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ABSTRAKT
Výzkumná zpráva shrnuje průběţné výsledky výzkumu zaměřeného na sledování a hodnocení
regionálních disparit v podmínkách České republiky. Prezentuje přehled a zhodnocení
nástrojů pro ovlivňování regionálních disparit vycházejících z teorií regionálního rozvoje a
pouţitelných v regionální politice v České republice.
Uvádí se zde moţnosti integrace indikátorů a sedm typů modelových regionů pro sledování a
hodnocení regionálních disparit, zaloţených na navrţené soustavě indikátorů. U navrţených
integrovaných indikátorů a dvou typů modelových regionů je provedeno ověření jejich
vyuţitelnosti na konkrétních datech krajů České republiky.
Součástí výzkumné zprávy je také shrnutí výsledků komparace regionálních disparit mezi
zeměmi Visegrádské čtyřky a Rakouska.

ABSTRACT
The research report summaries the results of research focused on monitoring and evaluation
of regional disparities under the conditions of the Czech Republic. On the basis of the
regional development theory it presents the survey and evaluation of tools which can be
used for handling and affecting the regional disparities in the regional policy in Czech
Republic.
For monitoring and evaluation of regional disparities the study suggests creating the set of
integrated indicators in seven model-regions. The proposed integrated indicators were
applied in two model-regions with the use of concrete data in the regions of the Czech
Republic.
The part of the research is also the case study which compares the national and regional
disparities of the so called Visagrad Four countries - the Czech Republic, Hungary, Poland,
Slovakia and Austria as well.
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ÚVOD

Výzkum disparit v územním rozvoji České republiky je projektem realizovaným v rámci
výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj na léta 2007 aţ 2011 - programu WD Výzkum pro řešení regionálních disparit.
Výzkumný úkol WD-55-07-1 „Regionální disparity v územním rozvoji České
republiky – jejich vznik, identifikace a eliminace“ je úkolem základního výzkumu, který si
stanovil tyto hlavní cíle:
 Prohloubit poznání vývoje územních nerovností vedoucích k disparitám.
 Formulovat teoretická východiska a navrhnout systémový a metodický rámec pro
identifikaci a klasifikaci územních disparit.
 Rozpracovat soustavu nástrojů pro eliminaci resp. zmírňování územních disparit a
pro zvýšení účinnosti regionálního řízení v České republice.
Pro jejich naplnění byly stanoveny tři aktivity, z nichţ výsledky aktivity A403a, plánovaná na
období od 1.4.2009 do 31.12.2009, jsou předmětem této průběţné výzkumné zprávy.
Cílem aktivity A403a bylo vypracování modelů vyuţití informací o regionálních disparitách
a jejich komparace s navrţenou soustavou indikátorů pro sledování a hodnocení disparit
v ČR. Ověření uplatnitelnosti vypracovaných návrhů pro sledování a hodnocení regionálních
disparit v ČR formou případových studií. Identifikace regionálních disparit, jejichţ řešení by
mělo být předmětem strategického plánování a programování na národohospodářské a
regionální úrovni ČR.
Výzkumné práce byly rozvrţeny do tří dílčích úkolů, jejichţ výsledkem jsou tři výstupy:
 Výzkumná studie Nástroje a modely pro sledování a hodnocení regionálních

disparit
 Případová studie PS 1 - Komparace regionálních disparit ve vybraných zemích

střední Evropy
 Případová studie PS 2 - Aplikace vybraných metod pro sledování a hodnocení

regionálních disparit
Předkládaná průběţná výzkumná zpráva „REGIONÁLNÍ DISPARITY - Nástroje, modely,
indikátory a metody pro sledování a hodnocení regionálních disparit“ vychází ze zpracované
výzkumné studie a stručně shrnuje výsledky případových studií PS1 a PS2, které jsou
v plném znění jejími autonomními přílohami.
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NÁSTROJE PRO OVLIVŇOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT
VYCHÁZEJÍCÍ Z TEORI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Problémy spojené s otázkami prostorových disparit se dostávají do popředí zájmu jak mnoha
vědních a výzkumných disciplín, tak také praktických politik. Tento zájem je motivován
především obavou z moţného napětí anebo přímo dysfunkcí celých sociálně-ekonomických
systémů v důsledku přílišné prostorové nerovnoměrnosti v distribuci bohatství a moci.
Východiskem této kapitoly bylo zjišťování, jak se k územním nerovnostem staví jednotlivé
teorie regionálního rozvoje. Tyto teorie přitom byly rozděleny podle toho, jaký význam
přisuzují konvergenčním, resp. rovnováţným a jaký divergenčním, resp. nerovnováţným
tendencím v rámci prostorového vývoje (více viz Sucháček, 2008).
Ideové zaměření výše zmíněných teorií je základnou pro odvození náplně jednotlivých typů
regionálních politik. Tyto regionální politiky jsou přitom zaměřeny na ovlivňování, resp.
zmírňování regionálních disparit. A právě konkrétní nástroje, které se k těmto regionálním
politikám vztahují a které vytvářejí instrumentárium pro dosaţení cílů regionální politiky, jsou
dále analyzovány. Tyto nástroje lze vnímat jako určitou podmnoţinu a přitom nezbytnou
součást dnes jiţ poměrně bohatého souboru regionálních politik (viz také Vanhove, Klassen,
1987 či Hall, 1992).
Charakterizovány jsou nástroje k ovlivňování regionálních disparit vycházející z neoklasických
a neoliberálních přístupů, nástroje spjaté s keynesiánstvím, dále pak s marxistickosocialistickým a moderním neo-endogenním paradigmatem regionálního rozvoje.
Nástroje regionální politiky jsou prezentovány podle druhu a intenzity jejich vlivu a podle
adresátů, kterým jsou určeny (viz také Maier a Tödtling, 1998). a naznačeny další moţné
přístupy k diferenciaci instrumentů určených k ovlivňování regionálních disparit (Armstrong a
Tailor, 1993, Vanhove a Klaasen, 1987 či Wokoun, 2003).
Ve druhé části kapitoly jsou analyzovány vztahy nástrojů regionální politiky k pozitivní a
negativním prostorovým disparitám a charakterizovány relevantní kategorie spjaté s
problematikou nástrojů k ovlivňování resp. zmírňování regionálních disparit vycházející z
teorií regionálního rozvoje.

