nahlížejících na disparity z aspektů:


teorie a metodologie,



klasifikace, identifikace a dekompozice,



integrace indikátorů a možností vytvoření modelových regionů,



měření a hodnocení regionálních disparit.

V aplikační poloze pak byl výzkumu orientován na:


využití informací o disparitách při tvorbě regionálních strategií a programů,



vývoj regionálních disparit v České republice po vzniku samostatného českého státu,



pojetí a vývoj regionálních disparit v Evropské Unii a v zemích V4 a v Rakousku.

2. VÝSLEDKY VÝZKUMU
V průběhu čtyřletého výzkumu se řešitelskému týmu podařilo dosáhnout řady přínosných výsledků
obohacujících nejen teorii a metodologii disparit, ale i regionální manažerskou praxi.
Lze je za jednotlivé problémové celky charakterizovat takto:
Teorie a metodologie disparit
Došlo k významnému prohloubení teorie a metodologie disparit a metodiky přístupu k disparitám,
zejména:


zpřesněním definic disparit jako fenoménu,



rozlišením a definováním disparit jako pozitivních a negativních,



definováním čtyř úrovní uživatelské hodnoty disparit,



rozlišením hmotných a nehmotných (mentálních) disparit.

Klasifikace, identifikace a dekompozice regionálních disparit
Regionální disparity jsou klasifikovány ze dvou souvisejících perspektiv:
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vertikální perspektivy, vycházející z poznatku, že disparity se mění v souladu
s geoobrázekickým měřítkem: když posuzujeme disparity v kontextu různých geoobrázekicky
založených rámců nebo různých územních měřítek, dostaneme velice rozdílný pohled na
míru těchto disparit. Disparity mají tendenci se zvyšovat se snižováním územního měřítka.



horizontální perspektivy, související s věcnou sférou jejich výskytu. Klasifikace v rámci
horizontální perspektivy je provedena podle jednoho atributu, který je základem všech
klasifikací, jež lze nalézt v literatuře, a to je sféra výskytu regionální disparity (věcné hledisko).

Jako základní atribut pro členění disparit podle sféry výskytu byly zvoleny sféry - sociální,
ekonomická, územní.
Sociální disparity se týkají obyvatelstva v širším kontextu kvality života, životní úrovně, sociální
rovnosti a sociální patologie. Netýkají se lidského potenciálu jako ekonomické kategorie, který je
zařazen mezi ekonomické disparity.
Ekonomické disparity se týkají regionálního výstupu v širším kontextu výkonnosti ekonomiky, její
struktury, rozvojového a lidského potenciálu.
Územní disparity jsou spojeny s polohovými poměry v širším kontextu s geoobrázekickými,
přírodními, dopravními a technickými podmínkami regionu.
Na 2. úrovni klasifikace jsou pak regionální disparity členěny na:
Sociální disparity


obyvatelstvo, do nějž zahrnujeme jeho životní úroveň (vč. vybavenosti domácností), úroveň
vzdělávání, zdravotní stav, migraci a segregaci,



sociální vybavenost, kam patří zdravotnictví, školství, sociální služby, kultura a bydlení,



sociální patologie, do níž zahrnujeme sociální exkluzi, kriminalitu (vč. bezpečnosti) a
nehodovost.

Ekonomické disparity


ekonomický potenciál zahrnující výkonnost ekonomiky, produktivitu a vnější vztahy,



ekonomická struktura, kam patří odvětvová struktura a struktura podle subjektů,



rozvojový potenciál, do nějž zahrnujeme výzkum a vývoj, zahraniční kapitál a investice,



lidský potenciál, kam zařazujeme ekonomicky aktivní obyvatelstvo, zaměstnanost,
nezaměstnanost a mobilitu.

Územní disparity


fyzicko-geoobrázekický potenciál zahrnující nerostné bohatství, klima, strukturu a intenzitu
osídlení, polohové poměry a lokalizaci regionu,



životní a přírodní prostředí, kam patří ovzduší, odpady, voda, příroda a biodiverzita, lesy,
krajina a půda,



dopravní infrastruktura, do níž zařazujeme silniční, železniční a leteckou infrastrukturu,
vodní dopravu a dopravní obslužnost,
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technická infrastruktura, kam jsme zařadili zásobování vodou, kanalizaci a čištění odpadních
vod, zásobování energiemi, informační a telekomunikační technologie a infrastrukturu
cestovního ruchu.

Na základě provedených analýz teoretických i praktických přístupů k identifikaci regionálních disparit
byly tyto dekomponovány do čtyř rozlišovacích úrovní: sfér – problémových celků – deskriptorů –
indikátorů.
Dekompozice indikátorů pro identifikaci, sledování a hodnocení regionálních disparit je provedena
v této klasifikační posloupnosti:


rozlišovací úroveň - sféra disparit: 3 sféry,



rozlišovací úroveň - problémový celek: 13 celků,



rozlišovací úroveň – deskriptor: 46 deskriptorů,



rozlišovací úroveň – indikátor: 165 indikátorů.

Dlouhodobý vývoji disparit mezi kraji České republiky
Analýza dlouhodobého vývoje regionálních disparit v ČR po vzniku samostatného státu měla
především ukázat, v čem jsou nejvýznamnější disparity mezi kraji České republiky a jak se vyvíjí.
Jako odpověď na tuto otázku byla provedena analýza vývoje sedmnácti vybraných indikátorů za
sociální, ekonomickou a územní sféru a zhodnoceny jejich úrovně a odlišnosti vývoje v krajích České
republiky v rozmezí let 1995 až 2008.
Vývoj disparit v sociální sféře je reprezentován těmito indikátory:


věkové složení obyvatelstva,



úroveň vysokoškolského vzdělání,



zaměstnanost v terciárním sektoru,



počet lékařů na 10 tisíc obyvatel,



počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tisíc obyvatel,



podíl domácností s čistým měsíčním příjmem pod hranicí životního minima.

Pro postižení dlouhodobého vývoje ekonomiky krajů ČR byly vybrány tyto indikátory:


čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele,



hrubý domácí produkt kraje (HDP),



HDP kraje na obyvatele,



tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele,



podíl exportu na HDP kraje,



výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele,



hrubá přidaná hodnota na obyvatele,



míra registrované nezaměstnanosti.
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Analýza dlouhodobého vývoje územních disparit krajů je zaměřena na jevy mající dynamický
charakter, klíčový význam pro rozvoj regionů a jsou ovlivnitelné lidskou činností.
Vývoj územních disparit krajů ČR je reprezentován indikátory:


hustota dálnic na 100 km2,



podíl území s integrovanými dopravními systémy (IDS) na území kraje,



podíl obyvatel napojených na kanalizaci,



produkce emisí SO2/km2.

Výsledky výzkumu zaměřené na indikátory pro hodnocení regionálních disparit, měření a hodnocení
regionálních disparit a na regionální disparity v Evropské Unii a v zemích V4 a Rakousku jsou na této
konferenci prezentovány jako samostatné příspěvky.
Jedním z podstatných výstupů řešení tohoto výzkumného úkolu je souhrnná prezentace výsledků
řešení v monoobrázekii REGIONÁLNÍ DISPARITY - Pojetí, teorie, identifikace, hodnocení, která je
v tisku a vyjde do konce roku 2010.
3. INDIKÁTORY DISPARIT A JEJICH PRAKTICKÁ VYUŽITELNOST
Jedním z aspektů výzkumu vlivu disparit na regionální rozvoj země, bylo ověření možného
uživatelského rozsahu využitelnosti navržené soustavy indikátorů pro identifikaci a hodnocení
regionálních disparit v České republice.
Navržený základní soubor 165 indikátorů umožňuje podrobné vyhodnocení sledovaných jevů a
procesů, má však některá významná omezení.
Dlouhodobá empirie ukazuje, že v základních indikátorech lze přehledně vyhodnotit 10 – 15
indikátorů. Se stoupajícím počtem indikátorů použitých pro analýzu a hodnocení se ztrácí
přehlednost, schopnost jejich vnímán v potřebných souvislostech a rychle se snižuje vypovídací
schopnost analýzy. Nastává potřeba nějaké „informační nadstavby“, tedy nějakého souhrnnějšího
(integrovaného) pohledu na vyjádření analyzované problematiky, aniž by se pro daný účel zkoumání
nepřijatelně snížila hodnota výsledné výpovědi.
Ukazuje se, že jistá míra uživatelské integrace indikátorů je potřebná, což je věčné téma odborných
diskusí – do jaké míry je možné indikátory integrovat, aniž by se vytratila jejich fundamentální
uživatelská hodnota a jakými metodami se lze k výsledkům integrovaného vyjádření dopracovat.
Proto i při hodnocení regionálních disparit v ČR dospíváme k potřebě vytvoření integrovaných
indikátorů, které mají dostatečnou vypovídací schopnost pro meziregionální srovnávání, jsou
výpočetně zvládnutelné a pro příjemce informací dostatečně srozumitelné.
Úskalí integrace ad hoc (u které obvykle dochází k největším chybám) se lze vyhnout seskupením
základních indikátorů do promyšlených seskupení (dílčích celků) věcně homogenních, systémově
akceptovatelných a metodicky logických a srozumitelných.
K takové integraci základních indikátorů byly v rámci probíhajícího výzkumu regionálních disparit
zvoleny dvě cesty. Cesta založená na věcném seskupování indikátorů a cesta založená na
uživatelském seskupování indikátorů.
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První cesta je založena na integraci indikátorů do pokud možno obsahově homogenních celků –
integrovaných indikátorů, jimiž jsou např. ekonomický potenciál, životní úroveň, sociální vybavenost
či životní prostředí v regionu. Takových integrovaných indikátorů je pro sledování a hodnocení
disparit mezi regiony ČR navrženo čtrnáct.
Druhá cesta je založena na seskupení indikátorů podle potenciálního způsobu užití informací do
modelových regionů, typologicky vycházejícího z identifikace hospodářského a sociálního potenciálu
regionů.
Integrované indikátory
Integrované indikátory jsou indikátory složené z několika primárních či sekundárních indikátorů,
vstupujících do nich se stanovenou vahou.
Návrh systému sledování a hodnocení regionálních disparit v ČR členěný na sféru sociální,
ekonomickou a územní obsahuje celkem 165 indikátorů. Na jejich bázi bylo vytvořeno 14
integrovaných indikátorů, charakterizujících: sociální sféru - 5 integrovaných indikátorů,
ekonomickou sféru - 4 integrované indikátory, územní sféru - 4 integrované indikátory a 1
integrovaný indikátor průřezový.
Jejich stručné charakteristiky:
1. Životní úroveň
Zahrnuje úroveň příjmů a majetku, kvantitu a kvalitu spotřeby, rozsah a užití volného času a kvalitu
prostředí.
2. Zdravotní stav
Zdravotní stav je posuzován z hledisek: lékařského, délky a kvality lidského života a pracovní
neschopnosti.
3. Sociální vybavenost
Největší preference zde má zdravotní a sociální péče, s ohledem na význam zdraví a potřebu
zabezpečení služeb pro stárnoucí populaci.
4. Bydlení
Zde jsou seskupeny indikátory vypovídající zejména o „prostorové“ kvalitě bydlení.
5. Sociální patologie
Sociální patologie vyjadřuje soubor jevů, které jsou ve společnosti nežádoucí; mohou vést k
sociálnímu vyloučení nebo přímo ohrožují zdraví, život či bezpečnost občanů.
6. Ekonomický potenciál
Integrovaný indikátor je konstruován ze tří indikátorů postihujících ekonomickou výkonnost regionu
a výkonnost regionu ve vztahu k jiným regionům.
7. Ekonomická struktura
Indikátor je konstruován s cílem postihnout ekonomiku regionu z hlediska jeho předpokladů pro další
rozvoj a podmínek podnikání v mezinárodním kontextu.
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8. Nezaměstnanost
Integrovaný indikátor je konstruován k souhrnnému postižení situace na trhu práce v regionu ze
všech tří základních pohledů – míry nezaměstnanosti, dlouhodobé nezaměstnanosti a tlaku na
pracovní místa.
9. Rozvojový potenciál
Integrovaný indikátor vychází z premisy, že budoucí podmínky pro rozvoj regionu jsou dány zejména
rozvojem vědy a výzkumu, investic a tvorbou fixního kapitálu.
10. Osídlení
Integrovaný indikátor je charakterizován čtyřmi indikátory vyjadřujícími strukturu osídlení a stupeň
urbanizace.
11. Životní prostředí
Integrovaný indikátor je složen z indikátorů znečištění ovzduší, nakládání s odpady a znečištění
povrchových vod.
12. Dopravní infrastruktura
Integrovaný indikátor je složen z poměrových indikátorů vybavení dopravními zařízeními železniční,
silniční a letecké dopravy a používání veřejné dopravy.
13. Technická infrastruktura
Zde jde o vyjádření základu pro ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním
nežádoucími látkami.
14. Kvalita života
Tento průřezový integrovaný indikátor charakterizuje rozdíly v kvalitě života v regionech.
Modelové regiony
Ve vymezení modelových regionů pro hodnocení disparit mezi regiony ČR je v rámci základních
hledisek hospodářského a sociálního rozvoje regionu volena taková skladbu indikátorů, aby co
nejlépe postihovala čtyři definované úrovně uživatelské hodnoty informací o regionálních
disparitách.
Uživatelskou hodnoty informací významných pro:
1. zvyšování stavu poznání,
2. strategické rozhodování,
3. motivaci k nějaké konkrétní činnosti,
4. operativní jednání.
Pro tyto čtyři uživatelské úrovně informací o regionálních disparitách je navrženo sedm seskupení
informací představující typové potenciálně využitelné způsoby užití, vytvářející relativně autonomní
celky - modelové regiony.
Jde o tyto typy modelových regionů:


ekonomicky zaostávající region,
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region poznamenaný průmyslovým úpadkem či recesí,



venkovský region,



ekonomicky výkonný region,



region s všestrannými podmínkami pro život,



region s vysoce rozvinutými sociálními službami,



vysoce inovující region.
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Jednotlivé typy navržených modelových regionů lze stručně charakterizovat takto:
1.

Ekonomicky dlouhodobě zaostávající region

Je charakterizován zejména dlouhodobě nízkou výkonností ekonomiky a její nepříznivou sektorovou
strukturou. Dále nízkými důchody domácností a vysokou mírou nezaměstnanosti, zejména
dlouhodobé.
2.

Region poznamenaný průmyslovým úpadkem či recesí

Je charakterizován dramaticky se snižující výkonností ekonomiky, výraznými změnami struktury
ekonomiky i zaměstnanosti. V regionu dochází k úpadku významných firem, rovněž nezaměstnanost
je vysoká a využitelnost pracovních sil je nepříznivá zejména jejich strukturou.
3. Venkovský region
Je charakterizován nízkou výkonností ekonomiky a její jednostrannou strukturou s orientací na
primární sektor. Rovněž struktura zaměstnanosti je nepříznivá a odráží strukturu ekonomiky.
Charakteristickým rysem regionu je nepřítomnost významných firem a nízká úroveň podnikatelských
aktivit v odvětvích založených na znalostech.
Pozitivním rysem tohoto modelového regionu je relativně dobrá environmentální kvalita území.
4. Ekonomicky výkonný region
Je to region s výkonnou ekonomikou, vysokou produktivitou práce a produkcí v odvětvích, která mají
dobré postavení na domácím, resp. zahraničním trhu. Je charakterizován nízkou mírou
nezaměstnanosti, kvalitou pracovních sil a vysokou mírou vzdělanosti.
5. Region s všestrannými podmínkami pro život
Vyznačuje se vysokou úrovní důchodů domácností, vysokou úrovní vzdělanosti obyvatelstva a
dostupností pracovních sil. V regionu je dostatečná nabídka kvalitních sociálních služeb a příležitostí
pro volnočasové aktivity. Úroveň kriminality je nízká a úroveň bydlení je vysoká.
6. Region s vysoce rozvinutými sociálními službami
Základní charakteristikou regionu je vysoká úroveň služeb zajišťovaných zařízeními sociální
infrastruktury. Vysoká úroveň sociálních služeb v regionu přispívá nejen ke zkvalitnění způsobu života
jeho obyvatel, ale i k vytváření podmínek pro rozvoj lidského potenciálu.
7. Vysoce inovující region
Základními charakteristikami tohoto regionu jsou vysoká přidaná hodnota v technologicky náročném
průmyslu a službách, vysoká úroveň zaměstnanosti ve vědě a zároveň vysoká úroveň vzdělanosti
podpořená dobrou úrovní školství, zejména vysokého.

PROSINEC 2010

- 12 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 8/2010

disparity.vsb.cz

Atributy indikátorů, které jednotlivé typy modelových regionů charakterizují, je třeba považovat za
mezní. V realitě nikdy nejsou hodnoty všech indikátorů zcela dobré nebo zcela špatné. Vždy jde o
různou intenzitu působení sledovaných jevů, resp. procesů a rozhodující je synergický efekt jejich
působení.
Předkládané vymezení sedmi typů modelových regionů je ze systémového a metodologického
pohledu zdůvodnitelné. V současné praxi regionálního managementu v České republice však lze
vystačit s menším počtem modelových regionů. Při hodnocení vývoje disparit na úrovni krajů ČR se
ukazuje nadbytečné zavedení modelu venkovského regionu a regionu poznamenaného průmyslovým
úpadkem či recesí a vývoj disparit v ekonomické sféře lze spojit do jednoho modelu. Pak bychom
podle účelu užití informací o vývoji disparit mezi kraji ČR vystačili se čtyřmi či pěti modely hodnocení.
Neplatí to však, pokud by předmětem analýzy byla území menší než kraj, např. okres nebo území
správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP). Zde má model venkovského regionu, jakož i
model regionu poznamenaného průmyslovým úpadkem či recesí své opodstatnění.
4. APLIKOVATELNOST ZKOUMANÝCH METOD
Integrace indikátorů, ať již věcná, nebo pomocí modelových regionů není nejobtížnějším úkolem
řešení jak sledovat a hodnotit regionální disparity. Daleko obtížnější je najít pro provedená seskupení
indikátorů takové způsoby výpočtu a prezentace výsledků, aby byly uchopitelné regionálním
managementem, zůstaly srozumitelné a věcně interpretovatelné.
Z metod využitelných pro analýzu, hodnocení a prezentaci vývoje disparit mezi regiony ČR cestou
integrovaných indikátorů či modelových regionů se jako nejlépe využitelné a dobře zvládnutelné
regionálním managementem jeví tři metody. Škálovací metoda nazývaná „semafor“, metoda bodová
a metoda normované proměnné.
Metoda semaforu je vhodná pro analýzu a hodnocení dat uspořádaných do tabulek.
Metoda bodová je vhodná pro obrázekickou prezentaci, když v hodnocení upřednostňujeme změny
ve vývoji disparit v čase a je požadována delší časová řada.
Metoda normované proměnné je vhodnější, když upřednostňujeme relaci mezi regiony a přitom
zpravidla jde o poznání aktuální situace, nebo vývoje v několika posledních letech.
Uplatňování všech tří metod je uživatelsky přívětivé, neboť potřebnými výpočetními funkcemi
podmíněného formátování či výpočtu směrodatné odchylky jsou dnes již vybaveny všechny
profesionálně využívané kancelářské balíky.
5. KVANTITATIVNÍ OVĚŘENÍ VYUŽITELNOSTI VYBRANÝCH MODELOVÝCH REGIONŮ
Z popsaných sedmi typů modelových regionů považujeme za uživatelsky nejpřínosnější model
ekonomické výkonnosti regionu a model regionu s všestrannými podmínkami pro život. Proto jejich
kvantitativnímu ověření na datech krajů ČR za léta 2001 až 2006, resp. 2007, věnuji závěrečnou část
mého příspěvku.
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Model ekonomické výkonnosti regionů
Hodnocení ekonomicky výkonných nebo zaostávajících regionů je možné provést na jednom modelu
ekonomické potence regionu, protože oba typy jsou reprezentovány stejnými výchozími indikátory a
jejich charakter je dán orientací disparity (pozitivní, negativní), kterou vykazují vůči průměru ČR.
Kvantitativní ověření modelu ekonomické výkonnosti regionů je založeno na osmi indikátorech.
Výpočet hodnot tohoto modelu je proveden metodou normované proměnné, s expertně
stanovenými vahami výchozích indikátorů, jimiž jsou:
Indikátor

váha

1

HDP na obyvatele

0,15

2

Hrubá přidaná hodnota na zaměstnanou osobu

0,15

3

Podíl zaměstnanosti v sekundární sféře

0,08

4

Míra registrované nezaměstnanosti

0,15

5

Ekonomické subjekty s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel

0,10

6

Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranicí životního minima

0,10

7

Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných obyvatel

0,12

8

Čistý roční disponibilní důchod na obyvatele

0,15

Tabulka 1: Model ekonomické výkonnosti regionů (metoda normované proměnné)

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010

Určujícím aspektem stanovení vah použitých výchozích indikátorů byla míra jejich přímého vlivu na
výkonnost modelového regionu a míra resp. těsnost jejich korelace na ostatní indikátory relevantní
pro vyjádření jeho potence.
Výsledek výpočtu agregovaného vyjádření modelu ekonomické výkonnosti regionu je zachycen
v tabulce 1. Vzhledem k tomu, že z uživatelského hlediska jsou významné především aktuální stav a
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prognóza vývoje, jsou pozice krajů v modelu uspořádány podle hodnot dosažených v posledním roce
analýzy a zvýrazněny použitím metody Semaforu. O budoucím vývoji pak lze usuzovat podle
trajektorií vývoje patrných z obrázku 1.
Z tabulky 1 je zřejmé, že ekonomicky nejvýkonnějším modelovým regionem je Hlavní město Praha a
ekonomicky nejvíce zaostávajícím regionem Ústecký kraj. Pozice ostatních krajů si vyžaduje obsáhlejší
komentář.
Obrázek 1: Vývoj disparity v ekonomické výkonnosti krajů ČR

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010

Záměrem modelu bylo agregovaně vyjádřit ekonomicky výkonné a zaostávající regiony. K tomu se
nabízí vymezit v tabulce modelu tři pásma: ekonomicky výkonné (tažné) regiony – ekonomicky
stabilizované regiony – ekonomicky zaostávající regiony. Zjištěná realita krajů ČR v letech 2001 –
2007 však pro následnou analýzu vypočítaných výsledků modelu si vyžaduje trochu podrobnější
deskripci předmětné problematiky.
Z výsledků modelu je zřejmé, že od roku 2001 po celých šest let byly ekonomicky nejvýkonnějšími
regiony, vykazujícími největší disparitu vůči průměru ČR, Hlavní město Praha a kraje Jihomoravský a
Středočeský, jejichž pozitivní disparita se za toto období dále zvětšila.
Ve středním pásmu, které v modelu reprezentují ekonomicky stabilizované regiony, jejichž disparita
se pohybuje kolem průměru ČR, se nachází kraje Plzeňský, Jihočeský a Královéhradecký, jejich
parametry se však v posledních letech analýzy mírně zhoršovaly.
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Tabulka 2: Pásma prosperity a ekonomického zaostávání krajů ČR

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010

Ve třetím pásmu se nachází osm regionů, které podle vypočítaných hodnot se jeví účelné rozdělit do
dvou skupin.
Jednu skupinu tvoří čtyři ekonomicky nejvíce zaostávajícími regiony, vykazující největší negativní
disparitu vůči průměru ČR (s hodnotou indexu pod -0,3), kterými jsou kraje Olomoucký, Liberecký,
Karlovarský a Ústecký. Ve všech těchto regionech se parametry jejich ekonomické potence
v analyzovaném období dále zhoršovaly.
Druhou skupiny tvoří regiony vykazující sice parametry zaostávání, ale s menší intenzitou než tomu je
u čtyř výše uvedených krajů (hodnota indexu se u nich pohybuje mezi -0,2 až
-0,3) a vývoj jejich parametrů byl specifický. Jsou jimi kraje Zlínský, Vysočina, Moravskoslezský a
Pardubický. Dva kraje – Zlínský a Moravskoslezský - zlepšily své ekonomické parametry a jejich další
vývoj směřuje do pásma ekonomicky stabilizovaných regionů, zbývající dva kraje – Vysočina a
Pardubický naopak své ekonomické parametry zhoršily a jejich vývoj směřuje do pásma ekonomicky
nejvíce zaostávajících regionů.
Pokud jde o dynamiku změn, tu lze lépe vysledovat v obrázku 2. V obrázku 1 je odstup parametrů
Prahy tak velký, že v něm jde jen velmi obtížně sledovat vývoj v ostatních krajích. Proto v obrázku 2
byla vypuštěna datová čára Prahy, takže rozestup datových čar ostatních krajů se zvětšil a je dobře
vysledovatelný.
Největší dynamiku změn v pozitivním směru (zlepšování parametrů) lze mimo Prahu vysledovat
v Moravskoslezském kraji, v negativním směru (zhoršování parametrů) v krajích Libereckém a
Karlovarském.
Jak již bylo řečeno, model byl vypočítán metodou normované proměnné s využitím expertně
stanovených vah výchozích indikátorů. Nabízí se otázka, zda výsledek modelu by byl ještě stále
akceptovatelný, pokud by nebyly podmínky pro stanovení vah, jinými slovy zda výsledky modelu
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vypočítané se stejnými vahami indikátorů by byly prakticky využitelné. Výsledky výpočtů získané
oběma variantami jsou srovnány v obrázku 3.
Obrázek 2: Vývoj parametrů ekonomické výkonnosti krajů ČR (bez hlavního města Prahy)

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010

Jak hodnoty krajů v obrázku 3 ukazují, model vypočítaný ve variantě 1 s reálně stanovenými vahami
indikátorů, se při ověřování jevil zejména po kvantitativní stránce věrohodnější. Pokud jde o pozice
krajů ekonomicky výkonných a ekonomicky nejvíce zaostávajících (první tři a poslední tři místa), tedy
o to co uživatele nejvíce zajímá, jsou výsledky obou variant téměř totožné. K dílčím změnám pozic
dochází převážně ve středním pásmu modelu.
Toto zjištění samozřejmě platí, pokud rozptyl vah není příliš velký. To však lze považovat za obvyklou
situaci vzhledem k tomu, že model je založený na indikátorech relevantních pro charakterizování
jevů, resp. procesů, které synteticky vyjadřuje, a bylo by proto nelogické potlačit význam některého
indikátoru extrémně nízkou vahou. Jednodušší by bylo takový indikátor do modelu vůbec
nezařazovat.
Model regionu s všestrannými podmínkami pro život
Tento model agregovaně zobrazuje region vytvářející svým obyvatelům dobré podmínky pro bydlení,
práci i podnikání, s dostatečnou nabídkou pracovních míst, nízkou kriminalitou, kvalitní
infrastrukturou a zdravým životním prostředím.
Kvantitativní ověření modelu regionu s všestrannými podmínkami pro život je založeno na dvanácti
indikátorech zahrnujících sociální, ekonomickou a územní sféru. Výpočet hodnot tohoto modelu je
proveden metodou normované proměnné, s expertně stanovenými vahami výchozích indikátorů.
Analyzováno je období let 2001 – 2006.
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Obrázek 3: Srovnání výsledků variant výpočtu modelu ekonomické výkonnosti regionů
se stanovenými vahami a stejnými vahami indikátorů

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010

Model je reprezentován těmito indikátory:
Indikátor

váhy

1

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

0,11

2

Čistý disponibilní důchod domácností na jednoho obyvatele

0,11

3

Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných obyvatel

0,11

4

Počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tis. obyvatel

0,08

5

Počet veřejných knihoven s pobočkami na 10 tis. obyvatel

0,06

6

Počet středisek pro volný čas dětí a mládeže na 10 tis. obyvatel

0,07

7

Počet sportovních zařízení na 10 tis. obyvatel

0,07

8

Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel

0,10

9

Emise oxidu siřičitého na km2

0,11

10

Podíl zalesněné plochy z území kraje

0,06

11

Celková délka silnic a dálnic na 100 km2

0,08

12

Hustota železničních tratí v km na 100 km2

0,04

Výsledek výpočtů na modelu regionu s všestrannými podmínkami pro život je zachycen v tabulce 3.
Pozice krajů v modelu jsou uspořádány podle hodnot dosažených v posledním roce analýzy (rok
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2006) a zvýrazněny použitím metody Semaforu. Změny, ke kterým docházelo v průběhu jednotlivých
let analyzovaného období, jsou patrné z obrázku 4.
Tabulka 3: Model regionu s všestrannými podmínkami pro život (metoda normované proměnné)

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010

Obrázek 3: Vývoj všestranných podmínek pro život v krajích ČR

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010
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Z tabulky 3 je zřejmé, že regionem vytvářejícím obyvatelstvu všestranné podmínky pro život na
nejvyšší úrovni po téměř celé analyzované období (mimo roku 2005) byl Královéhradecký kraj.
Naopak krajem, který po celé toto období vytvářel obyvatelstvu nejméně příznivé podmínky, byl
Ústecký kraj.
Rozptyl disparity hodnot tohoto modelu mezi kraji ČR je velký (viz obrázek 4) a pro vyvážený
regionální rozvoj ČR je nezbytné, aby byl zmenšován.
Podrobnější analýza výsledků tohoto modelu ukazuje, že kraje ČR v něm lze rozdělit do tří,
dosahovanými hodnotami velmi zřetelných, kvalitativních pásem (viz tabulku 4).
První pásmo regionů vytvářejících obyvatelům všestranné podmínky pro život na velmi dobré úrovni
tvoří kraje Královéhradecký, Zlínský, Olomoucký a Vysočina. Druhé pásmo regionů vytvářejících
průměrné podmínky tvoří kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský a Liberecký. Třetí
pásmo regionů vytvářejících obyvatelům podmínky pro život se zřetelně podprůměrnými hodnotami
(ve vztahu k průměru ČR) tvoří kraje Karlovarský, Moravskoslezský, Hlavní město Praha a Ústecký.
Tabulka 4: Kvalitativní pásma vytvářených podmínek pro život v krajích ČR

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010

Stejně jako u předchozího modelu ekonomické potence regionu i u modelu regionu s všestrannými
podmínkami pro život srovnání variant hodnocení regionu se stanovenými vahami a se stejnými
vahami indikátorů ukázalo, že model je poměrně necitlivý ke změně vah (pokud nejsou příliš velké) a
pro základní orientaci uživatele je dostatečně vypovídající i při stejných vahách indikátorů.
ZÁVĚR
Prezentované výsledky výzkumu ukazují, že základní výzkum problematiky disparit v rámci úkolu WD55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České republiky přispěl k prohloubení dosavadních
poznatků o této problematice ve všech jejích relevantních sférách – v teorii, metodologii, klasifikaci,
systémové dekompozici i praktické uplatnitelnosti.
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Jedním z aplikovaných přístupů byla různorodost a komplexnost pohledu na regionální disparity. Byl
opuštěn jednostranný a tradičně uplatňovaný pohled na regionální disparity jako na negativní jev,
kdy jde o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty zaostávají. Je navrhováno, aby kromě tohoto pohledu
byly disparity vnímány rovněž jako pozitivní jev, tedy zkoumání rozdílnosti subjektů, vedoucí také
k poznání jejich jedinečnosti, resp. unikátnosti v pozitivním slova smyslu.
Novost zkoumání regionálních disparit byla uplatněna také u volby přístupu k identifikaci a hodnocení
disparit. Šlo o to, zjistit, do jaké míry přinášejí informace o zjištěných disparitách uživateli informací
nové poznání a v jakém smyslu může být toto poznání využito. Je rozlišována informační hodnota
disparit jako poznávací, rozhodovací, motivační a operační.
Navržená soustava 46 deskriptorů a 165 indikátorů představuje rozsáhlou množinu informací,
umožňující podrobné pohledy na regionální disparity. Na úrovni jednotlivých indikátorů jde o velmi
detailní pohledy umožňující řešení konkrétních autonomních dílčích problémů, avšak jejich využití
pro rozhodování, je obvykle pro jejich množství a příliš detailní pohled obtížné.
Pro rozhodování, zejména strategické, je obvykle potřebný syntetičtější pohled, který ukazuje
problematiku existence a vývoje disparit v regionech v různém stupni integrace a ve vzájemných
souvislostech. Proto je potřebná jistá míra uživatelské integrace indikátorů, což vedlo k vypracování
návrhu integrovaných indikátorů a modelových regionů pro sledování a hodnocení regionálních
disparit. Identifikováno je čtrnáct integrovaných indikátorů a sedm typů modelových regionů.
Jak již bylo řečeno výše, jsou na této konferenci výsledky zkoumání přístupů a vývoje disparit v EU a
v zemích V4 předmětem samostatného příspěvku. Šlo však v rámci úkolu o integrální součást
výzkumných prací a proto považuji za potřebné uvést alespoň několik souhrnných závěrů této části
výzkumu.
Regionální politika zemí EU a politika soudržnosti EU představují komplex politik, jejichž cílem je
přispívat k vyváženému rozvoji regionů v zemích EU. Současná regionální politika není již orientována
pouze na řešení regionálních disparit, ale akcentuje podporu rozvoje v širším kontextu jako podporu
růstu, zaměstnanosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti regionů, které mají přispívat ke
konkurenceschopnosti národních ekonomik a Evropské unie jako celku.
Přestože při hodnocení politiky soudržnosti na úrovni EU lze vysledovat tendenci ke konvergenci mezi
zeměmi, na regionální úrovni toto není již tak jednoznačné. Ve vyspělých zemích jako je Rakousko
k výraznému nárůstu regionálních disparit nedochází, přesto země má své disparitní problémy. Ve
všech analyzovaných nových státech EU12 se v posledním období projevil zřetelný nárůst disparit
zejména mezi hlavními městy, resp. regiony hlavních měst a zbývajícím územím, k dalšímu
prohlubování disparit dochází také na nižších regionálních úrovních a uvnitř těchto úrovní.
Souhrnně lze konstatovat, že období po vstupu do EU až do vypuknutí světové finanční krize, tedy
období 2004 – 2008, přineslo státům V4 významný hospodářský růst, snížení nezaměstnanosti a
zvýšení zaměstnanosti. Tyto příznivé podmínky však nebyly dostatečně využity ke stabilizaci
veřejných financí, ani k větší orientaci na podporu výzkumu a inovací.
Analýza prokázala, že strukturální pomoc má příznivý dopad na růst v zaostávajících regionech, avšak
ke zmírňování disparit mezi vedoucím regionem ve státě s hlavním městem a ostatními regiony
nedochází.

PROSINEC 2010

- 21 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 8/2010

disparity.vsb.cz

Orientace na konkurenceschopnost a využívání růstových faktorů na regionální úrovni přináší
zvyšování disparit i mezi regiony ve skupině dohánějících regionů v rámci jednotlivých států
středoevropského prostoru.
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ABSTRAKT:
V článku je popsán postup prací a výsledky výzkumného úkolu „Návrh hodnotícího modelu pro
posouzení disparit a metodický postup pro jeho využívání“ HMDIS, WD- 41-07-1, řešený v letech
2007-2010 v rámci Projektu Ministerstva pro místní rozvoj a zaměřený na obce s 500-3000 obyvateli.
Potřebná data byla získána jednak z veřejně dostupných zdrojů, jednak zjištěná na místě formou
rozhovorů se zástupci obcí. Celkem bylo zpracováno 163 obcí. Data byla zhodnocena statistickými
metodami i subjektivně a byly definovány ukazatelé klíčové pro rozvoj v obci. Na tomto základě byl
zpracován hodnotící model, potřebný software a metodika pro jeho použití. Na úrovni krajů
(ministerstev) lze pomocí tohoto software vyhodnotit, jak je obec z pohledu regionálních disparit ve
vazbě na přírůstky obyvatel znevýhodněna nebo naopak zvýhodněna. Možnost hromadného vkládání
dat do software umožní při provázaní s GIS získat podklady pro strategické rozhodování o zásadních
rozvojových plánech kraje.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Regionální disparity, hodnotící model, rozvoj venkova
ABSTRACT:
There are more than six thousand municipalities in the Czech Republic and municipalities with
population of 500 to 3000 represent about one third of this amount. They are often located in rural
areas and they considerably influence country's landscape. These municipalities don't form
homogenous body. On the contrary there are many differences among them. Maintenance and
development of municipalities is funded through government subsidies or EU funds. These sources
are limited thus it is necessary but difficult to decide which projects and municipalities are in the
greatest need of this funding in preparation of strategic plans of regions. Regional disparities are one
of the aspects which have to be considered. These disparities are often considered as disparities
between regions but there are also equally important disparities inside regions. Our project was
aimed at preparation of a model which shall assess potential drawbacks of smaller municipalities in
regional sense. Output of the model should be valuable information for regional planning.
The model design started with gathering data. Data gathered from various sources and personal
visits to sample municipalities were analyzed using statistical methods such as chi-square test,
Spearman's rank correlation coefficient and also using manual "common-sense" analysis. Statistical
methods proved some correlations between selected effects (population increase, economic growth)
and tested causes (e.g. distance from regional capital, presence of school, pollution, etc.).
Correlations were formed into the form of an assessment model. The model takes limited number of
municipality's characteristics on the input and summarizes found disparity effects on the output.
These results might indicate that particular municipality is disadvantaged regarding some attribute or
even disadvantaged overall. Stakeholders then should consider adjusting of priorities to support
municipalities whose conditions are worse than average.
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In the end of our project the final model was implemented into the form of a software tool. This tool
is publicly available to municipal governments, regional planning agencies, etc.
Though the model was prepared some issues still need further research and consideration. The final
model assesses population focused indicator. During the project an economic indicator was also
prepared but we decided to omit it for the final model as it might lead to penalizing of successful
municipalities. Stronger relation to housing problematic remains another open issue because of the
questionable quality of related statistical data in the Czech Republic and problematic formulation of
comparable criteria. These will be aims for the further improvement of the model.
KEYSWORDS:
Regional disparities, assesment model, rural development
ÚVOD
Disparita - regionální disparita, rozdílnost a podobně patří v posledních deseti letech k často
skloňovaným pojmům. V rámci Evropské unie tyto pojmy náleží k naplňování cílů politiky soudržnosti,
která se odráží fakticky ve třech základních složkách a to v ekonomické části, sociální a územní
(Skokan (2007)). Ukazatele k posouzení rozdílů – disparit v těchto složkách jsou sledovány. Z pohledu
Eurostatu se jedná o data na úrovni NUST0 a NUTS1 (Melecký, (2007)). V České republice se pak
disparity vnímají na úrovni regionů soudržnosti nebo krajů a ne už jejich dílčích složek.
Motto projektu, jehož výstupy jsou obsahem tohoto článku, vycházelo ze známé poučky o pevnosti
řetězu, která byla modifikována takto: “Region je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek“.
Menší obce stojí velmi často na okraji zájmu, přestože představují velký podíl na celkovém počtu obcí
a také zaujímají značnou územní rozlohu. Projekt „Návrh hodnotícího modelu pro posouzení disparit a
metodický postup pro jeho využívání“ HMDIS, WD- 41-07-1, který byl řešen v letech 2007-2010
v rámci Projektu Ministerstva pro místní rozvoj byl především zaměřen na menší obce s 500-3000
obyvateli. Cílem bylo vytvořit nástroj – „Hodnotící model regionálních disparit“, který bude sloužit
pro nezávislé hodnocení obcí z hlediska disparit, ovlivňujících jejich vývoj.
1. DATOVÁ ZÁKLADNA PRO MODEL
Vybraná skupina obcí představovala přibližně 45% území republiky a v roce 2007 se jednalo o více
než 2000 obcí. V původním záměru bylo vybrat pro datovou základnu obce ze všech krajů ČR, ale po
zvážení (např. Martinec (2006)) bylo rozhodnuto, že do datové základny nebudou zařazeny obce ve
Středočeském kraji, který je významně ovlivněn metropolí. Výběr obcí z ostatních krajů, které tvořily
datovou základnu, byl proveden na základě kritérií, která reflektovala polohu (např. nadmořská
výška), potenciál (rekreační oblasti), nebo historii (např. bývalé průmyslové obce). Počet vybraných
obcí v jednotlivých krajích nebyl stejný. Snahou bylo respektovat početnost cílových obcí (obcí s 5003000 obyvateli) v krajích a zachovat jejich podíl na celkovém vzorku obcí. Bylo vybráno 185 obcí, což
odpovídá přibližně 10 % z 1804 všech cílových obcí v ČR mimo kraje Středočeského (stav v roce
2007).
Pro získání relevantních dat, která by popisovala vývoj obce mezi roky 1991 až 2006 byl vytvořen
pasport. Tento pasport obsahoval 17 okruhů otázek, 163 otázek a tabulek, což přibližně odpovídá
2000 dat za každou obec.
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Data byla získaná jednak z oficielních zdrojů tj. Český statistický úřad, mapy geofondu, geografické
mapy, ARIS webu a dalších a další vyplynula z místního šetření v obcích. Dostupnost a forma dat byla
různá. Problémem byla data starší například ze Sčítání lidu, domu a bytů v roce 1991, která byla
dostupná ve většině případů pouze v listinné podobě. Rádi bychom tímto podělovali za vzornou
spolupráci všech krajských poboček ČSÚ a především pobočce v Ostravě.
Pro získání informací přímo z obce byl požádán starosta o schůzku, na které odpovídal na jednotlivé
dotazy a doplňoval neúplné informace. Tuto část řešení projetu lze považovat z hlediska řešitelů za
mimořádně zajímavou. Osobní setkání s představiteli obcí přinesla nejen informace do pasportu, ale
mnoho zajímavých informací ze života a řízení obce. Rozsah tohoto článku bohužel neumožňuje
detailnější popis návštěv obcí a rozhovorů se starosty. O zájmu těchto malých, mnohdy opomíjených
obcí svědčí i to, že pouze 8% starostů odmítlo osobní setkání a jen 1 starosta na domluvenou schůzku
bez omluvy nedorazil. Celkem se podařilo pasportizovat 163 obcí. Všem představitelům obcí, kteří
byli ochotni se členům řešitelského týmu věnovat, patří náš velký dík.
2. POSTUP A VÝSLEDKY STATISTICKÉ ANALÝZY - IDENTIFIKACE INDIKÁTORŮ A STATISTICKÉ
VYHODNOCENÍ
Teoretické poznatky byly zpracovány na základě (Zvárová, J. (2003)) a (Jarošová E., Král J. (2006)). Jak
uvádí (Zvárová, J. (2003)), většina statistických analýz zahrnuje porovnání různých vnějších nebo
vnitřních impulsů ke zkoumaným objektům (obcím).
Pro zjištění, zda existuje vztah mezi příčinou a důsledkem byly vypracovány testy rozebírající vztah 84
vybraných kvalitativních indikátorů o obcích vůči dvěma hlavním vybraným ukazatelům a to vůči
„průměrný přírůstek obyvatel v obci na 1 obyvatele v obci“ (časová řada1993-2007) a „průměrný
celkový příjem obce bez dotací přepočteno na 1 obyvatele“ ( časová řada 1997-2007).
Vyhodnocení bylo provedeno testem (84 indikátorů) a Spearmanovým korelačním koeficientem (38
indikátorů (pouze vybrané)). (Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku není možné všechny
jmenovat).
Vyhodnocení ukazatele „průměrný přírůstek obyvatel v obci na 1 obyvatele v obci“
Na průměrný přírůstek obyvatel mají dle statistického vyhodnocení vazbu následující indikátory:


Dojížďkový čas do krajského města (v minutách)



Vzdálenost do okresního města v km



Možnost nájezdu na silnici 1. nebo vyšší třídy od obce



Hustota osídlení - obyvatel / rozloha obce (závislost prokázána i v případě, že se počítá
rozloha bez lesní půdy



Velikost katastru



Nadmořská výška ve vazbě na krajský průměr



Průměrná míra znečištění ovzduší



Podíl rolníků na celkovém počtu podnikatelských subjektů



Podíl vyjíždějících na ekonomicky aktivním obyvatelstvu (v %)
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Podíl obyvatel se základním vzděláním na celkovém počtu obyvatel

Vyhodnocení ukazatele „průměrný celkový příjem obce bez dotací přepočteno na 1 obyvatele“
Statistická analýza zkoumala vazbu mezi příjmy obce a indikátory. Výsledkem je následující seznam
indikátorů:


Velikost katastru 2006



Hustota obyvatel na zastavěné území obce



Podíl rolníků na celkovém počtu podnikatelských subjektů



Podíl vyjíždějících na ekonomicky aktivním obyvatelstvu (v %)



Čistírna odpadních vod – vybudovaná nebo rekonstruovaná



Účast v programu rozvoje venkova nebo program rozvoje vesnice



Lékařské péče - lékařská praxe v obci

Z vyhodnocení vyplývá, že přírůstky obyvatel a s tím související demografická struktura má vazbu
v podstatě na indikátory, které jsou obcí poměrně obtížně ovlivnitelné. Na druhou stranu
ekonomická situace obce v některých indikátorech přímo odráží aktivitu vedení obce.
Z toho vyplývá, že možnost zvrácení nepříznivého vývoje v přírůstcích obyvatel je stěží v možnostech
vlastní obce, ale je zcela zřejmé, že do tohoto procesu musí vstoupit kraje případně stát. Možnosti
jsou například v zlepšení infrastruktury a s tím související zkrácení dojížďkové vzdálenosti i času do
okresních a krajských měst, zlepšení napojení obce na silnice vyšších tříd a s tím související také
zatraktivnění obce z hlediska investorů a v neposlední řadě forma “investičních pobídek“.
V souladu s cíli projektu - především vytipovat potřebné obce - byly do hodnotícího modelu zařazeny
vazby na přírůstky obyvatel.
3. HODNOTÍCÍ MODEL
Pro identifikaci znevýhodněných obcí respektive pro hodnocení obcí z hlediska výše popsaných
indikátorů – disparit - byl pracován hodnotící model a jeho softwarová podoba.
Zadání pro vlastní model
Softwarová podoba hodnotícího modelu sleduje jeho co nejlepší využitelnost. Proto také bylo
nezbytné omezit možnou duplicitu podobných údajů nebo údajů na sebe navazujících (např. velikost
katastru - hustota) a dále vybrat ty údaje, u kterých lze reálně očekávat, že je dokáží uživatelé rychle
najít z dostupných zdrojů a bez chyb, které by ovlivnily výsledky (například hodnocení míry nečištění).
A také eliminovat na minimum potřebu dat pocházejících pouze ze Sčítání lidu domů a bytů
(používaná stará data z roku 2001 a ještě neexistující data ze sčítání v roce 2011).
Stanovení váhy jednotlivých indikátorů a modelový výpočet
Pro stanovení váhy byla použita metoda bodovací konkrétně Metfesselova alokace 100 bodů (Žák
2004). (Důležitost kritéria se ohodnotí počtem bodů, přičemž součet všech bodů musí být roven 100
bodů.) Váhy odrážely sílu vazby popsané statistickým výpočtem (viz Tabulka 1).
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Tabulka 1: Rozdělení vah
Vybrané indikátory pro model

výsledné body

váhy

Dojížďkový čas do krajského města (v minutách)

28

0,28

Dojížďkový čas do okresního města km

22

0,22

Vzdálenost silnice 1.třídy od obce

20

0,2

Nadmořská výška rozdíl proti krajskému průměru

3

0,03

Velikost katastru

2

0,02

Podíl vyjíždějících na ekonomicky aktivním
obyvatelstvu data z roku 2001 (v %)

10

0,1

Podíl rolníků na celkovém počtu podnikatelských
subjektů

15

0,15

SUMA

100

1

Modelový výpočet – integrovaný indikátor obyvatelstvo.
Vzorec:
Iobyvatelstvo = (BDCK * 0,28 + BDVO * 0,22 + BVS1 * 0,2 + BRPS*0,15 + (BVEA- 4,0 * ADZ) * 0,1 + BNVR * 0,03 + BVKT
* 0,02) * 100
kde:
IObyvatelstvo je integrovaný indikátor – obyvatelstvo
BDCK je bodové ohodnocení za dojížďkový čas do krajského města
BDVO je bodové ohodnocení za dojížďkovou vzdálenost do okresního města
BVS1 je bodové ohodnocení za vzdálenost silnice 1.třídy od obce
BRPS je bodové ohodnocení za podíl rolníků na celkovém počtu podnikatelských subjektů v roce 2006
BVEA je bodové ohodnocení za podíl vyjíždějících na ekonomicky aktivním obyvatelstvu 2001
ADZ je korekce na dominantního zaměstnavatele, která nabývá hodnoty 1, právě když B VEA je >= 9 a
největší zaměstnavatel v obci má 100 a více zaměstnanců, jinak je její hodnota rovna 0
BNVR je bodové ohodnocení za nadmořskou výšku
a BVKT je bodové ohodnocení za velikost katastru
Při testování modelu bylo zjištěno, že indikátor počet vyjíždějících podává problematické výsledky
v situaci, kdy je v obci velký zaměstnavatel (neplatí tím vypočtená závislost - čím méně vyjíždějících,
tím horší). (Závislost potvrzena také Spearmanovým korelačním koeficientem). Problém se podařilo
odstranit při použití porovnání s informacemi o dominantním zaměstnavateli a bylo přistoupeno
k úpravě výpočtu v rámci tohoto indikátoru a to: v případě, že pomocné body indikátoru budou 9
nebo 10 a obec má jednoho zaměstnavatele se 100 zaměstnanci a více, jsou tomuto indikátoru
odečteny 4 body.
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Stanovení hraničních hodnot integrovaného indikátoru
Body pro jednotlivé pasportizované obce byly vypočteny a byly porovnány s výsledky prvního kroku
analýzy tj. kumulovaného ukazatele. Pro stanovení hraničních hodnot bylo použito rozdělení výsledků
na kvartily.
Byly stanoveny tyto hranice: do 400 bodů včetně – obec bez problémů, našem vzorku obcí to
reprezentuje 37 obcí a nad 700 bodů obce s problémy – což je 42 obcí v našem vzorku.
ZÁVĚR
Výsledkem řešení výzkumného úkolu WD- 41-07-1 je hodnotící model regionálních disparit, který je
zaměřen na obce s 500-3000 obyvateli. Na úrovni krajů (ministerstev) lze pomocí tohoto software
vyhodnotit, jak je obec z pohledu regionálních disparit ve vazbě na přírůstky obyvatel znevýhodněna
nebo naopak zvýhodněna. Míra znevýhodnění nebo zvýhodnění je popsána hodnotou integrovaného
indikátoru. Díky možnosti hromadného vkládání dat do software lze výsledky aplikovat na větší počet
obcí, což při provázaní s GIS umožní získat podklady pro strategické rozhodování o zásadních
rozvojových plánech kraje. Postup pro použití hodnotícího modelu regionálních disparit je popsán
v Metodice, která je nedílnou součástí modelu.
Hodnocení je založené na objektivních datech. Hodnocení není zatíženo subjektivním postojem
zadávajícího. Pro podrobnější informace o modelu je možno navštívit stránku projektu
http://hmdis.ataco.cz. Vytvořený software - hodnotící model regionálních disparit včetně Metodiky
pro jeho použití - bude po schválení výsledků řešení a jejich převzetí zadavatelem projektu
Ministerstvem pro místní rozvoj dostupný zdarma představitelům obcí i krajů.
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ABSTRAKT:
Příspěvek je zaměřen na analýzu regionálních disparit ve vývoji nezaměstnanosti v regionech a obcích
České republiky v období hospodářské krize. V úvodu je pozornost věnována zhodnocení současného
stavu na trhu práce v České republice. V rámci sledovaného období (březen 2008 – červen 2010) jsou
pak hodnoceny změny v regionální diferenciaci míry registrované nezaměstnanosti na úrovni okresů
a obcí a analyzovány možné podmiňující faktory této diferenciace. Závěr shrnuje dosažené výsledky.
KLÍČOVÁ SLOVA:
nezaměstnanost, regionální disparity, hospodářská krize, Česká republika
ABSTRACT:
The paper is aimed at analyzing the meaning of one of the most important phenomena of the current
economic crisis (recession) which is the increase of unemployment. The main aim is to analyze
regional disparities in registered unemployment rate in the regions and municipalities of the Czech
Republic during the period March 2008 - June 2010 and to find out which regions were most affected
by the unemployment rise, what was the dynamics of these changes and what are the possible
factors making the differentiation in regional unemployment rate. According to current data in June
2010 there was 487 733 job seekers and registered unemployment rate was 8,5 % in the Czech
Republic, in March 2008 it was 312 009 job seekers and registered unemployment rate was 5,6 %. As
expected the registered unemployment rate increased in all districts during the observed period. The
highest relative increase was recorded in districts Rychnov nad Kněžnou, Praha-východ, Praha-západ
and Prostějov. However, if we compare these results with similar surveys (e.g. Lavický 2009; Pileček,
Červený 2010), the sharpest increase was recorded in „border“ districts between Bohemia and
Moravia such as Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Havlíčkův Brod and Pelhřimov. Another view
on the evolution of interregional disparities was the development of number of municipalities with
low (up to 5 %) and high (over 15 %) registered unemployment rate in municipalities in the regions
(„kraje“). In case of the lowest interval, the decrease of the number of municipalities within the
Czech Republic was about 75 %, from 2534 to 646. Within the regions, the highest decline was in
Moravskoslezský kraj (95,1 %), the lowest in Ústecký kraj (53,8 %). In the category over 15 % there
was massive increase from 265 to 750 municipalities. From the perspective of the region's, the
highest increase recorded Zlínský (560,0 %), Plzeňský (416,7 %) and Středočeský (362,5 %) regions,
the lowest increase was in Ústecký (76,3 %), Královéhradecký (114,3 %) and Moravskoslezský (111,5
%) regions. Analysis of factors of regional differentiation of registered unemployment rate based on
8 selected indicators showed that at the district level in both investigated terms the registered
unemployment rate correlated the most significanly (and negatively) with „demographic“ indicators,
educational level and intensity of housing construction.
KEYWORDS:
unemployment, regional disparities, economic crisis, Czech Republic
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Příspěvek byl zpracován s podporou výzkumného projektu MMR WD-03-07-1 „Formy efektivního
snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony České republiky“.
ÚVOD
Počátky hospodářské krize (recese) lze spojovat s hypoteční krizí v USA, jež vyvrcholila v letech 20052006 a vedla k růstu hypotečních sazeb. To mělo za následek nesplácení hypotečních úvěrů a
následnou insolvenci a bankrot na trhu zejména významných investičních společností. Vzhledem ke
globálnímu propojení finančního trhu se pak tato krize přenesla i do bankovního sektoru a do
ostatních zemí světa. V České republice byl bankovní sektor postižen méně a hlavně později,
především proto, že v podobné situaci se ocitl již ve druhé polovině devadesátých let minulého století
a díky rozsáhlé sanaci ze strany státu (v rozsahu několika set miliard korun) byl ozdraven a následně
privatizován bez existujících špatných nebo nespolehlivých úvěrů. Faktem zůstává, že česká bankovní
krize nesouvisela s realitním trhem. České banky k poskytování úvěrů, včetně hypotečních úvěrů
následně přistupovaly poměrně přísně, nepoužívaly rizikové nástroje, jako např. sekuritizaci apod. a
tak vznikl poměrně nesprávný závěr, že světová krize se hospodářského vývoje v České republice
významněji nedotkne. Nicméně, právě v České republice se hospodářská krize začala projevovat ve 4.
čtvrtletí roku 2008, kdy výše HDP (ve stálých cenách) byla na stejné úrovni jako v roce 2007.
V porovnání s rokem 2009 však došlo k poklesu o 4,2 %. V prvním čtvrtletí roku 2009 činil pokles 3,9
% proti stejnému čtvrtletí roku 2008, ve druhém čtvrtletí dokonce 5,0 %. Teprve až v 1. čtvrtletí roku
2010 byl HDP vyšší o 1,1 %, než v 1. čtvrtletí roku 2009.
Obecně lze říci, že hospodářská krize má několik významných projevů jako je růst nezaměstnanosti,
úbytek zakázek firem, kolísání a pokles kurzů akcií na burzách, pokles koupěschopnosti domácností,
omezení přístupu k úvěrům a růst úroků, platební neschopnost firem, nárůst vyhlášených insolvencí a
bankrotů, neschopnost domácností splácet hypotéky a úvěry, klesající zájem o koupi nemovitostí,
kolísání kurzu koruny, pokles tržeb maloobchodu atd.
Příspěvek se zaměřuje na oblast nezaměstnanosti, cílem je analyzovat regionální disparity ve vývoji
nezaměstnanosti v regionech (okresech) a obcích České republiky v období hospodářské krize.
Snahou autorů je nalézt odpovědi na otázku typu: Jaké regiony byly z pohledu vývoje nárůstu
nezaměstnanosti nejvíce zasaženy? Jaká byla dynamika těchto změn? Jaké jsou možné podmiňující
faktory diferenciace regionální míry nezaměstnanosti?
1. METODICKÉ POZNÁMKY A POUŽITÁ DATA
Příspěvek je zaměřen na analýzu regionálních disparit ve vývoji nezaměstnanosti. Míra
nezaměstnanosti vyjadřuje procentuální podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle. Lze však
rozlišit různé míry nezaměstnanosti, a to na základě použité metodiky stanovení čitatele a
jmenovatele, ale i v přesnosti zdrojů dat a časové srovnatelnosti obou údajů (Lavický 2009). V rámci
České republiky jsou rozlišovány jednak obecná míra nezaměstnanosti, která vyjadřuje podíl počtu
nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele
konstruované podle mezinárodních definic a doporučení aplikovaných ve výběrovém šetření
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pracovních sil (VŠPS)1. Tento ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na
základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ČSÚ 2010b) a je tedy použitelný pro mezinárodní
komparace. Dále existuje ukazatel tzv. registrované míry nezaměstnanosti, což je podíl počtu
dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání k počtu zaměstnaných z výběrového šetření
pracovních
sil,
počtu
pracujících
cizinců
podle
evidence
Ministerstva
práce
a sociálních věcí (MSPV) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a počtu dosažitelných
neumístěných uchazečů o zaměstnání. Údaje o počtu zaměstnaných jsou počítány jako klouzavé
průměry za posledních 12 měsíců. V případě tohoto příspěvku jsou analyzována zejména data o
registrované míře nezaměstnanosti podle jednotlivých obcí z údajů MPSV, která v čitateli nezahrnují
počet dosažitelných neumístěných uchazečů, kteří nejsou jednoznačně lokalizování do konkrétní
jednotlivé obce a ve jmenovateli uvádějí tzv. ekonomicky aktivní obyvatele, což je údaj ze Sčítání lidu,
domu a bytů 2001, tj. nikoliv aktuální a navíc ne vždy přesně správně převedený na současné
administrativní vymezení obcí. Tyto údaje se tedy v součtech za okresy, kraje a Českou republiku
nepatrně liší od celkových údajů analýz nezaměstnanosti, což ale není pro hlavní sledovaný účel
tohoto příspěvku (regionální diferenciace registrované míry nezaměstnanosti) podstatné.
Výchozím obdobím pro porovnání vývoje registrované míry nezaměstnanosti byl zvolen březen roku
2008 jako období příznivého hospodářského vývoje bez náznaků možné recese (ta přišla až v průběhu
4. čtvrtletí daného roku). Koncovým obdobím pak byl červen roku 2010, pro který byla dostupná
nejaktuálnější data. Ta byla převzata z Integrovaného portálu MPSV.
2. CELKOVÝ CHARAKTER VÝVOJE (NE)ZAMĚSTNANOSTI S DŮRAZEM NA OBDOBÍ BŘEZEN 2008 –
ČERVEN 2010
Podle aktuálních údajů evidovaly úřady práce v červnu letošního roku 487 733 uchazečů o
zaměstnání, míra registrované nezaměstnanosti činila 8,5 % a volných pracovních míst bylo
„pouhých“ 32 927. V březnu roku 2008 to bylo 312 009 uchazečů o zaměstnání, míra registrované
nezaměstnanosti činila 5,6 % a volných pracovních míst bylo 151 311. Během sledovaného období
průběžně rostly hodnoty počtu uchazečů o zaměstnání a registrované míry nezaměstnanosti, a to od
června roku 2008, počet volných pracovních míst se prudce snižoval (viz obrázky 1 a 2). Rozhodující
pro takový vývoj bylo poslední čtvrtletí roku 2008, kdy se hospodářská krize (recese) začala promítat
do vývoje na trhu práce, v plné míře potom v průběhu roku 2009. Co se týče vývoje počtu uchazečů o
práci a registrované míry nezaměstnanosti byla situace nejhorší v březnu tohoto roku. Počet
uchazečů o práci činil 556 304 a míra registrované nezaměstnanosti 9,7 %. V případě počtu volných