2.1 Nástroje k ovlivňování regionálních disparit z chronologické
perspektivy
Přístupy k regionálním nerovnostem a regionálnímu rozvoji, od nichţ byly odvozovány
konkrétní regionální politiky, byly tradičně intenzivně poznamenány sociálně-ekonomickými
paradigmaty typickými pro příslušné období. Tato paradigmata reflektovala zkušenost politiků
a představitelů hlavních sociálních a hospodářských směrů, rozvojové teorie z předcházejících
období, ale také kratší či delší dobu pociťované sociální a ekonomické potřeby.
Jestliţe pouţijeme při diferenciaci přístupů k regionálnímu rozvoji a regionálním nerovnostem
princip účelovosti, lze identifikovat čtyři hlavní vývojová paradigmata:

6

 liberální endogenně rozvojový přístup,
 exogenní keynesiánský přístup,
 extrémně intervencionistický marxisticko-socialistický přístup,
 moderní neo-endogenní přístup.
Dílčí teorie regionálního rozvoje a od nich odvozené typy regionálních politik jsou přitom
uspokojivým způsobem zařaditelné pod tato paradigmata (blíţe viz Sucháček, 2008).
Prezentovaná typologie nám ukazuje také převaţující filozofii regionální politiky v různých
obdobích vývoje. Pro kaţdý typ regionální politiky je přitom charakteristické široké spektrum
nástrojů, resp. metod a technik, které směřují k ovlivňování resp. zmírňování regionálních
disparit.

2.1.1 Nástroje k ovlivňování regionálních disparit inspirované neoklasickými
a neoliberálními přístupy
První nástroje k ovlivňování a zmírňování regionálních disparit jsou vyuţívány v jinak dosti
málo intervencionistickém prostředí Velké Británie 20. a 30. let dvacátého století. Tomuto
konceptu, který někteří autoři označují jako "dělníci za prací" (viz Prestwich a Taylor 1990),
odpovídaly i aplikované nástroje regionální politiky.
Jednalo se především o podporu mobility pracovních sil - podporu dojíţdějícím, jednorázovou
finanční pomoc při stěhování, pomoc při obstarání bytu v imigračním regionu s niţší mírou
nezaměstnanosti, rekvalifikace na profesi ţádanou v imigračním regionu apod.
Tehdejší regionální politika se zaměřovala na oblasti s nedostatkem pracovních sil, do
kterých se mohli přistěhovat nezaměstnaní z jiných území. Jak přitom uvádějí např. Blaţek a
Uhlíř (2002), podpora emigrace z regionů s vysokou nezaměstnaností je zpravidla
povaţována za pasivní typ politiky, neboť se nepokouší řešit příčiny problémů, ale se snaţí o
zmírnění jejich následků.

2.1.2 Nástroje k ovlivňování regionálních disparit inspirované
keynesiánstvím
V období mezi padesátými a sedmdesátými lety minulého století bylo vytvořeno a často také
aplikováno široké spektrum nástrojů pro zmírňování regionálních disparit. Lze hovořit o
skutečném rozkvětu v oblasti tvorby a implementace instrumentů k ovlivňování regionálních
disparit. Například podíl regionálně-politických výdajů na HDP ve Velké Británii v 60. letech
téměř dosáhl 1 % (Preswitch a Taylor 1990). Regionální problémy přitom nebyly povaţovány
za krátkodobou poruchu, ale za dlouhodobý jev.
Základní filozofii přístupu k řešení regionálních problémů lze v tomto období vystihnout
spojením "práce za dělníky". Koncepce zdůrazňuje, ţe odpovědnost za řešení regionálních
hospodářských problémů spočívá na státu, který se má snaţit o prostorově rovnoměrnější
distribuci pracovních příleţitostí. Značná pozornost byla věnována také pomoci regionům s
nedostatečně rozvinutou infrastrukturou.
Mezi typické nástroje té doby patřily především různé finanční podněty firmám expandujícím
v zaostávajících regionech. Jednalo se o poskytování rozmanitých druhů dotací, dále
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výhodných úvěrů se sníţenými úrokovými sazbami, daňových úlev, zrychlených odpisů, ale
také například příspěvků na pracovní sílu.
V tomto období byla často pouţívána i restriktivní administrativní opatření, a to zákaz
expanze firem v největších aglomeracích (například v Londýně či Paříţi), aplikace zvláštního
zdanění vstupů či produkce soukromých firem, s cílem omezit nadměrný růst v těchto
regionech (například paříţský region).
Velmi účinným nástrojem regionální politiky byla relokace státních podniků či institucí,
například ústředních orgánů státní správy nebo výzkumných ústavů, do zaostávajících
regionů (pouţíváno např. v Nizozemsku, Norsku, Francii, Itálii nebo Velké Británii). Častá byla
také prostorově selektivní alokace veřejných investic a veřejných zakázek.
Určitou modifikací relokačních opatření byla povinnost lokalizovat v případě rozšíření výroby
ve státem vlastněných podnicích určitý podíl nově vytvořených pracovních míst v
problémových regionech, coţ bylo aplikováno například v Itálii ve prospěch zaostávajícího
jihu.
Typicky keynesiánský způsob řešení meziregionálních rozdílů v nezaměstnanosti představuje
také poskytování příplatků ke mzdám, aby se podnikatelům v problémových regionech sníţily
náklady na pracovní síly (Martin 1985).
Nejprve byly keynesianismem inspirované nástroje regionální politiky zaměřeny převáţně
hospodářským směrem, posléze se dospělo k poznání, ţe problémy v zaostávajících
oblastech jsou podstatně komplexnější a proto bylo více pozornosti věnováno také sféře
sociální a institucionální.
Regionální politika, ze které byly odvozeny také nástroje pro ovlivňování prostorových
disparit, v tomto období neopustila princip "shora dolů". Koordinace aktivit prostřednictvím
trhu však byla stále povaţována za hlavní mechanismus chodu ekonomiky a proto v
keynesiánsky orientovaných západních zemích nedošlo k deformaci základních sloţek ţivota
jako v paralelně existujícím reţimu centrálního plánování ve střední a východní Evropě.