1

Podle ČSÚ (2010b) se provádí VŠPS kontinuálně v náhodně vybraném vzorku domácností a je zaměřené na
zjišťování ekonomického postavení obyvatelstva na území celé republiky. Rozsah šetření a ukazatele
zaměstnanosti a nezaměstnanosti plně odpovídají definicím Mezinárodní organizace práce a metodickým
doporučením Eurostatu. Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v soukromých domácnostech.
Šetření se nevztahuje na osoby bydlící dlouhodobě v hromadných ubytovacích zařízeních. Z toho důvodu jsou
údaje za určité skupiny obyvatelstva, zejména za cizí státní příslušníky žijící a pracující na území republiky,
k dispozici v omezené míře. Výběrový soubor, ve 2. čtvrtletí roku 2010 zahrnoval více než 25 tis. bytů na území
celé České republiky (0,6 % všech trvale obydlených bytů), v nichž bylo šetřeno téměř 59 tis. respondentů všech
věkových skupin, pak umožňuje získat spolehlivé odhady charakteristik trhu práce na úrovni republiky
a s relativně dostatečnou spolehlivostí i odhady krajských a oblastních hodnot.
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pracovních míst to byl prosinec roku 2009 (30 927). Vývoj v 1. pololetí roku 2010 pak nese známky
pravděpodobného mírného „oživení“ na trhu práce, kdy se začal počet volných pracovních míst
mírně zvyšovat, a to i v důsledku nárůstu počtu sezónních prací.
Obrázek 1: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti v ČR v období březen 2008 - červen 2010

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Obrázek 2: Vývoj počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání a počtu volných pracovních míst v ČR
v období březen 2008 - červen 2010

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat.
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Pozn.: Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání - jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou
bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní,
kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.

3. VÝVOJE REGISTROVANÉ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI NA ÚROVNI OKRESŮ A OBCÍ ČR V OBDOBÍ
BŘEZEN 2008 – ČERVEN 2010
Z hlediska aktuálního stavu míry registrované nezaměstnanosti na úrovni jednotlivých okresů jsou na
tom „tradičně“ nejlépe středočeské okresy (Praha-východ, Praha-západ, Mladá Boleslav, Benešov) a
také okresy některých krajských měst (Hlavní město Praha, České Budějovice nebo Hradec Králové).
V těchto územních jednotkách se míra registrované nezaměstnanosti pohybuje mezi 3,8 - 6,0 %.
Naopak mezi deset okresů s nejvyšší mírou registrované nezaměstnanosti přesahující 12,5 % se
především řadí strukturálně postižené (Most, Děčín, Karviná, Ústí nad Labem, Teplice) a periferní
(Bruntál, Hodonín, Jeseník) okresy.
Tabulka 1: Nezaměstnanost ve vybraných okresech ČR (červen 2010)
Míra registrované
„Nejlepší“ okresy

nezaměstnanosti
(v %)

„Nejhorší“ okresy

Míra registrované
nezaměstnanosti
(v %)

Praha-východ

3,8

Most

15,6

Hlavní město Praha

3,9

Děčín

14,6

Praha-západ

4,2

Bruntál

14,2

Mladá Boleslav

4,7

Hodonín

14,0

Benešov

4,9

Karviná

13,7

České Budějovice

5,5

Ústí nad Labem

13,4

Prachatice

5,8

Teplice

13,3

Hradec Králové

6,0

Jeseník

13,3

Písek

6,0

Sokolov

12,8

Jindřichův Hradec

6,2

Chomutov

12,5

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty.
Kromě současné vysoké úrovně míry registrované nezaměstnanosti působí velmi nepříznivě na
dotčené obyvatelstvo také rozsah změn ve sledovaném období, což dokumentuje Tabulka 3
(procentuální nárůst míry registrované nezaměstnanosti v červnu 2010 oproti březnu 2008). Podle
očekávání došlo ve všech okresech k nárůstu míry registrované nezaměstnanosti. Hospodářská krize
se výraznějším způsobem nepodepsala do tradičně problémových oblastí severozápadních Čech a
severní Moravy (okresy Karviná, Most, Teplice, Opava, Ústí nad Labem, Ostrava-město). Naopak
nejvyšší relativní nárůst zaznamenaly okresy Rychnov nad Kněžnou, Prostějov, Jablonec nad Nisou,
Plzeň-jih, Pelhřimov, ale i Praha-východ a Praha-západ a Mladá Boleslav, což potvrzuje konstatování
Lavického (2009), že „...hospodářská recese postihuje široké spektrum firem, včetně těch původně
„zdravých“, také sektor služeb a obecně progresivnějších aktivit, jejichž výskyt je vázán spíše na
rozvinutější oblasti“ (s. 41). Pokud však tyto výsledky porovnáme s obdobnými šetřeními (např.
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Lavický 2009; Pileček, Červený 2010), které analyzovaly vývoj registrované míry nezaměstnanosti
v jiném časovém úseku, tak nejprudší nárůst zaznamenaly okresy českomoravského pomezí, jako jsou
Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Havlíčkův Brod, Pelhřimov nebo Jindřichův Hradec.
Tabulka 2: Porovnání vývoje nezaměstnanosti ve vybraných okresech ČR
(březen 2008 - červen 2010)
Nejnižší nárůst

v%

Nejvyšší nárůst

v%

Znojmo

5,6

Rychnov nad Kněžnou

146,2

Karviná

7,9

Praha-východ

137,5

Most

11,4

Praha-západ

133,3

Teplice

16,7

Prostějov

126,8

Opava

17,9

Mladá Boleslav

123,8

Litoměřice

22,2

Jablonec nad Nisou

109,6

Ústí nad Labem

24,1

Plzeň-jih

106,7

Jeseník

25,5

Pelhřimov

106,7

Písek

30,4

Nový Jičín

105,6

Ostrava-město

31,0

Ústí nad Orlicí

104,3

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty.

Podobnou informaci přináší také Obrázek 3, kde jsou vyneseny hodnoty míry registrované
nezaměstnanosti v březnu 2008 v kombinaci s následnou změnou v procentních bodech
k červnu 2010. Z obrázku lze vyčíst, že ve sledovaném období nedosáhly nejvyššího nárůstu
registrované míry nezaměstnanosti strukturálně postižené (Karviná, Most, Teplice) a některé
periferní okresy (Znojmo). Absolutně nejvyššího nárůstu (o 5 procentních bodů) totiž dosáhly okresy
Jičín, Nový Jičín, Prostějov a Tachov. Zajímavé je také porovnání vývoje v některých nejrozvinutějších
okresech, které z pohledu relativního nárůstu zaznamenaly v celorepublikovém srovnání ve
sledovaném období jedny z nejvyšších nárůstů - Praha-východ, Praha-západ, Mladá Boleslav (viz
tabulka 3), nicméně, v absolutním vyjádření lze změnu ve vývoji registrované míry nezaměstnanosti
hodnotit v územních jednotkách tohoto typu (viz i Hlavní město Praha, Benešov, České Budějovice,
Hradec Králové apod.) jako téměř bezvýznamnou.
Další pohled na vývoj meziregionálních disparit nabízí tabulka 4, v níž jsou zachyceny počty obcí
v jednotlivých krajích, ve kterých byla v rámci sledovaného období vykázána nízká nezaměstnanost do 5 % (podle Tomeše (1996) lze stav, při kterém se míra registrované nezaměstnanosti pohybuje
mezi 3 - 5 % považovat ve vyspělých zemích za plnou zaměstnanost), nebo naopak vysoká - nad 15 %
míra registrované nezaměstnanosti. V případě kategorie do 5 % došlo na úrovni celé ČR od března
2008 do června 2010 k poklesu počtu obcí z 2 534 na 646, tj. o téměř 75 %. V rámci krajů to bylo
nejvíce v Moravskoslezském o 95,1 %, v Libereckém o 94,3 %, Olomouckém o 94,2 % a ve Zlínském o
93,4 %. Nejnižší nárůst zaznamenaly kraje Ústecký (o 53,8 %), Jihočeský (o 62,1 %), Královéhradecký
(o 66,4 %) a Vysočina (o 68,8 %). V kategorii nad 15 % došlo v rámci ČR k obrovskému nárůstu (o 183
%) z 265 na 750 obcí. Z pohledu krajů se to nejvíce týkalo Zlínského (o 560,0 %), Plzeňského (o 416,7
%), Středočeského (o 362,5 %) a Libereckého (o 342,9 %). Naopak nejnižší nárůst počtu obcí v této
kategorii vykázaly kraje Ústecký (o 76,3 %), Královéhradecký (o 114,3 %), Moravskoslezský (o 111,5
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%) a Jihomoravský (o 129,8 %). Výše popsané změny charakteru regionální diferenciace pak velmi
názorně doplňují obrázky 1 a 2.
Obrázek 3: Vztah stavu míry registrované nezaměstnanosti v březnu 2008 a změny k červnu 2010

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty.
Pozn.: Z důvodu čitelnosti nebyly zobrazeny všechny zkratky okresů.

Obrázek 4: Registrovaná míra nezaměstnanosti do 5 % a nad 15 % v obcích ČR (březen 2008)

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty.
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Pozn.: Registrovaná míra nezaměstnanosti do 5 % je označena světlemodrou barvou, nad 15 % tmavěčervenou
barvou (viz i obrázek 2).

Tabulka 3: Registrovaná míra nezaměstnanosti do 5 % a nad 15 % v obcích ČR v březnu 2008 a
v červnu 2010 podle krajů
Březen 2008
Kraj

Hl. město Praha

Počet obcí
s nezaměstna
ností
<5%

Červen 2010
Počet obcí
s nezaměstnaností
> 15 %

Počet obcí
s nezaměstnaností
<5%

Počet obcí
s nezaměstnaností
> 15 %

1

0

1

0

Středočeský

669

16

199

74

Jihočeský

346

6

131

24

Plzeňský

280

12

70

62

Karlovarský

22

10

4

31

Ústecký

13

59

6

104

Liberecký

70

7

4

31

Královéhradecký

238

7

80

15

Pardubický

196

22

35

62

Vysočina

285

27

89

88

Jihomoravský

193

47

14

108

Olomoucký

104

21

6

63

Zlínský

76

5

5

33

Moravskoslezský

41

26

2

55

2534

265

646

750

ČR celkem

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty.

4. ANALÝZA FAKTORŮ DIFERENCIACE REGIONÁLNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI
Zaměření poslední části by si vyžadovalo daleko podrobnější sledování, které přesahuje rámec tohoto
příspěvku. Nicméně, je zde alespoň částečně nastíněna možnost analýzy faktorů diferenciace
regionální míry nezaměstnanosti, jak ji provedl např. Lavický (2009), jež by vedla k zodpovězení
otázky, čím by mohly být výše popsané trendy vývoje nezaměstnanosti v průběhu hospodářské krize
podmíněny. Podle Tomeše (1996, s. 278-279) je „...nalezení statistické závislosti v podmínkách, kdy
míru nezaměstnanosti na úrovni okresů ovlivňují často potíže jediného většího podniku, kdy krach
jedné nebo několika málo firem způsobuje výrazné posuny okresu v pořadí, téměř nemožné“.
Nicméně, analyzováno bylo celkem 8 vybraných ukazatelů, a to z 5 základních tematických oblastí
(demografie, ekonomika, bydlení a sociální vybavenost, přírodní prostředí, dopravní a technická
infrastruktura a poloha), které jsou v rámci příslušného výzkumného projektu dlouhodobě sledovány
(např. Pileček, Červený 2009). V tabulce 5 jsou uvedeny párové korelace mezi závislými proměnnými
(míra registrované nezaměstnanosti březen 2008, míra registrované nezaměstnanosti červen 2010 a
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změna registrované míry nezaměstnanosti březen 2008 - červen 2010) a vybranými ukazateli na
úrovni okresů.
Obrázek 4: Registrovaná míra nezaměstnanosti do 5 % a nad 15 % v obcích ČR (červen 2010)

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty.

Tabulka 5: Párové korelace závislých proměnných s nezávisle proměnnými na úrovni okresů
ukazatel

NEZAM08

NEZAM10

NEZAMzmena

INDEXSTAR

-0,371

-0,386

-0,047

INDEXEKOZAT

-0,441

-0,437

-0,002

INDEXPES

0,091

0,012

-0,197

PRACvPRUM

-0,046

0,137

0,456

LIKVIDACE

-0,113

-0,066

0,114

INDEXVZDEL

-0,320

-0,383

-0,166

INTENZITABV

-0,517

-0,584

-0,182

OCHRANA

0,169

0,218

0,128

HUSTOTA

0,171

0,097

-0,180

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; ČSÚ (2010a); vlastní výpočty.
Pozn. 1: NEZAM08: míra registrované nezaměstnanosti březen 2008; NEZAM10: míra registrované
nezaměstnanosti červen 2008; NEZAMzmena: změna registrované míry nezaměstnanosti březen 2008 - červen
2010; INDEXSTAR: index stáří = počet jedinců ve věku 65+ na 100 jedinců ve věku (0-14 let); INDEXEKOZAT: index
ekonomického zatížení = počet jedinců ve věku (0-14 let) plus počet jedinců ve věku (65+) ku počtu jedinců ve
věku (15-64 let) (2009); INDEXPES: index progresivity ekonomické struktury = vážený součet podílu
ekonomických subjektů v jednotlivých sektorech (primér plus 2krát sekundér plus 3krát terciér) na celkovém
počtu ekonomických subjektů (2008); PRACvPRUM: podíl zaměstnanců v průmyslu a ve stavebnictví v % (2001);
LIKVIDACE: podíl firem v likvidaci na 1 000 ekonomických subjektů v % (22.7.2009); INDEXVZDEL: podíl
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vysokoškolsky vzdělaných starších 15 let v % (2001); INTENZITABV: intenzita bytové výstavby = počet
dokončených bytů na 1 000 obyvatel (2008-2009); OCHRANA: podíl chráněných území na rozloze okresu v %
(2006); HUSTOTA: hustota silniční sítě pro silnice I. a vyšší třídy v km/km2 (1.1.2007).
Pozn. 2: u tučně vyznačených hodnot přesahuje hodnota Pearsonova korelačního koeficientu pořadí
signifikantnost na 95% hladině významnosti.

V rámci obou sledovaných období korelovaly s regionální mírou nezaměstnanosti na okresní úrovni
nejvýznamněji (a to negativně) ukazatele index stáří, index ekonomického zatížení, index vzdělanosti
a intenzita bytové výstavby. V případě změny registrované míry nezaměstnanosti mezi březnem 2008
a červnem 2010 dosáhl významnější hodnoty korelačního koeficientu pouze ukazatel procentuálního
podílu zaměstnanců v průmyslu a ve stavebnictví, u tohoto ukazatele taktéž došlo ke změně
orientace koeficientu korelace (z negativní hodnoty v březnu 2008 na pozitivní v červnu 2010), což
může indikovat souvislost nárůstu registrované míry nezaměstnanosti v okresech s vyšším
zastoupením zaměstnanců v průmyslu. Význam dalších ukazatelů (např. podíl firem v likvidaci na
1 000 ekonomických subjektů) se v provedené korelační analýze překvapivě bohužel neprojevil.
ZÁVĚR
V příspěvku byly analyzovány regionální disparity ve vývoji nezaměstnanosti v regionech a obcích
České republiky v období hospodářské krize. Pokud bychom se měli vrátit ke zodpovězení otázek,
které byly nastoleny v úvodu tohoto příspěvku, tak lze říci, že z pohledu vývoje nárůstu
nezaměstnanosti došlo ve všech okresech České republiky ve sledovaném období (březen 2008 červen 2010) k nárůstu registrované míry nezaměstnanosti. Nejvíce zasaženy (nárůst registrované
míry nezaměstnanosti o 120 - 140 %) byly okresy Rychnov nad Kněžnou, Praha-východ, Praha-západ
a Prostějov, tedy i některé rozvinutější oblasti. Nicméně, pokud porovnáme dosažené výsledky
s obdobnými šetřeními (např. Lavický 2009; Pileček, Červený 2010), můžeme konstatovat, že
hospodářská krize významně zasáhla okresy českomoravského pomezí (Rychnov nad Kněžnou, Ústí
nad Orlicí, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jindřichův Hradec), kde se zpravidla do potíží dostal významný
zaměstnavatel (známým příkladem jsou sklárny ve Světlé nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod).
Naopak hospodářská krize výraznější měrou nezasáhla dlouhodobě problémové strukturálně
postižené okresy severozápadních Čech a severní Moravy (Karviná, Most, Teplice, Opava, Ústí nad
Labem, Ostrava-město). Nicméně, tyto okresy spolu s některými periferními okresy (Bruntál,
Hodonín, Jeseník) mají v rámci České republiky dlouhodobě nejvyšší hodnoty míry registrované
nezaměstnanosti.
Možné podmiňující faktory diferenciace regionální míry nezaměstnanosti byly určeny pomocí
korelační analýzy. V obou sledovaných obdobích korelovaly s regionální mírou nezaměstnanosti na
okresní úrovni nejvíce intenzita bytové výstavby, index vzdělanosti a také „demografické“ ukazatele
(index stáří, index ekonomického zatížení). V případě změny registrované míry nezaměstnanosti
dosáhl ve sledovaném období významnější hodnoty korelačního koeficientu pouze ukazatel
procentuálního podílu zaměstnanců v průmyslu a ve stavebnictví. Význam dalších ukazatelů se
v provedené analýze bohužel neprojevil.
Z hlediska dalšího sledování projevů hospodářské krize v jednotlivých regionech České republiky se
pozornost autorů zaměří nejen na rozšiřování stávajících poznatků o vývoji nezaměstnanosti, ale také
na další aspekty. Prvotní analýzy (viz např. Pileček, Červený 2010) ukázaly, že jako vysoce relevantní a
nosná tematika se jeví problematika vyhlašování insolvencí a likvidací (bankrotů) firem.
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PROBLÉMY ŘÍZENÍ MUNICIPÁLNÍHO ROZVOJE
Autoři:
Ing. Petr Ponikelský
Ing. Hana Novotná
ABSTRAKT:
Systematický a koncepční regionální management není v podmínkách municipalit České republiky
stále ještě příliš uplatňován a realizován. U představitelů obcí převládají spíše rozhodovací aktivity k
řešení akutních problémů nebo rozhodování ad hoc dle momentálních dotačních možností ze
státních a jiných zdrojů. Systematičnost, koncepčnost, aktivizace vlastního potenciálu a další atributy
programového řízení území mají spíše okrajový charakter nebo jsou uplatňovány jen v nemnoha
případech. Koncepční, racionální a efektivní řízení obce opřené o kvalitní realizaci všech
manažerských činností je přitom základním předpokladem pro zajištění jejího udržitelného rozvoje.
Nerealizace manažerských funkcí naopak vede ke stagnaci či úpadku a následnému prohlubování
regionálních disparit. Míra úspěšnosti aplikovaného modelu řízení regionálního rozvoje a úrovně
jednotlivých manažerských funkcí vykonávaných při tomto procesu je i předmětem výzkumného
projektu „Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni obecních a mikroregionálních samospráv
České republiky“.
KLÍČOVÁ SLOVA:
regionální politika, regionální rozvoj, municipality, management, region, manažerské funkce
ABSTRACT:
Systematic and strategic regional management is not in terms of municipalities of the Czech Republic
is still not implemented and enforced. For more community representatives dominate decisionmaking activities to address the acute problems or decisions of an ad hoc basis according to the
momentary state of grant opportunities and other resources. Systematic, conceptual, activation of
their own potential and other attributes of the program management are more marginal in nature or
are applied only in few cases. Conceptual, rational and efficient management of the village resting on
the quality of the implementation of all management activities are taking essential to ensure its
sustainable development. Non-execution of management functions on the contrary lead to
stagnation or decline and subsequent widening of regional disparities. The success rate of industrial
management model of regional development and the level of managerial functions performed by
this process is the subject of the research project “Management processes of regional development
at the micro level, municipal governments and the Czech Republic.”
KEYWORDS:
regional policy, regional development, municipality, management, region, managerial functions
ÚVOD
Regionální politika České republiky je charakteristická značnými regionálními disparitami. Jejich vznik
a trvání mohou mít různé příčiny – od geografické polohy řešeného území, přes strukturu
obyvatelstva, historický handicap apod. Jednou z klíčových příčin je pak zcela jistě i územně-správní
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uspořádání České republiky, které je dlouhodobě charakteristické vysokým počtem obcí a jejich
značnou fragmentací a kdy velké množství malých obcí vykazuje značně odlišné úrovně
managementu rozvoje. Rozdílná úroveň řízení rozvoje obcí je pak také sama pokládána za jednu
z hlavních příčin vzniku a trvání socioekonomických disparit v regionálním rozvoji, a to zejména ve
středně velkých a malých obcích. Nedostatečná kvalita řízení je způsobena převážně personální
nedostatečností, spočívající v nedostatku kvalifikovaných a motivovaných pracovníků i vlastních
představitelů samospráv. Přitom právě kvalita řízení významným způsobem přispívá k zajištění
pozitivního vývoje socioekonomické úrovně municipalit obdobně, jako je tomu v případě
podnikového managementu. Touto problematikou se zabývá i výzkumný projekt „Procesy řízení
regionálního rozvoje na úrovni obecních a mikroregionálních samospráv České republiky“, který
sleduje míru úspěšnosti aplikovaného modelu řízení regionálního rozvoje a úrovně jednotlivých
manažerských funkcí vykonávaných při tomto procesu.
1. ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCÍ
Jádrem ústřední úvahy projektu je obec a způsob jejího řízení, který se v mnoha ohledech shoduje
s rysy řízení soukromých subjektů, tj. podniků a firem. Obce jako právnické osoby reprezentují
územní samosprávu, tvoří územně vymezený funkční celek a jejich posláním je pečovat o všestranný
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Aby obce mohly naplňovat toto poslání, mají
vytvořeny podmínky, mají vlastní právní subjektivitu, jejíž hlavní atributy jsou zcela totožné s prvky
právní subjektivity ostatních ekonomických subjektů v ČR – je to samostatnost v rozhodování, právo
vlastnit majetek, vystupovat navenek svým jménem na vlastní zodpovědnost.
Vzhledem k těmto shodným rysům a skutečnosti vyplývající z teorie managementu, totiž že
soukromé subjekty řídí svoji činnost lépe a efektivněji než subjekty veřejného sektoru, přistoupili
řešitelé k realizaci projektu z pohledu firemního řízení. Výkon řízení – zde řízení rozvoje obce – je tak
pojímán z pohledu hlavních manažerských funkcí vykonávaných v rámci tohoto procesu. Tyto funkce
byly vybrány, definovány a upraveny pro potřeby prostředí municipalit na následující funkce:


Řízení rozvoje. Jedná se o specifickou aktivitu, jejímž hlavním cílem je prostřednictvím
jednotlivých dalších manažerských funkcí maximálně efektivně zajišťovat dosažení
požadovaných výstupů v oblasti řízení rozvoje.



Rozhodování. Podstatou rozhodování je proces výběru mezi alespoň dvěma možnostmi
variantního jednání, v případě obce se zároveň jedná o proces stanovování jejích rozvojových
priorit.



Organizování. Organizování spočívá v činnosti, jejímž cílem je uspořádat prvky v systému,
jejich aktivity a koordinaci tak, aby přispěly co nejvyšší měrou k dosažení stanovených cílů
rozvoje obce.



Plánování rozvoje obce. Plánování je činnost zaměřená na budoucí vývoj obce, určující čeho,
jak a v jakém pořadí má být dosaženo.



Informování a komunikace. Informování představuje proces poskytování informací a
komunikace proces vzájemného poskytování (výměny) informací s aktivní zpětnou vazbou.



Kontrolování. Kontrolování je zhodnocení reality s ohledem na zjištění, zda bylo dosaženo
shody ve vývoji kontrolované skutečnosti vůči specifikovaným požadavkům.
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2. REALIZACE PROJEKTU
Výše uvedená specifika řízení municipálního rozvoje se opírají o výzkum implementace manažerských
funkcí obcí České republiky realizovaný v několika postupných krocích. Realizace projektu byla
zahájena v roce 2007, kdy byly nejprve zpracovány metodické postupy, byla provedena
multikriteriální analýza pro výběr respondentů. Na jejím podkladě byl vybrán vzorek respondentů pro
terénní výzkum a ti byli posléze osloveni. Bylo vybráno celkem 130 municipalit (tj. cca dostatečná 2%
z celkového počtu jednotek ve výběrovém souboru). Dále bylo připraveno softwarové prostředí pro
zpracování výstupů analýzy. V následujícím roce 2008 proběhla realizace terénního výzkumu, a to ve
dvou základních a jednom doplňkovém stupni, přičemž všechny tři typy terénního šetření byly
realizovány odděleně a jinými řešiteli, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování či přizpůsobování
výsledků o konkrétní obci. Výzkum sledoval a posuzoval ukazatele, faktory a konkrétní situace, podle
kterých je možné hodnotit a vzájemně porovnávat rozsah, kvalitu i účinnost realizovaných
manažerských funkcí u jednotlivých zástupců z vybraného reprezentativního vzorku. Nejprve bylo
provedeno vlastní nezávislé šetření (pozorování) na území vytipovaných respondentských obcí, jehož
cílem bylo získání odborného náhledu na pozorovanou obec ke konkrétní fázi vývojového cyklu
municipalit. Druhým stupněm byl řízený rozhovor se zástupci municipalit, který byl realizován ve
spolupráci s Českým statistickým úřadem. Doplňkově pak, jako třetí stupeň v rámci terénního šetření,
byl proveden průzkum internetových stránek respondentů, jakožto veřejného informačního zdroje o
dané municipalitě.
V roce 2009 byly výsledky zpracovány a analyzovány dle definovaných manažerských činností,
přičemž byla specifikována forma, intenzita a kvalita jejich uplatňování v podmínkách České
republiky. Výstupem byl popis a identifikace klíčových problémů, a pochopitelně i předností,
zjištěných při realizaci řízení rozvoje obce. Jak analýza ukázala, je odborné manažerské řízení
vycházející z kvalitně zpracovaných rozvojových strategií a programů, realizováno jen v minimálním
počtu municipalit. Konkrétní praxe se zaměřuje převážně na řešení akutních problémů a realizaci
projektů, na které je možné čerpat dotační prostředky. Výsledkem je regionální rozvoj postrádající
systematičnost, koncepčnost a logickou posloupnost realizovaných aktivit. Dílčí neprovázané projekty
zpravidla vykazují nižší multiplikační efekt, případně generují méně pozitivních externalit a nemohou
tak ve finále naplnit komplexní rozvojové cíle. Z výstupů hodnocení terénního šetření také vyplynulo,
že největší problémy s uvedenými aspekty vykazují zejména malé obce do 200 obyvatel, které mají
značné problémy s uplatněním a používáním formálních manažerských postupů.
3. ŘEŠENÍ IDENTIFIKOVANÝCH PROBLÉMOVÝCH OKRUHŮ PŘI PROCESU ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCE
Na základě těchto identifikovaných předností a problémů jsou připravovány manuály pro realizaci a
zlepšení výkonu municipálních a regionálních řídících funkcí v oblasti regionálního rozvoje. Jsou
určeny především čelním představitelům municipalit, kterým poskytnou konkrétní a jasné návody pro
postup při řízení procesů regionálního rozvoje. V praxi municipální a mikroregionální politiky jejich
uplatnění může přispět k socioekonomickému oživení území, např. k zefektivnění hospodaření s
veřejnými prostředky, ke kvalitnímu a prorůstově orientovanému finančnímu a investičnímu
rozhodování municipalit, k posilování obytných, rekreačních, ekonomických a sociokulturních funkcí,
cílenému rozvoji cestovního ruchu, snížení výskytu sociopatologických jevů atd.
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Manuály byly nejprve zpracovány v obecné rovině podle jednotlivých definovaných manažerských
funkcí a v dalším kroku budou upraveny dle regionalizace ČR provedené v rámci projektu podle
výsledků terénních zjištění a doplněny o další konkretizující body. Pro každou manažerskou činnost
byly identifikovány hlavní problémové okruhy – např. pro manažerskou činnost řízení to jsou okruhy:


Zapojení podnikatelů do municipálního rozvoje



Zapojení veřejnosti do municipálního rozvoje



Zapojení orgánů a organizací obce do municipálního rozvoje



Financování rozvoje obce

Problémové okruhy, respektive jejich řešení, byly následně zpracovány ve struktuře:
1) Popis řešeného problému
a) Výchozí situace – tento bod popisuje výchozí situaci zjištěnou v rámci výzkumné části
projektu.
b) Očekávaný výstup – v tomto bodě je stanoven jednak cíl řešení problémového okruhu včetně
komentáře.
2) Popis (procesu) řešení problému
a) Proces – zahrnuje identifikaci a popis jednotlivých procesních kroků, které povedou
k naplnění stanoveného cíle, včetně určení účelu a periodicity jednotlivých kroků.
b) Nástroj – v tomto bodě jsou popsány jednotlivé nástroje sloužící k realizaci stanovených
procesních kroků.
c) Cílové skupiny – identifikace cílových skupin zahrnutých do procesu řešení problémového
okruhu.
d) Vzory relevantních tiskopisů / dokumentů – popis relevantních tiskopisů ve formě
konkrétních vzorů zařazených v příloze, nejčastěji ve formátu doc nebo xls.
e) Popis možných věcných a procesních rizik – identifikace možných rizik, která mohou nastat
při řešení problémového okruhu.
3) Kontrola
a) Kontrola procesu – identifikace kontrolního procesu, specifikace, jaké fáze bude zahrnovat.
b) Kontrola výstupů – identifikace kontrolního procesu, specifikace, jaké fáze bude zahrnovat.
Tato struktura by tak měla jasně osvětlit daný problémový okruh a objasnit logiku jeho řešení včetně
jednotlivých kroků. Jelikož bude doplněna praktickými vzory, napomůže představitelům municipalit
při konkrétní aplikaci a zrychlí celý proces. Co se však ukázalo jako zcela zřejmé při zpracovávání
jednotlivých problémových okruhů, je skutečnost, že realizace jednotlivých manažerských funkcí
spolu úzce souvisí a je vzájemně propojená – laicky řečeno „všechno souvisí se vším“. Proto i
úspěšnost a dopad na kvalitu celého procesu řízení municipálního rozvoje závisí na systematické
realizaci všech dílčích činností a procesů pod ně spadající. Bez toho je sice možné zaznamenat dílčí
úspěchy, jejich dopad však bude omezený a ohraničený a nedojde k multiplikaci daných efektů, tudíž
ke kýženému snížení regionálních disparit vyvolaných nekvalitním řízení rozvoje. To je nutné mít
neustále na paměti a zdůrazňovat, aby realizace jednotlivých kroků ve zpracovaných manuálech byla
chápána jako ucelený a vnitřně provázaný balíček opravných opatření.
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ZÁVĚR
Hlavním problémem řízení municipálního rozvoje v podmínkách České republiky je nedostatečné
personální zajištění, specificky především absence odbornosti a nedostatečná úroveň žádoucí
kvalifikace a nízká motivovanost pracovníků i vlastních představitelů samospráv. Na situaci má vliv i
aktuální koncepce územně-správního uspořádání ČR, pro kterou je charakteristický vysoký počet a
značná fragmentace obcí. Ta přispívá k prohlubování nejen zmíněné personální nedostatečnosti, ale
má dopad i do dalších oblastí rozvoje obcí – zejména financování, zajišťování veřejných statků a
služeb, rozpočtové určení daní, apod. Systémová změna však v současnosti není na pořadu dne, a
proto je nutné hledat jiné cesty, jak problém nedostatečně efektivního řízení rozvoje obcí řešit a
přispět tak k pozitivnímu řešení regionálních disparit v ČR. Touto problematikou se zabývá i výzkumný
projekt „Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni obecních a mikroregionálních samospráv České
republiky“, který sleduje míru úspěšnosti aplikovaného modelu řízení regionálního rozvoje a úrovně
jednotlivých manažerských funkcí vykonávaných při tomto procesu. Projekt směřuje ke stanovení
konkrétních praktických postupů a identifikaci nástrojů, které napomohou zvýšit koncepčnost,
systematičnost a celkovou vnitřní provázanost procesu řízení. Tím přispějí k celkovému zvýšení
úrovně procesu a napomohou dosažení stanovených cílů rozvoje obce.
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POROVNÁNÍ KRAJŮ NUTS II JIHOVÝCHOD SE ZAMĚŘENÍM NA LIDSKÉ ZDROJE
Autor:
Ing. Libuše Měrtlová, PhD.
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá porovnáním vybraných ukazatelů regionálního rozvoje v regionu NUTS II
Jihovýchod. Problematika regionálního rozvoje a regionálních disparit je v současné době velice
aktuální a je předmětem vědeckého bádání různých subjektů.
V příspěvku jsou nejdříve charakterizovány oba kraje NUTS II Jihovýchod z pohledu přírodních,
geografických a demografických aspektů v souvislosti s jejich dopadem do ekonomiky, trhu práce a
rozvoje cestovního ruchu. Následuje stručné vyhodnocení základních makroekonomických indikátorů
regionálního rozvoje, analýza lidských zdrojů, trhu práce a indikátorů rozvoje vědy a výzkumu
v regionu NUTS II Jihovýchod.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Region, NUTS II, disparity, lidské zdroje, trh práce, věda a výzkum
ABSTRACT:
The paper deals with comparing chosen indices of regional development in the NUTS II Southeast
region. The problems of regional development and regional disparities are very topical at present
and are subject to scientific research of various subjects.
In the paper, we first characterize both NUTS II Southeast regions from the point of view of natural,
geographical, and demographic aspects in relation with their impact on economy, labour market, and
travel industry development. Then we briefly evaluate basic macroeconomic indices of regional
development, and analyse human resources, labour market, and science and research development
indices in the NUTS II Southeast region.
ÚVOD
Problematika regionů, jejich rozvoje a rozvojové strategie se dostává do popředí zájmu v České
republice od konce 90. let minulého století a na začátku 21. století. Osamostatnění regionů, zvýšení
odpovědnosti územní a místní samosprávy za rozvoj spravovaného území sebou přinesly potřebu
zabývat se touto problematikou jak po stránce praktické, tak i po stránce teoretické. Tato
samostatnost se projevuje i v současném výkonu veřejné správy, kdy na základě principu subsidiarity
obce a kraje získaly rozsáhlé pravomoci v oblasti řízení a rozhodování o prioritách rozvoje v rámci
daného regionu včetně zpracování rozvojových strategií a využívání prvků strategického řízení. Každá
relevantní strategie musí nutně vycházet z provedené analýzy území, jeho možností a zdrojů, musí
vycházet z možných příležitostí a předpovídat a eliminovat možné hrozby. Pro tvorbu dlouhodobé
strategie rozvoje regionu je podstatné na podkladě získaných informací vytvořit reálnou vizi, která
sjednotí i jednotlivé aktéry regionu tím, že je pro ně prospěšná a zajímavá a umožňuje tak vznik
dlouhodobého záměru rozvoje.
Tento článek je součástí výsledků projektu č. 402/09/2057 Měření a řízení dopadu nehmotných aktiv
na výkonnost podniku financovaného Grantovou agenturou České republiky."
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1. CHARAKTERISTIKA KRAJE VYSOČINA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Kraj Vysočina
Název kraje Vysočina1 vyjadřuje skutečnost, že se tento správní celek rozkládá na podstatné části
Českomoravské vrchoviny, která je charakteristická zvlněnou krajinou ležící mezi oběma historickými
zeměmi České republiky. Nadmořská výška Českomoravské vrchoviny dosahuje přes osm set metrů
výšky ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na
jihozápadě. Středem kraje probíhá evropské rozvodí, které rozděluje kraj na dvě téměř stejné části.
Kraj Vysočina se rozkládá na ploše 6 796 km2, celkový počet obyvatel k 1.1.2010 je 514 992.
Přírodní podmínky Vysočiny byly rozhodující pro vznik více než tisíce sídel, která jsou propojena
hustou sítí silnic. Jedná se o pro Vysočinu charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od místního
centra, jímž bývá klidné malé město se třemi až deseti tisíci obyvatel. Bývalá okresní města Třebíč,
Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Žďár mají více než dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje
počtu padesáti tisíc. Růst životní úrovně a mobilita obyvatelstva dává předpoklady pro další rozvoj
tohoto uspořádání a je pravděpodobné, že současné rozložení sídel v regionu bude výhodou jak
z pohledu obyvatelstva, tak i z pohledu zaměstnavatelů. Umožňuje využívat výhody venkovského
bydlení a přitom zaručuje možnost snadného dojíždění do zaměstnání i dostupnost dalších struktur
městského centra. Metropolí kraje je Jihlava, nejstarší horní město českých zemí, které patřilo ve
středověku k nejbohatším městům českého království, a to především díky těžbě stříbra. Rozkládá se
po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou.
K 1. lednu 2010 žilo na Vysočině 514 992 obyvatel, což představuje čtvrtou nejnižší lidnatost mezi
kraji ČR. Ženy z toho tvoří 50,4 %.
Ekonomická výkonnost kraje ve srovnání s ostatními regiony ČR zaostává za průměrem. Podíl kraje na
HDP České republiky dosahuje v posledních letech 4,1 %, což představuje 11. místo mezi kraji. Při
přepočtu HDP na 1 obyvatele kraj obsazuje 7. místo, když v roce 2008 činil tento ukazatel 295 785 Kč,
tj. 83,6 % průměru ČR.
Průměrná měsíční hrubá nominální mzda v kraji Vysočina v roce 2008 činila 20 587 Kč. Mzdy na
Vysočině zůstávají nadále pod průměrem ČR. Značné rozdíly jsou i v průměrných hrubých mzdách
vyplácených v jednotlivých odvětvích hospodářství kraje. Nejvyšší mzdy měli pracovníci v odvětví
finančního zprostředkování, naopak nejnižší mzda byla v ubytování a stravování.
Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla koncem roku 2008 hodnoty 6,27 % a byla osmá nejnižší v
celé ČR. Nejvyšší v kraji byla v okrese Třebíč (8,38 %) a naopak nejnižší v okrese Pelhřimov (4,35 %).
Téměř všechny okresy zaznamenaly meziroční nárůst nezaměstnanosti. Počet neumístěných
uchazečů o práci se oproti roku 2007 zvýšil o 15,9 %. Na jedno volné pracovní místo připadlo 7,8
uchazečů. Nabídka pro kvalifikované pracovní síly není vysoká.
Kraj Vysočina nadále pokračuje v tradici zemědělské výroby. Přestože zdejší přírodní podmínky jsou
podprůměrné (nadmořská výška a sklonitost území snižují produkční schopnost půd), pro některé
zemědělské komodity a činnosti je území Vysočiny optimální (produkce brambor, olejnin, pastevní
chov skotu). Po složitém období transformace zůstává pro zemědělství kraje nadále charakteristický
velkovýrobní způsob hospodaření. Většina zemědělských podniků se zaměřuje na kombinaci

1

www.kr-vysocina.cz
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rostlinné a živočišné výroby, větší specializaci je možno sledovat u menších výrobních jednotek typu
SHR (fyzických osob).
Intenzita chovu skotu na 100 ha zemědělské půdy se pohybovala v roce 2008 ve výši 57,2 kusu (z
toho 22,5 kusu krav) a byla nejvyšší ze všech krajů ČR. Průměrná roční dojivost 1 krávy dosáhla výše 6
951 litrů mléka. Výrobou masa ve výši 52 203 tun (bez drůbeže) byl kraj na třetím místě v ČR.
Průmyslová výroba je zastoupena v kraji strojírenským a kovodělným, textilním, dřevozpracujícím a
potravinářským odvětvím. Centry průmyslu jsou bývalá okresní města a další střediska.
Silniční a železniční síť Vysočiny je strategická jak z pohledu národního tak evropského. Území kraje je
součástí středoevropské urbanizované osy (Berlín-Praha-Vídeň/Bratislava-Budapešť). Dálnice D1 tak
plní svoji funkčnost jak v dopravě národní tak evropské. Chybí však kvalitní propojení okresních měst
a rychlostní komunikace pro severojižní propojení.
Nespornou výhodou regionu je relativně nízký stupeň kriminality a nízký podíl sociálně rizikových
skupin obyvatelstva.
Kraj Vysočina je atraktivním z hlediska jeho celoročního turistického využití. Nabízí dobré příležitosti
pro pobytovou zimní i letní turistiku a návštěvu hodnotných kulturně-historických památek. Na území
kraje Vysočina se nacházejí 3 památky České republiky zapsané v UNESCO. Je to městská památková
rezervace Telč, národní kulturní památka Santiniho poutní kostel Zelená hora u Žďáru nad Sázavou a
židovská čtvrť se hřbitovem a s bazilikou sv. Prokopa v Třebíči. Budoucnost cestovního ruchu na
Vysočině bude bezpochyby patřit vedle městské turistiky především formám klidné a ekologicky čisté
pobytové turistiky. Tu umožňuje hustá síť turisticky značených cest (asi 2 900 km), budování cyklotras
či postupně se rozvíjející agrofarmy s ubytováním.
Kraj Jihomoravský
Jihomoravský kraj2 je pro svoji výhodnou polohu na hranicích se dvěma zeměmi EU a na spojnici
Středozemí se střední a severní Evropou možno považovat za křižovatku Evropy. Jihomoravský kraj je
tvořen 7 okresy - okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo - 673
obcí je rozděleno do 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP).
Přírodní podmínky v Jihomoravském kraji jsou různorodé a mají samozřejmě vliv na způsob využívání
krajiny a na způsob života v konkrétní lokalitě. V rámci kraje lze rozlišit čtyři odlišné charaktery
základních krajinných typů:

2



Rozsáhlé jeskynní komplexy Moravského krasu v severní části kraje, známé především
propastí Macochou o hloubce 138,5 metrů, skalními úbočími a množstvím chráněných lokalit.
Řada jeskyní této unikátní oblasti, která se řadí k ekologicky nejčistějším v ČR, je zpřístupněna
a hojně navštěvována našimi i zahraničními turisty.



Jižní část kraje je převážně rovinatá oblast polí, luk a vinic se zbytky lužních lesů podél řeky
Dyje. Národní park Podyjí v jihozápadním cípu kraje je ukázkou výjimečně zachovalého
říčního údolí v bohatě zalesněné krajině. Symbolem této části jižní Moravy je Pálava a
Lednicko – valtický areál. Milovníci všech vodních sportů a rybaření navštěvují každoročně
vodní dílo Nové Mlýny.

www.kr-jihomoravsky
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Za řekou Moravou ve východní části se krajina postupně zdvihá do kopců Bílých Karpat. Tato
biosférická rezervace patří k nejcennějším přírodním oblastem v Evropě.



Krajina v okolí Brna je sice ovlivněna existencí velké městské aglomerace, přesto je okolí
města považováno za jedno z nejkrásnějších v republice. Na severu k němu těsně přiléhají
lesy Moravského krasu, na jihu jsou otevřené roviny jižní Moravy a přímo k hranicím města
přiléhá Brněnská přehrada.

Rozlohou 7 195 km2 se Jihomoravský kraj řadí na čtvrté místo v republice. Nejvyšší nadmořskou
výšku dosahuje území kraje v okrese Hodonín na trojmezí se Zlínským krajem a Slovenskem v blízkosti
kóty Durda (842 m n. m). Okres Břeclav se může pochlubit nejjižněji položenou obcí Moravy
Lanžhotem, na jehož katastru se nachází také nejníže položený bod kraje - soutok řek Moravy a Dyje
(150 m n. m.).
Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem. Vytvořený hrubý
domácí produkt kraje představuje desetinu hrubého domácího produktu České republiky. Vzhledem
k průmyslové tradici Brna a jeho okolí má stále dominantní postavení v ekonomice kraje
zpracovatelský průmysl, nelze opomenout ani obchod a opravy spotřebního zboží a tzv. komerční
služby. Tradičním odvětvím především jižních oblastí kraje je zemědělství, když téměř 60 % celkové
rozlohy kraje tvoří zemědělská půda, z níž připadá 83 % na ornou půdu. Nejvyšší stupeň zornění
(podíl orné půdy na zemědělské) mají okresy Vyškov a Znojmo. Z hlediska výrobních oblastí je
zemědělství zaměřeno především na obiloviny, řepku a cukrovku. Nadprůměrná úroveň přírodních
předpokladů umožňuje nadále pokračovat v dlouhodobé tradici specializovaných oborů zemědělské
výroby s vazbou na specifické regionální rysy. Je to především vinařství, ovocnářství a zelinářství.
V kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic ČR. Vinohradnictví je rozvinuto především v okrese
Břeclav, kde je 46 % plochy všech vinic v ČR, ale i v okresech Hodonín, Znojmo a částečně také Brnovenkov. V rámci živočišné výroby zaujímá Jihomoravský kraj jedno z předních míst v chovu prasat a
drůbeže.
Jihomoravský kraj jako celek má relativně kvalitní ovzduší. Znečištění ovzduší, hluk a podobné
nepříznivé vlivy jsou pouze lokálního charakteru, především u velkých průmyslových center.
Přirozené spádové centrum celé jižní Moravy je krajská metropole Brno, ležící na soutoku Svratky a
Svitavy. Město s významným regionálním postavením, situované na křižovatce dálnic ve směru Praha,
Vídeň, Bratislava a Olomouc, je střediskem tradičních mezinárodních výstav a veletrhů, které
podtrhují jeho status rušného mezinárodního obchodního centra. Druhé největší město republiky má
také značný nadregionální význam. Je jednak sídlem řady institucí celostátního významu, především
soudnictví, ale i významným centrem kultury a vysokého školství.
Jihomoravský kraj je krajem turisticky atraktivním. Jsou zde dvě místa, která jsou zapsána do
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Na prvním místě je třeba jmenovat Lednicko–
valtický areál. Jedinečnost meziválečné moderní architektury zastupuje vila Tugendhat v Brně.
Významnou součástí Jihomoravského kraje jsou také dvě biosférické rezervace UNESCO a to Dolní
Morava a Bílé Karpaty, mezi přírodními atraktivitami vyniká také Národní park Podyjí. Výsadní
postavení se svými kulturními památkami zaujímá i metropole Brno.
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2. MAKROEKONOMICKÉ SROVNÁNÍ
Úroveň ekonomiky je měřena podle vývoje celé řady ukazatelů, jako základní ukazatel je využíván
ukazatel hrubého domácího produktu (HDP) a HDP na obyvatele. Za celou ČR došlo v období od roku
2001 k růstu tohoto ukazatele, kdy hodnoty meziročního růstu dosáhly maxima v roce 2006
s meziročním nárůstem 6,8 %. V roce 2007 už docházelo k mírnému poklesu ekonomické výkonnosti v meziročním srovnání o 0,7 % a v roce 2008 už se projevil nástup ekonomické krize a meziroční
nárůst ekonomiky byl pouhá 2,5 %. V reálné tvorbě HDP podle předběžných výsledků podle krajů v
roce 2008 dominovala Praha se čtvrtinovým podílem na ČR (25,3 %). Další tři kraje zajistily každý více
než 10 % (Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský), nejméně Karlovarský 2,1 %. Ve vyjádření
HDP na 1 obyvatele kraje byla v roce 2008 podle předběžných údajů Praha na dvojnásobku proti ČR
(762 tis. Kč v b.c. proti 354 tis. Kč).3
Kraj Vysočina v rozmezí let 2005 až 2008 zvyšuje jak absolutní výši HDP, tak i v přepočtu na obyvatele
dochází k rostoucímu vývojovému trendu. Kraj Vysočina v porovnání krajů je v roce 2008 na 7. místě
v tvorbě HDP, ukazatel HDP na obyvatele ČR je 83,6 % úrovně ČR, podíl na tvorbě HDP na obyvatele
EU představuje 66,9 %.
Jihomoravský kraj je ekonomicky mnohem silnější, což vychází z jeho historicky daného silnějšího
průmyslového vývoje, intenzivnější zemědělské výroby zejména v důsledku klimatických podmínek a
mnohem rozvinutějšímu sektoru služeb. Podíl kraje na HDP ČR ve všech letech přesahuje 10 % a kraj
je na 2. místě v pořadí výše HDP, s rychlou dynamikou růstu ekonomické výkonnosti. Ukazatel HDP na
obyvatele je v Jihomoravském kraji vyšší proti kraji Vysočina ve všech letech, v roce 2005 o 7,3 %,
v dalším roce o 8,7 %, v roce 2007 o 9,04 %, v roce 2008 je HDP na obyvatele vyšší v Jihomoravském
kraji o celých 10,4 %. Také dynamika růstu HDP na obyvatele v porovnání let roste rychleji
v Jihomoravském kraji - v roce 2008 o plné 3,4 %. Ukazatel podíl HDP na obyvatele v Jihomoravském
kraji je o přibližně 10 % vyšší než v kraji Vysočina, dosahuje přes 90 % celorepublikového HDP na
obyvatele ve všech sledovaných letech, podíl HDP na obyvatele EU 27 představuje v roce 2005
přibližně 67 %, v následujících letech roste až na 73,9 %. Oba ukazatele, které charakterizují v
relativním vyjádření úroveň ekonomiky obou krajů, svědčí ve prospěch Jihomoravského kraje, jak
v absolutních ukazatelích, tak i v relativním vyjádření dynamiky růstu. Zároveň ukazují na rozdíl mezi
úrovní ekonomiky v ČR a EU.

3

reg.disparity2009-csu.cz
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Tabulka 1: Makroekonomické údaje krajů regionu NUTS II Jihovýchod
Kraj Vysočina
Ukazatel

2005

2006

2007

2008

HDP v běžných cenách (mil. Kč)

126025

135150

147958

152148

Podíl HDP v běžných cenách v ČR (%, ČR = 100)

4,2

4,2

4,2

4,1

Počet obyvatel

510767

511 645

513 677

515 411

HDP na obyvatele (Kč)

247109

264423

288667

295785

Podíl HDP na obyvatele v ČR ( %, ČR = 100)

84,8

84,2

84,3

83,6

Podíl HDP na obyv. v EU 27 ( %, EU 27 =100)

64,3

65,5

67,7

66,9

Vývoj HDP na obyvatele (%, 2005 = 100)

100

107

116,8

119,7

Vývoj HDP na obyvatele (%, předch.rok = 100)

106,9

106,6

105,3

102,9

Ukazatel

2005

2006

2007

2008

HDP v běžných cenách

299839

325128

357402

373500

Podíl HDP v běžných cenách v ČR (%, ČR = 100)

10

10,1

10,1

10,1

Počet obyvatel

1130358

1132563

1140534

1147146

HDP na obyvatele (Kč)

265278

287472

314774

326596

Podíl HDP na obyvatele v ČR ( %, ČR = 100)

91

91,6

91,9

92,3

Podíl HDP na obyv. v EU 27 ( %, EU 27 =100)

67

71,2

73,8

73,9

Vývoj HDP na obyvatele (%, 2005 = 100)

100

108,4

118,7

123,1

Vývoj HDP na obyvatele (%, předch.rok = 100)

105,8

108,1

106,4

102

Kraj Jihomoravský

http://www.brno.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1371-09, dostupné 15.9.2010

3. LIDSKÉ ZDROJE
Lidské zdroje, tedy počet aktivních práceschopných obyvatel, jejich věková, profesní a kvalifikační
struktura, stejně jako vzdělání jsou podstatné pro rozvoj regionu, pro jeho konkurenceschopnost a
schopnost rychle reagovat na měnící se příležitosti pro ekonomiku v daném regionu. Porovnání stavu
a vývoje nabídky trhu práce v obou krajích je provedeno na podkladě tabulky 2 Vybrané ukazatele
zaměstnanosti, kde jsou uvedeny údaje za oba kraje za roky 2005 až 2008.
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a zaměstnanost
Kraj Vysočina má v roce 2008 439 600 obyvatel ve věku 15 a více let. Tento údaj je nejvyšší ve
sledovaném období 4 let. Z toho je 58,3 % ekonomicky aktivních obyvatel, tzn. 256200 lidí je
zaměstnáno v národním hospodářství. Kraj Vysočina je charakteristický vysokým procentem
zaměstnaných obyvatel v zemědělství (9,4 %), procento zaměstnaných v průmyslu a stavebnictví je
44,3 a v tržních a netržních službách pracuje 46,2 % obyvatel.
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Ekonomicky neaktivních obyvatel je 183 400, z toho důchodci představují 61,3 % a žáci a studenti
22,8 %.
Když se budeme blíže věnovat vývoji počtu zaměstnaných v národním hospodářství v předchozích 4
letech, zjistíme, že počet ekonomicky aktivních obyvatel byl v letech 2005 a 2006 přibližně stejný,
v roce 2007 došlo ke značnému nárůstu o 6 900, v roce 2008 se počet opět snížil na 256 200
obyvatel. Vývoj tak kopíruje reálný demografický vývoj i stav ekonomiky, kdy se vytvářely pracovní
příležitosti i pro zahraniční dělníky. V zemědělství dochází k postupnému snižování počtu
zaměstnaných z 10,4 % z ekonomicky aktivního obyvatelstva až na 8,3 % v roce 2007, se zvýšením o 1
procento v roce 2008. Stejně je počet zaměstnaných v zemědělství vysoký v porovnání s jinými kraji
v ČR. V průmyslu a stavebnictví je zaměstnáno více než 45 % ekonomicky aktivních obyvatel s tím, že
jejich počet postupně narůstá až do roku 2007 (na 48,4 %), v roce 2008 se začínají projevovat
důsledky ekonomické krize a počet zaměstnaných se snižuje na 44,3 %. V tržních a netržních
službách je zaměstnáno 44,7 % ekonomicky aktivních obyvatel, v průběhu sledovaných let dochází
k mírnému poklesu až do roku 2007, v roce 2008 se počet zaměstnaných zvýšil o 2,9 %.
Z ekonomicky neaktivních obyvatel je zřejmý přibližně stejný počet důchodců (112 500), což
představuje v průměru 62,55 % ekonomicky neaktivních obyvatel, avšak zřetelný je úbytek žáků a
studentů o 4,2 % za poslední 4 roky, což souvisí se zhoršujícím se demografickým vývojem.
Jihomoravský kraj má v roce 2008 985.300 obyvatel ve věku 15 a více let. Ve sledovaném období
došlo k nárůstu o 23 500 obyvatel. Z těchto lidí je více než 57 % ekonomicky aktivních. V průběhu let
počet ekonomicky aktivních obyvatel v absolutním vyjádření roste, v relativním vyjádření jejich počet
na celkovém počtu obyvatel klesá. V roce 2008 je ekonomicky aktivních 561 700 obyvatel.
Ekonomicky neaktivních obyvatel je 423 600 obyvatel, z toho důchodci představují 56,8 % a žáci a
studenti 24 %.
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v předchozích čtyřech letech postupně stoupal, s větším
nárůstem v roce 2007. Tempo nárůstu je však nižší v porovnání s krajem Vysočina. I v roce 2008
dochází k nárůstu, zejména v kategorii zaměstnanců v průmyslu a stavebnictví a u tržních a netržních
služeb. V zemědělství dochází od roku 2005 k postupnému poklesu počtu pracovníků s výjimkou roku
2007 jak v absolutních, tak relativních hodnotách. V průmyslu a stavebnictví je zaměstnáno průměrně
40 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, trend má dlouhodobě rostoucí charakter. Pokud bychom
porovnali strukturu zaměstnanosti podle odvětví, vidíme v kraji Vysočina o 6,2 % vyšší zaměstnanost
v zemědělství, o 5 % nižší zaměstnanost v sektoru průmyslu a stavebnictví a o 9,4 % nižší
zaměstnanost v sektoru služeb.
Počet ekonomicky neaktivních obyvatel v Jihomoravském kraji představuje v průměru 42,37 procent
z počtu obyvatel, v porovnání s krajem Vysočina je toto procento vyšší o 1,07 %. V absolutním
vyjádření se počet těchto obyvatel pohybuje nad 400 tisíci, s vysokou dynamikou nárůstu počtu osob
v této kategorii v Jihomoravském kraji za poslední 4 roky, kdy představuje nárůst 21 000 osob, což je
více než 5 %. V kraji Vysočina to je nárůst pouze o 2100 osob, což představuje nárůst 1,15 %.