2.1.3 Nástroje k ovlivňování regionálních disparit inspirované marxistickosocialistickým paradigmatem
Kdyţ byla po druhé světové válce rozdělena politická mapa světa, vydala se jeho východní
část směrem, pro který je charakteristická deformace prakticky všech sloţek ţivota.
Tehdejší hospodářská koncepce povaţovala selhání trţního mechanismu při řešení sociálních
a ekonomických problémů za absolutní. Trţní signály, které jsou tradičními determinantami
hospodářských a regionálních politik, tak byly nahrazeny příkazovým systémem. Došlo k
naprosté centralizaci všech politik, o kterých rozhodovala pouze vládnoucí strana a vláda.
Základním nástrojem veškerých činností hospodářského ţivota se staly plány na různých
úrovních řízení. Základním nástrojem zmírňování regionálních nerovností se stalo
přerozdělování vytvořených zdrojů.
Stát byl povaţován za univerzálního správce celé ekonomiky, kterou reguloval centrálními
plány. Tyto centrální plány v konečném důsledku vyvolávaly efekt tzv. převráceného
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minimaxu, kdy podniky maximalizovaly vstupy a minimalizovaly výstupy - chovaly se tedy
naprosto obráceně, neţ podniky trţní.
Izolace poptávky od nabídky vedla nakonec aţ k extrémním disparitám na trhu. Došlo k
izolaci vnitřních trhů od světových, coţ celkovou hospodářskou, ale i jinou deformaci ještě
prohloubilo (více viz Sucháček, 2008). Akcentována byla především prostorová konvergence,
avšak s ohledem na četné mezery mezi plánováním, jeho implementací a reálným
prostorovým vývojem se ji často nepodařilo naplnit.
Hierarchicky organizovaný systém národního, regionálního a místního plánování pokrýval
sféru hospodářskou i systém osídlení. Role fyzického plánování pak spočívala v prostorové
realizaci cílů definovaných v národohospodářských plánech.
Od šedesátých let se k celonárodnímu plánování přidaly také plány oblastního rozvoje a
rozvoje vybraných městských celků. V ČR proces normalizace na začátku sedmdesátých let s
sebou přinesl opětovné posílení role centrálního plánování.
Koncept urbanizace a systému osídlení se rozvinul z jednodušší formy hierarchicky
organizovaných center na vymezování regionálních aglomerací, městských regionů a jiných
míst principiálního významu. Koncept směřoval k řízení a kontrole procesu urbanizace v celé
zemi aţ do roku 2000.
V roce 1977 byl přijat tzv. oblastní plánovací dekret a regionální plánování bylo převedeno
pod pravomoc regionálních a místních úřadů jako subsystém centrálního plánování. Centrální
plánování přitom stále deklarovalo jako svůj hlavní cíl prostorově racionální rozloţení
pracovních sil a optimální vyuţití přírodních, sociálních a hospodářských podmínek všech
území se záměrem zvýšení ţivotní úrovně obyvatelstva.
První dlouhodobé regionální plány byly připraveny na konci osmdesátých let, avšak vzhledem
ke změnám po roce 1989 a zrušení krajských národních výborů v roce 1990 nebyly
realizovány (Sýkora, 1999).
Mezi typické nástroje územní politiky té doby se řadí podpora výstavby bytů, podpora
výstavby nového průmyslu a podpora výstavby dopravní infrastruktury.

2.1.4 Nástroje k ovlivňování regionálních disparit založené na
neo-endogením paradigmatu
Současné období regionální politiky, jehoţ nástup se datuje přibliţně od druhé poloviny
sedmdesátých let minulého století, je dosti specifické, protoţe kombinuje značné mnoţství
často heterogenních přístupů. Tyto koncepce jsou ovlivněny inovovaným endogenním
přístupem a také několika dalšími koncepcemi. Blaţek s Uhlířem (2002) dokonce současné
období regionální politiky nazývají eklektickým.
Mezi typické regionálně-politické nástroje dneška podle Skokana (2004), Adamčíka (1997) a
Blaţka a Uhlíře (2002) patří:
 podpora malých a středních firem,
 podpora tvorby a šíření inovací,
 podpora tvorby klastrů,
 podpora aplikace marketingu a managementu v územním rozvoji,
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 deregulační a decentralizační opatření,
 podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru,
 programy následné péče o zahraniční investory,
 investice do lidských zdrojů,
 podpora kvality ţivotního a sociálního prostředí.
Společným jmenovatelem těchto nástrojů je silná endogenní orientace, vyznačující se
zjevnou snahou o iniciaci lokálního a regionálního potenciálu. Dalším rysem je věcná i
finanční participace soukromého a veřejného sektoru reflektující postfordistické racionalizační
tendence a zdůrazňující jedinečnost kaţdé lokality, resp. regionu.
K účinnému uplatňování těchto nástrojů je zapotřebí vytváření adekvátních podmínek
regionálního rozvoje, především institucionálně-teritoriální vyváţenosti mezi státní správou a
samosprávou, ale také například rovnoměrná infrastrukturní vybavenost všech oblastí
sledující prostorovou distribuci obyvatelstva.