PROSINEC 2010

- 51 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 7/2010

disparity.vsb.cz

Tabulka 2: Vybrané údaje zaměstnanosti
Vybrané údaje za kraj Vysočina – zaměstnanost

2005

v%

2006

v%

2007

v%

2008

v%

Počet obyvatel ve věku 15 a více let (tis. osob)1)

435,2

100,0

433,2

100,0

436,5

100,0

439,6

100,0

v tom ekonomicky aktivní (pracovní síla)

253,9

58,3

253,5

58,5

260,4

59,7

256,2

58,3

z toho zaměstnaní v NH celkem

236,7

93,2

240,0

94,7

248,3

95,4

247,8

96,7

24,5

10,4

21,0

8,8

20,6

8,3

23,4

9,4

v průmyslu a stavebnictví

106,5

45,0

112,9

47,0

120,2

48,4

109,9

44,3

v tržních a netržních službách

105,7

44,7

106,1

44,2

107,5

43,3

114,5

46,2

ekonomicky neaktivní

181,3

41,7

179,8

41,5

176,0

40,3

183,4

41,7

z toho starobní a invalidní důchodci

113,5

62,6

112,8

62,7

111,9

63,6

112,5

61,3

49,0

27,0

43,9

24,4

43,4

24,7

41,8

22,8

z toho v zemědělství, lesnictví a rybolovu

žáci a studenti
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (tis. fyz. osob)2)
Vybrané údaje za Jihomoravský kraj - zaměstnanost

183,4
2005

186,9
v%

2006

186,6
v%

2007

x
v%

2008

v%

Počet obyvatel ve věku 15 a více let (tis. osob)1)

961,8

100,0

969,4

100,0

975,9

100,0

985,3

100,0

v tom ekonomicky aktivní (pracovní síla)

559,1

58,1

560,3

57,8

562,6

57,6

561,7

57,0

z toho zaměstnaní v NH celkem

513,9

91,9

515,7

92,0

532,1

94,6

537,0

95,6

20,8

4,0

19,4

3,8

21,2

4,0

17,3

3,2

v průmyslu a stavebnictví

198,4

38,6

202,7

39,3

215,1

40,4

221,1

41,2

v tržních a netržních službách

294,7

57,3

293,5

56,9

295,7

55,6

298,6

55,6

ekonomicky neaktivní

402,6

41,9

409,1

42,2

413,3

42,4

423,6

43,0

z toho starobní a invalidní důchodci

257,0

63,8

249,8

61,1

248,1

60,0

240,6

56,8

98,7

24,5

101,3

24,8

104,6

25,3

101,7

24,0

z toho v zemědělství, lesnictví a rybolovu

žáci a studenti
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (tis. fyz. osob)2)

445,3

472,8

465,4

x

Zdroj: jihlava.czso.cz, brno.czso.cz
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disparity.vsb.cz

4. TRH PRÁCE
Trh práce je systém, v němž se setkává nabídka práce, tj. nabídka ze strany pracovních sil s
poptávkou po práci, tj. se zájmem ze strany zaměstnavatelů po pracovních silách. Výsledkem tohoto
setkávání je cena práce, kterou vyjadřuje mzda. Trh práce ovlivňuje řada faktorů a je možné ho
hodnotit i pomocí různých parametrů. Jako zkoumané ukazatele jsou zvoleny ekonomicky aktivní
obyvatelstvo, nezaměstnanost, počet volných pracovních míst, počet uchazečů na 1 pracovní místo a
neumístění uchazeči.
Tabulka 3: Ukazatele trhu práce krajů regionu NUTS II Jihovýchod – nezaměstnanost
Kraj Vysočina
Ukazatel

2005

2006

2007

2008

2009

Počet obyvatel

510767

511645

513677

515411

514992

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

253900

253500

260400

256200

255500

Nezaměstnanost v %

8,23

7,1

5,63

6,27

10,25

Volná pracovní místa k 31.12.

1913

4071

5764

2414

762

Počet uchazečů na volné pracovní místo

11,92

4,93

2,81

7,4

37,49

22 814

20 060

16 202

17 874

28 566

2005

2006

2007

2008

2009

1130358

1132563

1140534

1147146

1151708

559100

560300

562600

561700

568600

Nezaměstnanost v %

10,21

8,82

6,92

6,83

11

Volná pracovní místa k 31.12.

5834

7990

13725

8253

3040

Počet uchazečů na volné pracovní místo

10,91

6,91

3,22

5,22

21,69

63 692

55 230

44 239

43 063

65 944

2005

2006

2007

2008

2009

10234091

10266646

10322689

10429692

10491492

5174200

5199400

5198300

5232300

5286500

7,93

7,14

5,32

4,39

6

52164

93425

141066

91189

48554

9,78

4,8

2,52

3,86

11,1

510416

448545

354878

352250

539136

Neumístění uchazeči k 31.12.
Kraj Jihomoravský
Ukazatel
Počet obyvatel
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

Neumístění uchazeči k 31.12.
ČR celkem
Ukazatel
Počet obyvatel
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Nezaměstnanost v %
Volná pracovní místa k 31.12.
Počet uchazečů na volné pracovní místo
Neumístění uchazeči k 31.12.
Zdroj: czso.cz
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Počet obyvatel obou krajů dosahuje 1 666 700 obyvatel, což představuje 15,88 % z obyvatelstva ČR.
Kraj Vysočina má 45 % obyvatel kraje Jihomoravského. Nezaměstnanost v kraji Vysočina je
dlouhodobě nižší než v kraji Jihomoravském, i když v průběhu let dochází k postupnému sbližování
hodnot. Nezaměstnanost se v průběhu let snižovala až do roku 2007, kdy ekonomika vykazovala ještě
rostoucí tendenci, od podzimu 2008 se začíná projevovat vliv nastupující krize, která se projevila už v
roce 2008 a zejména v roce 2009 navýšením procenta registrované nezaměstnanosti v obou krajích.
Rok 2009 překonal magickou hranici nezaměstnanosti a nezaměstnanost přesáhla 10% hranici jak
v kraji Vysočina, tak i v kraji Jihomoravském. Došlo k masivnímu propouštění pracovníků ve velkých
firmách, docházelo k zavírání malých firem a začaly se objevovat regiony s velmi vysokou
nezaměstnaností.
Obdobný trend je i u ukazatele volných pracovních míst k 31.12. Až do roku 2007 se poměr mezi
volnými pracovními místy a ekonomicky aktivním obyvatelstvem zvyšoval – ekonomika vytvářela
stále nové pracovní příležitosti, obrat je zřejmý v roce 2008 a následně hluboký propad je vidět v roce
2009. Situace v kraji Vysočina je v porovnání s Jihomoravským krajem horší, v průběhu 5 let je
relativně větší nabídka volných pracovních míst v Jihomoravském kraji s výjimkou roku 2006.
V porovnání s průměrem České republiky je situace v obou krajích pod těmito hodnotami, v kraji
Vysočina i pod hodnotami kraje Jihomoravského.
Obrázek 1: Míra registrované nezaměstnanosti

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Situace u neumístěných uchazečů o práci dokumentuje skutečnost, že krize neskončila, a přes
pozvolný růst HDP v roce 2009 dosud nedochází k dostatečnému nárůstu nových pracovních
příležitostí, naopak pokles těchto míst v roce 2009 je jak v obou krajích, tak i v rámci České republiky
obrovský.
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Tabulka 4: Ukazatele trhu práce krajů regionu NUTS II Jihovýchod – volná pracovní místa
Kraj Vysočina
Ukazatel

2005

2006

2007

2008

2009

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

253900

253500

260400

256200

255500

Volná pracovní místa k 31.12.

1913

4071

5764

2414

762

Poměr volná pracovní místa/ekon. akt. obyv. v %

0,75

1,6

2,2

0,9

0,3

Kraj Jihomoravský
Ukazatel

2005

2006

2007

2008

2008

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

559 100

560 300

562 600

561 700

568600

5834

7990

13725

8253

3040

1

1,4

2,4

1,5

0,5

Volná pracovní místa k 31.12.
Poměr volná pracovní místa/ekon. akt. obyv. v %
ČR celkem
Ukazatel
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Volná pracovní místa k 31.12.
Poměr volná pracovní místa/ekon. akt. obyv. v %

2005

2006

2007

2008

2008

5174200

5199400

5198300

5232300

5286500

52164

93425

141066

91189

48554

1

1,8

2,7

1,7

0,9

Zdroj:czso.cz

Obrázek 2: Průměrný počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
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Průměrná mzda
Představuje údaj rozhodný pro příjmy domácností, pro výpočet daňové povinnosti a je i ukazatelem
ekonomické úrovně regionu. Zároveň je signálem pro příliv nových vzdělaných odborníků do regionu
a tím i vytváření prostředí, kde vzdělaná a kvalifikovaná populace vytváří předpoklady rychlého
rozvoje regionu.
Tabulka 5: Ukazatele trhu práce krajů regionu NUTS II Jihovýchod – hrubá mzda
Kraj Vysočina
Ukazatel
Hrubá mzda

2005
16319

2006
17633

2007
18994

2008

2009

20587

x

Kraj Jihomoravský
Ukazatel
Hrubá mzda

2005
17 013

2006
18 374

2007
19 913

2008

2009

21 568

x

ČR celkem
Ukazatel
Hrubá mzda

2005
18344

2006
19546

2007
20957

2008
22691

2009
23598

Zdroj: czso.cz,csu.cz

Průměrná hrubá mzda je v obou krajích nižší než je průměr ČR, v roce 2008 činí podíl kraje Vysočina
na průměrných mzdách v ČR 90,73 %, podíl kraje Jihomoravského činí 95 % průměru ČR.
Jihomoravský kraj vykazuje vyšší úroveň mezd ve všech čtyřech zkoumaných letech, průměr hrubých
mezd Jihomoravského kraje na mzdách ČR představuje 94,2 %, průměr hrubých mezd kraje Vysočina
na mzdách ČR je pouze 90,13 %.
5 Vzdělání a výzkum
Jedním z ukazatelů matice znalostního hodnocení – Knowledge Assesment Matrix je úroveň lidských
zdrojů. Lidské zdroje jsou rozhodujícím faktorem pro zvládnutí důležitých úkolů v současné
informační společnosti. Jejich vzdělanost a znalosti dávají předpoklad pro rozvoj náročných
technologií, bez kterých už si dnes nelze představit ani výrobu, ani služby, ani státní správu. Jsou
základem pro rozvoj inovačního potenciálu země i regionu. Kadeřábková, (2007) uvádí výsledky
inovačních aktivit jako jeden ze základních faktorů konkurenceschopnosti charakterizovaný
intenzitou výzkumu a vývoje, výsledky inovačních aktivit, podílem zahraničních investic na domácím
výzkumu a vývoji, výší přidané hodnoty, výší vývozu a dalšími ukazateli.
Následující tabulka charakterizuje vývoj inovačního potenciálu v obou regionech za posledních pět
let.
Na Vysočině se podle výsledků výzkumu za roky 2004 – 2008 dynamicky zvyšují především výdaje na
výzkum a vývoj, které jsou z 98 % tvořeny podnikatelským sektorem a rovněž zahraniční přímé
investice (což souvisí s koncernem Bosch v Jihlavě). Počet výzkumných pracovišť v Jihomoravském
kraji je zhruba 5x vyšší než v regionu Vysočiny, v porovnání s počtem vědeckých a výzkumných
pracovišť v České republice je v kraji Vysočina v roce 2008 pouze 4 % pracovišť vědy a výzkumu,
v Jihomoravském kraji 16,7 % pracovišť. Počet výzkumných pracovníků v kraji Vysočina i v
Jihomoravském kraji dynamicky roste, v Jihomoravském kraji je počet vědeckých a výzkumných
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pracovníků ve všech letech téměř desetkrát vyšší. Obdobně je tomu i u výdajů na vědu a výzkum, kde
zejména v roce 2008 je dynamika nárůstu vyšší, než je průměr České republiky.
Tabulka 6: Ukazatele vědy a výzkumu podle krajů regionu NUTS II Jihovýchod
Kraj Vysočina
Ukazatel

2004

2005

2006

2007

2008

62

69

76

66

79

243

369

258

305

387

529,3

706,8

517,2

537,6

697,8

2004

2005

2006

2007

2008

292

292

315

321

342

Výzkumní pracovníci - přepočtené osoby

2244

3596

3705

3749

4723

Výdaje na V a V

3964

4653,7

5057

5725,6

6 047

2004

2005

2006

2007

2008

Počet pracovišť ve V a V

x

1855

1966

2022

2047

Výzkumní pracovníci - přepočtené osoby

x

65379

69162

43081

74 508

Výdaje na V a V

x

42198

49900

54284

54108

Počet pracovišť ve V a V
Výzkumní pracovníci - přepočtené osoby
Výdaje na V a V
Kraj Jihomoravský
Ukazatel
Počet pracovišť ve V a V

ČR celkem
Ukazatel

Zdroj: czso.cz

ZÁVĚR
V současné době vyvstává problém měření regionálního rozvoje a regionální konkurenceschopnosti a
stanovení jednotné metodiky na posouzení dynamiky rozvojových procesů a stanovení ekonomické
úrovně regionu. Pokud se budeme zabývat publikovanými metodikami nebo i modely hodnocení
regionální konkurence a konkurenceschopnosti, dojdeme k závěru, že situace je poněkud
nepřehledná, existuje celá řada prováděných výzkumů a šetření s cílem posoudit úroveň a dynamiku
regionálního rozvoje.
Kadeřábková4 například provádí hodnocení regionální ekonomické výkonnosti na podkladě
komplexních ukazatelů, vytvářejících souhrnný index ekonomické výkonnosti. Index zahrnuje
ukazatele HDP na obyvatele, produktivitu práce, míru nezaměstnanosti a tvorby hrubého fixního
kapitálu na obyvatele. Souhrnná úroveň je vyjádřená jako průměr percentilů, které odrážejí pořadí
kraje v rámci jednotlivých dílčích ukazatelů. Druhým ukazatelem je regionální inovační výkonnost,
která zahrnuje inovační aktivity a technologické schopnosti regionu, vyjádřené pomocí výdajů na
výzkum a vývoj přepočtených na obyvatele, výdaje v % HDP a zaměstnanost ve výzkumu a vývoji na

4

Kadeřábková,A.: Růst, stabilita a konkurenceschopnost III,Česká republika v globalizované ekonomice. Praha:

Linde 2007. ISBN978-8086131-71-9
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tisíc obyvatel. Dalším ukazatelem je kvalitativní struktura přidané hodnoty a přímé zahraniční
investice.
Jánský5 porovnává ekonomickou výkonnost jednotlivých regionů na podkladě ukazatelů výkonnosti:
hrubého domácího produktu, hrubé přidané hodnoty a tvorby fixního kapitálu v období let 2002 –
2006. Pro posouzení regionů jsou použity základní statistické charakteristiky aritmetický průměr a
korelační koeficient, pro posouzení dynamiky vývoje v časových řadách je použito průměrných
koeficientů růstu.
Komplexně se výzkumem regionálních disparit a problematikou metod a metodiky ke stanovení
integrovaných indikátorů pro sledování a hodnocení vývoje v regionech zabývá výzkumný úkol
Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě WD-55-07-1 Regionální disparity v územním
rozvoji České republiky.
Tento příspěvek se zabývá posouzením lidských zdrojů jako rozhodujícího faktoru pro zajištění
výkonnosti, konkurenceschopnosti a rozvoje v rámci regionu. Bylo provedeno posouzení dvou krajů
spojených v regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod. Z provedeného šetření vyplývá, že se jedná o
spojení 2 regionů s rozdílnými předpoklady ekonomického růstu, danými historickým vývojem
regionů, přírodními a geografickými podmínkami i úrovní a počtem pracovní síly. Je proto potřeba si
uvědomit silné stránky a příležitosti obou regionů a specifickým a odlišným způsobem uvažovat o
dalším směřování a rozvoji v rámci jednoho víceméně administrativně spojeného celku.
LITERATURA:
1. KADEŘÁBKOVÁ, A. (2007): Růst, stabilita a konkurenceschopnost III, Česká republika
v globalizované ekonomice. Praha:Linde 2007. ISBN978-8086131-71-9
2. JÁNSKÝ, J. (2009): Porovnání ekonomické výkonnosti krajů v České republice. Konkurence –
teoretické a praktické aspekty. Sborník příspěvků z pracovní konference s mezinárodní účastí.
Jihlava 2009. ISBN 978-80-87035-23-8
3. Charakteristika kraje Vysočina - dostupný z www: http/: kr-vysocina.cz
4. Charakteristika Jihomoravského kraje - dostupný z www:http/: kr-jihomoravsky.cz

5

Jánský, J.: Porovnání ekonomické výkonnosti krajů v České republice. Konkurence – teoretické a praktické

aspekty. Sborník příspěvků z pracovní konference s mezinárodní účastí. Jihlava 2009. ISBN 978-80- 87035-23-8
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REGIONÁLNE ASPEKTY ROZMIESTNENIA NÁKUPNÝCH CENTIER
Autoři:
Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc;
Ing. Jozef Martiniak
ABSTRAKT:
Optimálnym umiestnením obchodných centier a ich spádovými oblasťami sa zaoberali viacerí autori.
Zvyčajne boli metódy získavania dát založené na empirickom anketovom výskume, alebo
priestorových ekonometrických modeloch. V našom výskume sme sa zamerali na analýzu spádových
oblastí obchodných centier v Bratislave a v Košiciach podľa menej tradičného ukazovateľa: štátnych
poznávacích značiek áut prítomných na parkovisku pred jednotlivými obchodnými centrami, s cieľom
určiť indexy spádovej oblasti. Index spádovej oblasti definujeme ako priemernú vzdialenosť, ktorú
návštevník autom prekonáva, aby navštívil mesto/obchodné centrum. V príspevku analyzujeme
vzájomný vzťah medzi počtom návštev z okresného mesta a vzdialenosťou od obchodného centra.
Preukázala sa očakávaná väčšia spádová oblasť Bratislavy v porovnaní s Košicami, miera poklesu
návštevníkov so vzdialenosťou je na podobnej úrovni.
KLÍČOVÁ SLOVA:
spádová oblasť, gravitačný model, obchodné centrá
ABSTRACT:
An optimum location and gravitation area of shopping centres have been a subject of study of
several authors from different fields of research. Traditionally, the methods of data gathering are
based on empirical interview research or spatial econometric models. In our approach, the analysis
of gravitation area of shopping centres in Bratislava and Košice is done via analysis of the less
traditional indicator - registration numbers of parked vehicles and their residential belonging to a
district. The gravitation index for each shopping centre is introduced as the average distance, which
is driven by the visitor to visiting the shopping centre. As expected according to Rilley gravitation law,
the gravitation index is higher for the larger city of Bratislava and its shopping centres in comparison
to city of Košice, although the decline rate of number of visitors according to distance is similar.
KEYWORDS
gravitation area, gravity model, shopping centres
ÚVOD
Téma optimálneho umiestnenia obchodného centra vzhľadom na ekonomické, krajinné, či sociálne
kritériá sa opiera už o práce W. J. Reillyho (1929). Známy je jeho postulát podobný Newtonovmu
gravitačnému zákonu, že väčšie mestá majú už svojou veľkosťou väčšiu spádovú oblasť rezidentov
ako menšie mestá. Gravitačný zákon aplikovaný na umiestnenie dvoch miest (Reilley 1929) môžem
voľne formulovať tak, že obchodné centrá dvoch miest A, B priťahujú dopyt rezidentov z tretieho
mesta priamo úmerne počtu obyvateľov týchto dvoch miest a nepriamo úmerne štvorcu ich
vzdialeností od tretieho mesta, čo vieme vyjadriť pomocou vzorca:
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pričom Ra, Rb predstavujú dopyt ktorý z tretieho mesta získa mesto A (B), Pa (Pb) je počet
obyvateľov mesta A (B) a Da, Db sú vzdialenosti mesta A (B) od tretieho mesta. Tento prístup bol
odvodený z fyzikálneho gravitačného zákona a predpokladal ideálne obmedzujúce podmienky a
prirodzene nie je ho možné priamo aplikovať na spoločenskovednú oblasť, keďže existuje veľa ďalších
faktorov, ovplyvňujúcich dopyt a mobilitu za maloobchodným nákupom - lepšia propagácia centra,
marketing, atď. (Eppli, Shiklling, 1996). Ak prejdeme od umiestnenia miest pre odhadovanie
maloobchodného dopytu ku obchodným centrám, prirodzene na dôležitosti získava aj konkrétne
umiestnenie obchodného centra v rámci aglomerácie, v strede, blízkosti alebo mimo obytnej zóny
(Lee, Pace 2005).
V literatúre existuje viacero štúdií overujúcich gravitáciu, resp. plochu spádovej oblasti miest či
obchodných centier (Brown 1992, Wagner 1974, Huff 1964, Converse 1949). Zvyčajne sú metódy
založené na empirickom anketovom výskume, alebo priestorových ekonometrických modeloch
(Maryáš 1983). Napriek tomu, že Reillyho gravitačný model nie je praktickým výpočtovým nástrojom,
ako ideové východisko má svoj prirodzený význam. Aj v súčasnosti je využitie Reillyho modelu možné,
napriek všetkým výhradám (Halás, Klapka, 2010).
Špecificky pre väčšie obchodné centrá môžeme testovať metódu podľa poznávacích značiek
automobilov stojacich na zákazníckych parkoviskách, ktorá dáva zaujímavé výsledky z hľadiska
odhadu veľkosti spádovej oblasti mesta aj jeho obchodných centier. Pod spádovou oblasťou vo
všeobecnosti rozumieme územie vymedzené polomerom kruhu, ako vzdialenosť od nákupného
centra k miestu, z ktorého je zákazník stále ochotný cestovať. V praktickej rovine, väčšina
developerských spoločností určuje spádovú oblasť ako plochu, z ktorej sa dá dostať do centra do 30
resp. 60 minút jazdy autom.
Cieľom článku nie je určiť presné hranice spádovej oblasti miest alebo obchodných centier – aj
z nasledujúceho prieskumu je zrejmé, že z jedného okresu cestujú rezidenti za nákupmi do viacerých
miest. Nadväzujúc na doterajšie výskumy v tejto oblasti sa zameriavame na analýzu spádových
oblastí jednotlivých obchodných centier v Bratislave a v Košiciach podľa štátnych poznávacích značiek
áut prítomných na parkovisku pred jednotlivými obchodnými centrami a určíme index spádovej
oblasti pre každé obchodné centrum ako priemernú vzdialenosť váženú počtom áut každého okresu
pri obchodnom centre. Na Slovensku majú poznávacie značky jednoznačné kódovanie podľa okresov
a priradenie okresu k značke je jednoznačné. Prirodzene, pri tejto metóde nie je možné brať do úvahy
tržby. Index spádovej oblasti ako ukazovateľ vyjadruje priemernú vzdialenosť, ktorú musel
návštevník prekonať, aby navštívil mesto/obchodné centrum.
1. METODOLÓGIA VÝSKUMU
V analýze bolo potrebné zvážiť obmedzujúce predpoklady pre skúmanie:
1. Predpokladáme, že zákazník so štátnou poznávacou značkou z konkrétneho okresu je aj
rezidentom z toho istého okresu.
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2. Predpokladáme, že návštevníci centra, ktorí zaparkovali svoje auto na parkovisku nákupného
centra, sú aj jeho zákazníkmi.
3. Predpokladáme, že návštevník jazdiaci na vozidle so štátnou poznávacou značkou
ľubovoľného okresu má aj trvalé bydlisko v tomto okrese
4. V modeli uvažujeme len tých návštevníkov obchodného centra, ktorí sa privezú autom
(neberieme do úvahy dopravu pešo, miestnou hromadnou dopravou a pod.). Tento
predpoklad je prirodzene dosť obmedzujúci, na druhej strane sa zaoberáme hlavne
návštevnosťou z iných okresov a tam je pravdepodobnosť dopravy automobilom vysoká.
Podobne, centrom záujmu výskumu sú najmä obchodné centrá mimo obývaných zón, kam sa
zákazníci prevažne dopravujú automobilovou dopravou.
5. Vzdialenosti medzi okresmi sú vzdialenosťami medzi stredmi okresných miest, rovnako
vzdialenosť k obchodným centrám sa nahrádza vzdialenosťou k stredu mesta.
6. Vzdialenosť jednotlivých okresných miest sme merali najrýchlejšou trasou podľa portálu
www.mapy.zoznam.sk. Do výpočtu sme nezapočítali zahraničné štátne poznávacie značky,
nakoľko vo všetkých centrách tvorili zanedbateľný počet vzhľadom na veľkosť vzorky.
Do analýzy boli zahrnuté obchodné centrá v dvoch najväčších mestách Slovenska – Bratislavy a Košíc
a ich základné charakteristiky umiestnenie, plocha, a dostupnosť pre obyvateľov z mimomestských
okresov (tabuľka 1).
Tabuľka 1: Zoznam obchodných centier a prenajímateľná plocha v Bratislave a Košiciach
Mesto/centrum