2.2 Nástroje k ovlivňování regionálních disparit podle druhu a
intenzity vlivu a podle adresátů
Jak ukazují Maier a Tödtling (1998), rozsáhlé instrumentárium nástrojů regionální politiky je
moţno odlišit podle druhu a síly vlivu a také podle adresátů a obsahového zaměření. Podle
nich můţeme definovat následující skupiny nástrojů regionální politiky:
a)

Informační opatření a poradenství - mají nejmenší intervenční intenzitu, protoţe
na kaţdého aktéra působí prostřednictvím ovlivňování jeho postojů a zároveň mu
přenechávají volnost v jednání.
Tímto způsobem se sestavují např. katalogy lokalizačních výhod popisující přednosti
jednotlivých lokalit či regionů. Kromě podniků mohou z informací těţit také obyvatelé
daného teritoria stejně jako obce, případně regiony samotné.

b) Finanční motivace - existuje v mnoha formách a to od dotací, přes daňová
zvýhodnění aţ po levnější úvěry.
Tato skupina nástrojů ovlivňuje rozhodování jednotlivých podniků a domácností, jejich
individuální nákladově-výnosová rozhodnutí. Představuje historicky jeden z
nejdůleţitějších nástrojů regionální politiky, směřuje zejména k podpoře mobility
podniků do konkrétních regionů. Důleţitá je také motivace na rozšiřování investic či
prémie na nově vytvořená pracovní místa. V posledních dekádách mají stále větší
význam motivace inovační a technologická.
c)

Opatření ve výstavbě infrastruktury - částečně působí stejným způsobem jako
finanční motivace.
Infrastrukturní opatření ovlivňují manévrovací prostor a pro podniky i pro domácnosti.
Infrastrukturní opatření se nedají, na rozdíl od finanční motivace, tak snadno zaměřit
na konkrétní cílovou skupinu, protoţe působí na všechny subjekty daného území a
zvyšují jeho celkovou kvalitu. Na rozdíl od finanční motivace jsou infrastrukturní
opatření spolehlivější a trvalejší.
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d) Administrativní a regulační opatření působí tak, ţe určité formy chování mohou
povolit a jiné zase zakázat. V environmentálně citlivých či nadměrně exponovaných
oblastech je tak moţno brzdit vývoj a to prostřednictvím kontroly investic.
Administrativní opatření obvykle tlumí společensky neţádoucí vývoj. Tato opatření
mohou částečně stimulovat i pozitivní vývoj, nicméně pouze v omezené podobě.

2.3 Další pohledy na nástroje k ovlivňování regionálních disparit
Předcházející nástroje lze označit za nástroje regionálně "čistého" charakteru. Někteří autoři
přistupují k utřídění a uchopení nástrojů k ovlivňování regionálních disparit spíše v
tradičnějším schematickém pojetí.
Například Vanhove a Klaasen (1987) rozčleňují nástroje regionální politiky, které pomáhají
ovlivňovat a usměrňovat regionální disparity podle věcného hlediska. Celkem rozeznávají
sedm skupin nástrojů regionální politiky:
 infrastrukturní pomoc , zaměřenou především na problémové regiony s
nedostatečnou či málo vyvinutou infrastrukturou,
 finanční stimuly, jejichţ účelem je stimulace hospodářského rozvoje v
problémových regionech, které mohou nabývat podobu:
dotace,
slevy z úroků,
daňové úlevy,
příspěvku na pracovní sílu,
výhodného úvěru atd.,







 odrazující opatření , směřující k redukci nadměrné koncentrace hospodářských a
jiných aktivit v určitých územích, jako např.:
specifická opatření zaměřená proti přelidnění,
zvláštní dopravní daň,
prostorově selektivní regulace investic,
speciální povolení a certifikáty,
 decentralizace vládních úřadů do nemetropolitních území, která se realizovala
např. ve Velké Británii, Nizozemsku či Itálii,





 regionální alokace veřejných investic a zakázek , která je zvláště účinná
tehdy, kdyţ je nutno regionálně selektivně podpořit určité odvětví anebo zaplnit
mezery v regionálních hospodářských profilech.
Tento nástroj regionální politiky opět můţe být realizován v několika podobách:






zakládání veřejných společností,
moţnosti firem zúčastnit se nabídkových řízení o veřejné vládní zakázky,
zajištění minimálního podílu regionu na veřejných investičních programech,
dohodnuté minimální regionální podíly z vládních fondů pro restrukturalizaci,
dohodnuté minimální podíly z vládních fondů pro rozvoj výzkumných činností,

 regionální rozvojové agentury , podporující specifické regiony, ve kterých
realizují své aktivity. Jejich činnost můţe nabýt následujících podob:
 vedení databank o zdrojích a potřebách jednotlivých subjektů,
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poskytování pomoci existujícím firmám,
poskytování marketingové pomoci firmám,
získávání nových projektů pro region,
informování místního obyvatelstva,
obrana zájmů regionu na celostátní úrovni,
příprava různých studií atd.,