Adresa

Prenajímateľná
plocha v m2

Umiestnenie

Dostupnosť
z rýchlostnej cesty

BRATISLAVA
Vajnorská ul, Bratislava Polus City Center

Nové Mesto
Ivánska cesta 18, blízko

Avion

diaľnice D1
Ivánska cesta 18, blízko

Ikea

diaľnice D1

Shopping Palace Zlaté Cesta na Senec 2/A, blízko
Piesky

starej seneckej cesty

40100

v blízkosti obývanej zóny

nedostupné

60000

mimo obývanej zóny

ľahko dostupné

22000

mimo obývanej zóny

ľahko dostupné

75000

mimo obývanej zóny

ľahko dostupné

60000

v obývanej zóne

nedostupné

59000

v blízkosti obývanej zóny

ľahko dostupné

Pribinova 8, nábrežná
promenáda pri centre
Eurovea

mesta
Einsteinova ulica, blízko

Aupark

diaľnice D1

KOŠICE
OC Optima

Juhovýchodný okraj mesta

62000

mimo obývanej zóny

ľahko dostupné

OC Cassovia

Juhovýchodný okraj mesta

54000

v blízkosti obývanej zóny

ľahko dostupné

OC Galéria

Sídlisko Terasa

30000

v obývanej zóne

nedostupné
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Zbieranie údajov bolo realizované počas dňa pracovného pokoja v Bratislave dňa 15.9.2010 medzi
16.00 a 19.00, a v Košiciach dňa 19.9.2010 medzi 16.00 a 19.00 na parkoviskách obchodných centier
v Tabuľke 1. Zistené údaje o zaznamenaných poznávacích značkách automobilov a ich počty podľa
okresov sú uvedené v tabuľkách 2 a 3.
Tabuľka 2: Počet poznávacích značiek automobilov podľa okresov v Bratislave.
Okres

Polus City cen.

Avion

Ikea

Zlate piesky

Aupark

Eurovea

BA

393

219

320

312

443

385

PK

16

17

25

15

9

DS

11

33

18

14

32

16

SC

18

85

38

49

15

19

26

28

7

17

18

NR
TT

2

52

31

10

34

12

NZ

1

27

8

3

9

7

TN

3

15

18

2

9

5

MA

9

42

18

1

19

25

GA

3

21

14

7

16

9

KE

3

13

4

2

10

4

NM

3

22

11

1

1

RK

3

ZV

3

IL

1

ZA

2

SA

2

9

KS

1

1

LC

1

9

3

2

7

1

PP

2

9

6

3

3

2

BB

1

9

19

3

5

1

PB

2

1

6

2

1

2

HC

1

7

3

5

1

BN

1

1

2

3

MY

1

LV

1

BR

2

MT

2

5

1

2

PD

2

12

3

4
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Okres

Polus City cen.

Avion

Ikea

Zlate piesky

Aupark

Eurovea

PN

5

8

1

2

7

KN

7

5

PU

6

5

ZC

3

KK

1

RS

7

3
1

2

3

2
1
1

1

6

2

3

1

PT

2

SE

5

3

CA

6

1

DK

4

ZM

3

1

SN

2

2

VT

1

DT

1

TO

9

PO

5

SV

3

LE

1

HE

2

1

2

LM

4

2

1

PE

1

SI

5

TS

1

NO

1

ZH

4

KA

1

KM

3

TV

1

BJ

1

SB

1

1

2

1

1

3

1

11

1

5

1

1

1

3
2

1

2

1

2
1
1

1
2

SK

1

BY

1

SO

3

RA

1
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Okres

Polus City cen.

Avion

Ikea

Zlate piesky

Aupark

SL

2

MI

2

SP
CZ

Eurovea

3
1

5

A

3

6

1

12

9

1

4

5

2

2

5

3

2

3

2

713

472

736

605

1

HU
Ostatné

5

SPOLU

500

638

Predmetom skúmania je závislosť počtu áut na vzdialenosti. Zo zistených údajov je možné zostaviť
korelačný diagram, ktorý zobrazuje závislosť počtu áut od vzdialenosti okresného mesta do Bratislavy
resp. do Košíc. Regresná analýza naznačuje využitie exponenciálnej regresie, prirodzene. Presnejšie,
vzhľadom na predpokladaný exponenciálny pokles počtu áut podľa vzdialenosti od obchodného
centra bol vytvorený exponenciálny regresný model predpokladanej závislosti
, pričom
očakávaný parameter B vyjadrujúci mieru zmeny by mal byť záporný. Model bol použitý na obchodné
centrá v Bratislave aj Košiciach a grafické zobrazenie závislosti je v Grafoch 1 (Bratislava) a 2 (Košice).
Koeficient determinácie
nadobúda hodnoty z intervalu R 2  0; 1 .
Čím viac sa jeho hodnota blíži k jednotke, tým väčšia časť celkovej variability je
vysvetlená exponenciálnym modelom. Hodnoty blízke 0 naopak svedčia nízkej celkovej variabilite
vysvetlenej regresným modelom. Podiel, akým sa časť závislosti vysvetlená regresným modelom
podieľa na celkovej závislosti, vypočítame podľa vzorca vyjadrujúceho podiel rozptylu nameraných
hodnôt na rozptyle teoretických hodnôt exponenciálnej závislosti:
Determinačný index vynásobený sto udáva percentuálne tú časť rozptylu závislej premennej y, ktorá

sa dá vysvetliť použitou regresnou exponenciálnou funkciou. Na základe toho môžeme konštatovať,
že počet áut z okresu je vysvetlený exponenciálnou závislosťou na vzdialenosti okresu od
obchodného centra mierou R2 = 0,396 pre Bratislavu a pre Košice je R2 = 0,362. Zodpovedajúce
rozdiely v koeficientoch - 46,961 pre Bratislavu a 19,476 pre Košice v súlade s Reillyho modelom
vyjadrujú menšiu gravitačnú silu Košíc ako mesta s menším počtom obyvateľov a menšou ponukou
obchodných centier čo do plochy a ponuky. Miery exponenciálneho poklesu (0,007, resp. 0,008) sú
pre obe mestá podobné.
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Tabuľka 3: Počet poznávacích značiek automobilov podľa okresov v Košiciach.
Okres

OPTIMA

Galeria

Cassovia

Okres

OPTIMA

Galeria

BA

24

11

3

RS

3

2

BB

2

3

1

Rumunsko

1

BJ

10

1

RV

20

1

5

BR

1

SB

4

1

1

Česko

3

1

SK

4

2

2

Francúzsko

1

1

SL

4

1

1

GA

1

1

4

SN

7

3

1

GL

7

3

1

SO

4

1

2

HE

9

5

3

SP

4

3

KA

1

SV

3

2

KE

320

246

249

Španielsko

1

KK

3

2

1

TN

1

KS

102

56

40

TS

1

LE

2

1

TT

1

MA

0

1

TV

27

Maďarsko

1

Ukrajina

1

MI

31

3

USA

1

ML

1

1

VK

1

MT

1

VT

13

Nemecko

3

ZV

1

PN

1

BN

1

PO

28

LC

1

Poľsko

0

KN

1

PP

1

3

1

NZ

1

RA

3

1

1

Rakúsko

0

Spolu

662
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Obrázok 1: Závislosť počtu áut od vzdialenosti okresných miest od Bratislavy.

Obrázok 2: Závislosť počtu áut od vzdialenosti okresných miest od Košíc.

2. ZOSTAVENIE A VÝPOČET INDEXU SPÁDOVEJ OBLASTI.
V predchádzajúcej časti sme poukazovali na vzťah počtu návštev z okresného mesta na vzdialenosti
od mesta, kde sú obchodné centrá lokalizované. Pre každé z obchodných centier zároveň očakávame,
že budú mať odlišne veľké spádové oblasti. Môžeme definovať index spádovej oblasti pre každé
obchodné centrum ako priemernú vzdialenosť váženú počtom áut každého okresu pri obchodnom
centre. Vzorec pre Index spádovej oblasti má tvar:
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kde Gi je index spádovej oblasti centra i,
Xij je počet áut na parkovisku centra i z okresu j,
Xi je počet všetkých áut na parkovisku centra i,
aj je vzdialenosť okresného mesta j od Bratislavy, resp. od Košíc,
Vzdialenosti z časti Košíc do obchodného centra v Košiciach a z Bratislavy do obchodného centra
v Bratislave potrebujeme odhadnúť tiež ako priemernú vzdialenosť medzi zákazníkom a obchodným
centrom. Na základe prepočtu, priemerná vzdialenosť mestskej časti od centra je 7,7 km v Bratislave
a 4,3 km pre mestské časti Košíc. Indexy spádovej oblasti jednotlivých obchodných centier majú
nasledovné hodnoty v km. (tab. č. 4). Symboly D a ND sú použité na označenie dostupnosti (D)
a nedostupnosti (ND) obchodného centra z diaľnice, rýchlostnej cesty či dopravného obchvatu mesta.
Tabuľka 4: Indexy spádovej oblasti obchodných centier v Bratislave a Košiciach v km.
Bratislava:
Polus City
Center

Avion

Ikea

Zlaté
piesky

Aupark

Eurovea

25,9

85,8

106,0

31,3

79,0

56,5

ND

D

D

D

D

ND

Optima

Galeria

Cassovia

43,9

17,8

12,3

D

ND

D

Košice:

Aké faktory vplývajú na index spádovej oblasti jednotlivých centier? Umiestnenie mimo obývanej
zóny, ľahko dostupné z diaľnice alebo rýchlostnej cesty je predpokladom pre dopyt zákazníkov
z mimomestských okresov. Táto téza je ilustrovaná v Tabuľke 4, lokalizácia obchodného centra na
dostupnom mieste je dôležitým faktorom dopyt mimomestských zákazníkov .
V ďalšom kroku sme vyčíslili počet
prenajímateľnej obchodnej plochy obchodných centier
v Bratislave a Košiciach pripadajúcej na 1 zaparkované auto (Tabuľka 5). Špecifické postavenie má
IKEA, ktorá je svojou ponukou a imidžom jediná svojho druhu na Slovensku, má najväčší index
spádovej oblasti pri najmenšej ploche ako aj najmenší podiel prenajímateľnej plochy pripadajúcej na
jedno zaparkované auto.
Dalo by sa predpokladať, že veľkosť plochy je v pozitívnej korelácii ku indexu spádovej oblasti
obchodných centier – širšej spádovej oblasti by mala zodpovedať väčšia obchodná plocha. Podľa
indexu lineárnej korelácie (0,0266) korelácia nie je preukázaná.
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Tabuľka 5: Prenajímateľná obchodná plocha obchodných centier v Bratislave a Košiciach v
pripadajúca na 1 zaparkované auto
Bratislava:

m2

Ikea

31

Aupark

79

Polus City Center

80

Avion

94

Eurovea

99

Shopping Palace Zlaté Piesky

159

Košice:
Galéria

80

Optima

94

Cassovia

153

Obrázok 3: Závislosť polomeru spádovej oblasti od prenajímateľnej plochy

3. POPIS SKÚMANÝCH OBCHODNÝCH CENTIER
Na doplnenie predchádzajúcich výpočtov a úvah uvádzame popis jednotlivých obchodných centier.
Bratislava
Polus City Center je obchodným centrom v Bratislave, ktorý má najmenší index spádovej oblasti.
Nakupovať doň jazdia návštevníci do vzdialenosti v priemere ca. 25 km. Potvrdzuje sa, že Polus City
Center je lokálnym centrom najmä pre bratislavských návštevníkov, čo dokazuje pomerne veľký
počet áut s bratislavskou ŠPZ a malé zastúpenie áut z iných regiónov Slovenska.
Avion je obchodným centrom situovaným na výpadovke smerom na Žilinu, takže predpoklad, že
zachytáva podstatnú časť áut jazdiacich z východnejšie položených regiónov Slovenska sa ukazuje byť
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správny. Vysoký index spádovej oblasti je možné pripísať aj bezprostrednej blízkosti Ikei predpokladáme, že niektorí návštevníci Ikei zaparkujú svoje autá na parkovisku Avionu a prejdu do
Ikei peši.
Ikea je obchodným centrom s najväčším indexom spádovej oblasti, t.j. kvôli Ikei cestuje do Bratislavy
najviac áut z iných regiónov. V priemere je spádová oblasť Ikey ohraničená 100 km. Rovnako aj počet
m2 prenajímateľnej plochy pripadajúcej na 1 auto je najpriaznivejší spomedzi všetkých obchodných
centier.
Shopping Palace Zlaté Piesky je umiestnené na Starej seneckej ceste, t.j. zdalo by sa, že bude
zachytávať veľa áut z východnejšie položených okresov. Opak je pravdou, po Poluse je Shopping
Palace Zlaté Piesky obchodným centrom s druhým najmenším indexom spádovej oblasti.
Nevyhovujúca lokalita je zrejme príčinou aj toho, že počet áut vzhľadom na veľkosť prenajímateľnej
plochy je v porovnaní s ostatnými centrami jednoznačne najnižší.
Aupark je obchodným centrom s najväčším počtom áut spomedzi všetkých bratislavských centier. Má
tretí najväčší index spádovej oblasti po obchodných centrách Avion a Ikea, do Auparku cestujú
návštevníci v priemere až z takmer 80 km vzdialenosti. Tomuto faktu nesporne prispieva aj blízkosť
diaľnice.
Eurovea má vzhľadom na svoje umiestnenie v centre mesta prekvapivo veľký index spádovej oblasti.
Zastúpenie mnohých lukratívnych značiek ako aj veľkolepo poňatá architektúra obchodného centyra
prispieva k tomu, že sa stáva magnetom aj pre návštevníkov z iných okresov, hoci sú v Bratislave
centrá ktoré sú pre nich určite lepšie dostupné.
Je zaujímavé sledovať, že bratislavské centrá nezachytávajú návštevníkov z Rakúska, Česka
a Maďarska. V tomto zmysle je možné konštatovať, že poloha Bratislavy ako hraničného mesta je
z hľadiska spádovej oblasti obchodných centier menej výhodná, nakoľko sa stráca potenciál územia
umiestneného v zahraničí.
Košice
Podľa očakávania je Optima najväčším magnetom pre kupujúcich. Popri takmer dvojnásobnému
počtu áut v porovnaní s ostatnými centrami je aj jej index spádovej oblasti bezkonkurenčne najvyšší.
Zachytáva návštevníkov z viac ako 40km vzdialenosti.
Cassovia má napriek blízkosti Optimy najmenší počet návštevníkov ako aj najmenší index spádovej
oblasti spomedzi všetkých košických centier.
Napriek tomu je juhozápadná nákupná zóna (Optima a Cassovia) bezkonkurenčne najsilnejšia v rámci
Košíc.
Obchodné centrum Galéria ťaží z dobrej polohy v rámci Košíc. Prekvapivo vysoký index spádovej
oblasti (Galéria neleží na žiadnej výpadovke) je možné pripísať aj tomu, že sa nedávno rozšírila o nové
nákupné priestory. Dostatočne veľký počet parkovacích miest (Galéria má vybudované viacpodlažné
parkovisko) môže byť dôvodom toho, že pomer počtu áut vzhľadom k prenajímateľnej ploche je
priaznivejší ako u Optimy.
Podľa gravitačného očakávania má väčšia Bratislava v porovnaní s Košicami obchodné centrá ktoré
majú väčší index spádovej oblasti napriek tomu, že strácajú potenciál územia kvôli spomínanému
faktu, že Bratislava je umiestnená blízko hranice s Rakúskom resp. s Českou Republikou. V podobnej
situácii sú aj košické obchodné centrá – nie sú navštevované zákazníkmi z blízkeho Maďarska.
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V Košiciach sa dlhší čas hovorí o otvorení novej nákupnej zóny na severovýchode mesta v smere na
Prešov (medializovaný vstup obchodného centra Ikea do Košíc v blízkosti hypermarketov Tesco
a Metro). V prípade realizácie tohto projektu predpokladáme, že spádové oblasti obchodných centier
by sa v rámci Košíc zmenili.
ZÁVER
V článku sú analyzované spádové oblasti miest a obchodných centier v Bratislave a v Košiciach.
Preukázala sa očakávaná väčšia spádová oblasť Bratislavu v porovnaní s Košicami na úrovni miest.
Zároveň, jemnejšia analýza na úrovni obchodných centier. Výnimočnú pozíciu v rámci Slovenska ma
kolokácia dvoch obchodných centier Ikea/Avion, v Košiciach dominuje veľkosťou spádovej oblasti
obchodné centrum Optima. Relatívne jednoduchá metóda na základe poznávacích značiek
automobilov s priradením vzdialenosti podľa okresu poskytuje dobrý odhad pre meranie spádovej
oblasti.
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