 nástroje makroekonomické politiky, s diferencovanými regionálními dopady.
Jedná se například o:
 regionálně diferencovaný systém národních subvencí,
 regionálně diferencovanou úvěrovou politiku,
 regionální transfery atd.
Následující přístupy vychází více z pozic hospodářské politiky, čímţ je poněkud potlačena
prostorová dimenze aplikovaných nástrojů regionální politiky. Podle Wokouna (2003) lze tyto
nástroje členit následovně:
 makroekonomické nástroje , jejichţ uţití je značně omezeno ostatními cíli
národohospodářské politiky, jakými jsou např. sniţování inflace či vyrovnanost
platební bilance. Jedná se o:
 fiskální politiku (např. regionalizaci daní a odvodů, sníţenou sazbu daní ve
vybraných podporovaných regionech),
 monetární politiku (usnadnění přístupu k úvěrům ve vybraných regionech aj.)
 protekcionismus (např. uvalení dovozních limitů a cel na produkty vyráběné v
upadajících regionech),
 mikroekonomické nástroje , u kterých jde o
ekonomických subjektů a jejich lokalizaci. Zde patří:

ovlivňování

rozhodování

 realokace pracovních sil (např. částečná úhrada nákladů na stěhování, výkup
nemovitostí či podpora při nákupu nového bytu),
 realokace kapitálu (kapitálové subvence, subvence na pracovní sílu, levné
půjčky, sníţené daně, subvence na dopravu atd.)
 ostatní nástroje , které jsou pouţívány spíše výjimečně:
 administrativní nástroje (správní rozhodnutí o zastavení ekonomické činnosti
nevhodné z hlediska potřeb rozvoje území),
 institucionální nástroje (např. regionální rozvojové agentury).
Dle Wokouna (2003) se nejvíce osvědčily zvýhodněné úrokové podmínky a investiční dotace,
příp. některé typy subvencí.

2.4 Vztah nástrojů regionální politiky k pozitivním a negativním
disparitám
Tato část navazuje na jiţ provedený výzkum a zabývá se vztahem nástrojů regionální politiky
k pozitivním a negativním prostorovým disparitám (podrobněji viz Hučka, Kutscherauer,
Sucháček, 2009).
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Negativní disparity jsou základem tradiční regionální a kohezní politiky EU opírající se o
princip solidarity (ve smyslu pomoci méně rozvinutým regionům).
Pozitivní disparity našly svůj odraz v koncepci pólů a center růstu, která zdůrazňuje význam
relevantních regionů, pólů rozvoje a rozvojových center pro celkový územní rozvoj. Pozitivní
role regionálních disparit v tomto kontextu spočívá ve vnímání skutečnosti, ţe i disparita se
můţe projevit pozitivně z hlediska rozvoje území dosud zaostávajících. Rozšiřující a difúzní
efekty jsou přitom mechanismem přenosu rozvoje do méně rozvinutých území (Hučka,
Kutscherauer, Sucháček, 2009).
Pokud jde o vztah nástrojů regionální politiky k pozitivním a negativním disparitám, lze
konstatovat, ţe některé aplikované nástroje se vztahují jak k pozitivním tak i negativním
regionálním disparitám. Nástroje regionální politiky totiţ mají komplexní dopady a z tohoto
důvodu lze jejich působení vnímat jak ve směru solidárního působení (ve smyslu sniţování
disparit negativního typu) tak i ve směru vyuţívání existujících disparit k dalšímu rozvoji.
Vhodně vyuţívané příspěvky na podporu mobility obyvatelstva mohou napomoci jak
metropolitním územím trpícím nedostatkem pracovních sil tak také mohou napomoci ke
sníţení nezaměstnanosti regionům zaostávajícím.
Pouze některé nástroje, resp. politiky mají dopad výhradně na pozitivní či výhradně na
negativní disparity. Například decentralizace vládních úřadů do zaostávajících území je
typickým opatřením nasměrovaným ke zmírnění prostorových disparit. Podobně lze vnímat
také výstavbu infrastruktury v problémových či zaostávajících regionech.
Početně poněkud slabší pak je skupina nástrojů regionální politiky zaměřená trţně konformně
a tedy v souladu s pozitivními disparitami. Jako příklad zde mohou slouţit různé poradenské
či informační iniciativy, které mohou pomoci odhalit pozitivní stránky existujících disparit.
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3

INDIKÁTORY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ
REGIONÁLNÍCH DISPARIT

3.1 Soustava deskriptorů a indikátorů regionálních disparit v ČR
3.1.1 Základní východiska
V této části průběţného realizačního výstupu navazujeme na poznatky a návrhy, které byly
uvedeny v průběţné výzkumné zprávě z března 2009 „Regionální disparity - Teorie,
klasifikace, systémová dekompozice a mezinárodní srovnání“. Zde jsme v 5. a 6. kapitole
„Identifikace a dekompozice regionálních disparit“ a „Soustava indikátorů pro identifikaci
regionálních disparit“ navrhli soustavu indikátorů v této klasifikační posloupnosti:
 sféra disparit (1. rozlišovací úroveň – sociální, ekonomická, územní)
 problémový celek (2. rozlišovací úroveň – celkem 11 celků)
 deskriptor (3. rozlišovací úroveň – celkem 45 deskriptorů)
 indikátor (4. rozlišovací úroveň celkem 281 indikátorů (146 primárních a 135
sekundárních indikátorů).
V prezentované výzkumné etapě došlo k novému vyhodnocení a zpřesnění navrţených
indikátorů na základě těchto podnětů:
 podle oponentních stanovisek, v nichţ byl kritizován příliš velký počet indikátorů a
zpochybněno jejich moţné zdrojové zabezpečení, byla znovu provedena analýza
navrhovaného souboru indikátorů s cílem redukovat jejich počet;
 podle navrhovaných integrovaných indikátorů (viz dále část 3.2) byl rovněţ soubor
indikátorů doplňován o nezbytně nutné indikátory.
 podle navrţených modelových typů regionů a jejich charakteristik (viz dále kap. 4)
byl soubor indikátorů naopak rozšířen o takové indikátory, které naplňovaly
navrhované charakteristiky;
Výsledkem této práce je nový (modifikovaný) soubor indikátorů pro sledování a hodnocení
regionálních disparit v ČR, který jiţ povaţujeme v rámci tohoto výzkumného úkolu za finální.

3.1.2 Deskriptory, primární a sekundární indikátory v jednotlivých sférách
disparit
V sociální sféře
Aktualizovaná a kriticky posouzená soustava deskriptorů a indikátorů v sociální sféře vychází
ze skutečnosti, ţe většina navrhovaných sekundárních indikátorů je jiţ obsaţena ve
statistikách ČSÚ, resp. RIS. Z toho důvodu byly vypuštěny primární indikátory, z nichţ byly
sekundární indikátory tvořeny.
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Předkládaná soustava sledování a hodnocení disparit v sociální sféře obsahuje:
 3 problémové celky,
 14 deskriptorů,
 38 indikátorů (2 primární a 36 sekundárních indikátorů).
U převáţné většiny indikátorů byly nalezeny zdroje.

V ekonomické sféře
Aktualizovaná a kriticky posouzená soustava deskriptorů a indikátorů pro sledování a
hodnocení disparit v ekonomické sféře obsahuje:
 4 problémové celky,
 12 deskriptorů,
 78 indikátorů (45 primárních a 33 sekundárních indikátorů).
V této sféře nedošlo k redukci počtu indikátorů. U některých indikátorů nebyly nalezeny
zdroje, tedy navrhované indikátory nemají oporu v současných statistických šetřeních, jejich
sledování a vyhodnocování však povaţujeme za potřebné.

V územní sféře
Aktualizovaná a kriticky posouzená soustava deskriptorů a indikátorů pro sledování a
hodnocení disparit v územní sféře zahrnuje:




6 problémových celků,
22 deskriptorů,
48 indikátorů (10 primárních a 38 sekundárních indikátorů).

Rovněţ zde došlo k redukci počtu indikátorů. I zde však u některých indikátorů nebyly
nalezeny zdroje, jejich sledování a vyhodnocování však povaţujeme za potřebné.

V souhrnu za všechny tři sféry regionálních disparit
Finální návrh soustavy sledování a hodnocení regionálních disparit v ČR za sféru sociální,
ekonomickou a územní obsahuje celkem:
 13 problémových celků,
 48 deskriptorů,
 164 indikátorů (57 primárních a 117 sekundárních indikátorů).
Finální návrh soustavy indikátorů pro sledování a hodnocení regionálních disparit v ČR je
uveden v příloze č. 1 této výzkumné zprávy.
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3.2 Návrh integrovaných indikátorů pro sledování a hodnocení
regionálních disparit
3.2.1 Základní východiska
Navrţená soustava 48 deskriptorů a 164 indikátorů představuje rozsáhlou mnoţinu informací,
umoţňující velmi podrobné pohledy na regionální disparity.
V prvotní podobě přináší uţivateli velké mnoţství variet, se kterými můţe pracovat. Jsou to
však zpravidla dílčí pohledy na jevy resp. procesy a jejich rozdílnosti v jednotlivých
regionech.
Takové dílčí pohledy jsou sice účelné v rámci zvyšování celkového stavu poznání hodnot a
intenzity působení regionálních disparit, avšak jejich vyuţití pro rozhodování, je obvykle pro
jejich mnoţství a příliš detailní pohled obtíţné. Pro rozhodování, zejména strategické, je
obvykle potřebný syntetičtější pohled, který ukazuje problematiku existence a vývoje disparit
v regionech v různém stupni integrace.
Ukazuje se, ţe jistá míra uţivatelské integrace indikátorů je potřebná, coţ 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.
Přesto, ţe některé z navrţených indikátorů lze povaţovat ve vztahu k námi definovaným
čtyřem úrovním uţivatelské hodnoty za typické, nabízí se otázka, zda přece jen není moţné
jednotlivé sféry disparit vyjádřit souhrnněji.
Proto předmětem našeho výzkumu jsou také integrované indikátory, jako jistá uţivatelsky
orientovaná „nadstavba“ nad navrţenou soustavou disparit. Za integrované indikátory
povaţujeme indikátory sloţené z více primárních či sekundárních indikátorů, vstupujících do
nich se stanovenou vahou.
Řešitelé po pečlivé analýze různých přístupů ke stanovení integrovaných indikátorů navrhli
integrované indikátory pro sociální sféru, ekonomickou sféru a územní sféru a jeden
„průřezový“ integrovaný indikátor prostupující všemi třemi sférami disparit.
Integrované indikátory pro sledování a hodnocení regionálních disparit se stanoví výpočtem.
Výpočet vybraných integrovaných indikátorů metodami dobře zvládnutelnými regionálním i
municipálním managementem je popsán v případové studii „Aplikace vybraných metod pro
sledování a hodnocení regionálních disparit“, která je autonomní přílohou této výzkumné
zprávy.
V další části uvádíme návrh integrovaných indikátorů pro jednotlivé sféry regionálních
disparit. Váhy u jednotlivých indikátorů byly stanoveny na základě expertního posouzení
řešiteli.

3.2.2 Integrované indikátory v sociální sféře
Regionální disparity v sociální sféře jsou charakterizovány pěti integrovanými indikátory,
sloţenými ze sedmnácti indikátorů.
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Jako integrované indikátory jsou navrţeny:
A. Integrovaný indikátor ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ (INI 1)
Zahrnuje úroveň příjmů a majetku, kvantitu a kvalitu spotřeby, rozsah a uţití volného času a
kvalitu okolního prostředí (sociální, trh práce, ţivotní prostředí).
Pro sledování disparit v ţivotní úrovni byl vybrán jako rozhodující indikátor čistý disponibilní
důchod domácností na obyvatele a jako doplňující indikátory vybavenost domácností
automobilem a počítačem.
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele vypovídá o potenciální kupní síle
obyvatel a lze jej proto povaţovat za základní ukazatel ţivotní úrovně obyvatel regionu; má
tedy nejvyšší váhu.
Hodnota indikátoru určuje potenciální spotřebu obyvatelstva z hlediska statků a sluţeb i
velikost úspor finančních aktiv a tím v zásadě predikuje materiální bohatství domácností
obyvatel regionu.
Vybavenost bytových domácností automobilem a počítačem umoţňuje propojení
individuálního ţivota se společenským (prostorová dostupnost sociálního kontaktu, včetně
kontaktu na trh práce, dostupnost statků a sluţeb, dostupnost informací.)
B. Integrovaný indikátor ZDRAVOTNÍ STAV (INI 2)
Zdravotní stav je rovněţ moţno posuzovat z více hledisek – z lékařského hlediska, z hlediska
délky a kvality lidského ţivota, z pohledu pracovní schopnosti/neschopnosti, apod.
Jako základní byly vybrány dva indikátory – incidence novotvarů a naděje doţití při narození.
Jako doplňující byl vybrán indikátor pracovní neschopnosti.
Výskyt novotvarů reprezentuje nejzávaţnější skupiny onemocnění a to nejen z hlediska
zvýšení hodnoty informace o zdravotním stavu populace, ale i z hlediska úrovně prostředí
v regionu v tom nejširším slova smyslu, patří k faktorům, jeţ kvalitu zdravotního stavu
obyvatelstva významně ovlivňují.
Naději dožití (též střední délka života) při narození lze povaţovat za indikátor, který
„synteticky“ vypovídá o (předpokládaných) objektivních dopadech řady různých faktorů na
ţivot/úmrtí obyvatel v kraji. Vyjadřuje průměrný počet let, který má naději proţít osoba při
zachování řádu úmrtnosti (s ohledem na rozdíly v úmrtnosti muţů a ţen je nutno jej sledovat
za obě pohlaví zvlášť).
Pracovní neschopnost (resp. průměrné procento pracovní neschopnosti) doplňuje
vypovídací schopnost integrovaného ukazatele tím, ţe hodnotí kvalitu zdravotního stavu i ve
vztahu k nemoţnosti uplatnění jedince na trhu práce pro dočasnou ztrátu pracovní
schopnosti z důvodu nemoci.
C. Integrovaný indikátor SOCIÁLNÍ VYBAVENOST (INI 3)
S ohledem na široké spektrum zařízení a sluţeb sociální infrastruktury bylo rozhodujícím
kritériem pro volbu indikátorů umístění sluţby v hierarchii potřeb, individuálních i
společenských.
Největší preference má zdravotní a sociální péče, a to s ohledem na význam zdraví a potřebu
zabezpečení sluţeb pro stárnoucí českou populaci, reprezentované ukazateli počet lékařů,
počet lůţek v nemocnicích a počet míst v zařízeních sociální péče na počet obyvatel.
Tyto indikátory byly doplněny o sledování podmínek pro realizaci volnočasových aktivit mladé
generace, tj. počet středisek pro volný čas dětí a mládeţe v relaci k počtu obyvatel regionu.
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Počet lékařů a lůžek v nemocnicích je nezbytným předpokladem zajištění kvalitní
zdravotní péče pro obyvatelstvo. Zdraví je základní lidskou hodnotou a právo na jeho
ochranu patří mezi základní lidská práva.
Místa v zařízeních sociální péče jsou určena osobám, které potřebují sociální sluţbu.
V důsledku zvyšování střední délky ţivota lze předpokládat, ţe poroste počet těch, kteří
budou závislí na péči jiné osoby, a proto je nezbytné, aby v území byla vybudována síť
zařízení sociální péče, s počtem míst odpovídajícím potřebám.
Počet středisek pro volný čas dětí a mládeže ovlivňuje podmínky pro hodnotné trávení
volného času dětí a mládeţe. Je proto jedním z faktorů, který přispívá ke zvyšování kvality
lidského potenciálu, a tím příznivě ovlivňuje způsob ţivota v regionu.
D. Integrovaný indikátor BYDLENÍ (INI 4)
Ukazatel seskupuje indikátory, které jsou pro bydlení standardně pouţívány.
Počet osob v trvale obydlených bytech na 1 místnost a obytná plocha na osobu
nejvíce vypovídají o „prostorové“ kvalitě bydlení, čemuţ odpovídá i jejich váha.
Doplněny jsou indikátorem počet cenzových domácností na trvale obydlený byt. Tento
indikátor byl vybrán s ohledem na trend růstu počtu domácností v relaci k počtu obyvatel,
coţ v dlouhodobém časovém horizontu můţe mít vliv na kvalitu bydlení.
E. Integrovaný indikátor SOCIÁLNÍ PATOLOGIE (INI 5)
Sociální patologie vyjadřuje soubor jevů, které jsou ve společnosti neţádoucí; mohou vést k
sociálnímu vyloučení nebo přímo ohroţují zdraví, ţivot a bezpečnost občanů.
Sociální patologie byla původně popsána deskriptory: sociální exkluze, kriminalita,
nehodovost. S ohledem na problematičnost měření sociální exkluze (nedostupnost údajů u
zvolených indikátorů na úrovni krajů), byla tato nahrazena deskriptorem „ohroţení
chudobou“ s nově navrţenými indikátory. Pro konstrukci integrovaného ukazatele byl za tuto
část vybrán indikátor vyjadřující podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranicí
ţivotního minima.
Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima má v tomto
integrovaném ukazateli nejvyšší váhu, protoţe jeho hodnota informuje o ohroţení chudobou
obyvatelstva kraje. Chudoba má vliv nejen na objem a výši vyplácených sociálních dávek, ale
vysoká míra chudoby je potenciálním impulzem vedoucím k sociálnímu vyloučení, ke
kriminalitě a dalším patologickým jevům.
Počet zjištěných trestných činů v relaci k počtu obyvatel patří k indikátorům informujícím
o „bezpečnosti/nebezpečnosti“ regionu pro ţivot, včetně podnikání, a rovněţ vypovídá o
kvalitě ţivota v regionu.
Tyto indikátory jsou doplněny počtem dopravních nehod připadajících na 1 km silnic. Má
nejniţší váhu, nikoliv pro nevýznamnost jevu, ale proto, ţe se jiţ částečně odráţí v hodnotě
předcházejícího indikátoru.
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Tabulka č. 3.1: Přehled integrovaných indikátorů disparit v sociální sféře
INTEGROVANÉ INDIKÁTORY DISPARIT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE
Integrovaný indikátor
INI 1
ŢIVOTNÍ ÚROVEŇ

INI 2
ZDRAVOTNÍ STAV

INI 3
SOCIÁLNÍ VYBAVENOST

INI 4
BYDLENÍ

IN5
SOCIÁLNÍ „PATOLOGIE“

Indikátory

Váha

S10 Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele
S11 Vybavenost bytových domácností automobilem
S12 Vybavenost bytových domácností počítačem
S3 Naděje doţití při narození (muţi)
S4 Naděje doţití při narození (ţeny)
S5 Průměrné procento pracovní neschopnosti1/
S7 Incidence novotvarů celkem na 100 tis. obyv.
(standardizováno na svět. standard)
S15 Počet lékařů na 10 tis. obyvatel
S19 Počet lůţek v nemocnicích na 10 tis. obyv.
S27 Počet míst v zařízeních soc. péče na 10 tis. obyvatel
S29 Počet středisek pro volný čas dětí a mládeţe na 10 tis.
obyv.
S31 Počet cenzových domácností na 1 trvale obydlený byt
S32 Počet osob v trvale obydlených bytech na
1 obytnou místnost
S33 Obytná plocha na 1 osobu v m2
S34 Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranicí
ţivotního minima
S36 Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel
S38 Počet dopravních nehod na 1km silnic

0,7
0,2
0,1
0,3

0,3
0,1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,6
0,3
0,6
0,3
0,1

3.2.3 Integrované indikátory v ekonomické sféře
Ekonomická sféra je popsána čtyřmi integrovanými indikátory, sloţenými z patnácti
indikátorů.
Jako integrované indikátory jsou navrţeny:
A. Integrovaný indikátor EKONOMICKÝ POTENCIÁL (INI 6)
Integrovaný indikátor je konstruován ze tří indikátorů postihujících ekonomiku regionu, resp.
její hlavní charakteristiky ve smyslu vlastní výkonnosti regionu a výkonnosti regionu ve
vztazích k jiným regionům. Největší váha je přisouzena indikátoru HDP na obyvatele.
Hrubý domácí produkt (HDP) na 1 obyvatele charakterizuje celkovou výkonnost
regionu na základě tvorby hrubého domácího produktu. Tento ukazatel se nejčastěji pouţívá
jako charakteristika výkonnosti národních ekonomik i ekonomik regionů.
Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu je indikátor vyjadřující výkonnost regionu
z hlediska zaměstnaných osob. Je zařazen proto, ţe charakteristika regionu získaná pouze
hodnocením HDP na obyvatele můţe být zkreslena mírou ekonomické aktivity obyvatelstva
(např. v důsledku vyššího podílu obyvatelstva v poproduktivním věku).
Objem exportu na 1 obyvatele regionu charakterizuje zapojení regionu do meziregionální (resp. mezinárodní) dělby práce, přičemţ vyšší míra zapojení je známkou vyšší významnosti regionální ekonomiky a schopnosti zapojení do regionální dělby práce.
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B. Integrovaný indikátor EKONOMICKÁ STRUKTURA (INI 7)
Indikátor je konstruován z indikátorů, jejichţ smyslem je postihnout ekonomiku regionu
z hlediska jeho předpokladů pro další rozvoj. Váhy jednotlivých indikátorů jsou jen mírně
diferencovány.
Počet zaměstnaných v terciárním sektoru na 1000 obyvatel postihuje tendenci ve
zvyšování podílu zaměstnanosti v terciárním sektoru, kdy v podmínkách ČR je podíl
zaměstnanosti v terciárním sektoru prozatím niţší.
Počet soukromých podnikatelů na 1000 obyvatel vychází z předpokladu, ţe z hlediska
regionu, jeho rozvoje a adaptability na změnu podmínek, je ţádoucí vyšší počet
podnikatelských subjektů.
Počet podniků s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel klade důraz na existenci
větších podnikatelských subjektů, které stabilizují hospodářství regionu a představují
rozhodující roli ve výkonnosti regionu.
Počet podniků pod zahraniční kontrolou s 250 a více zaměstnanci na 1000
obyvatel charakterizuje region z hlediska vytváření atraktivních podmínek podnikání
v mezinárodním rámci.
C. Integrovaný indikátor ZAMĚSTNANOST (INI 8)
Indikátor je konstruován z hlavních charakteristik popisujících problematiku zaměstnanosti.
Míra nezaměstnanosti v regionu (zjištěná na základě nezaměstnanosti v obvodu obcí
s rozšířenou působností) je jedním ze základních indikátorů ekonomických podmínek daného
regionu a je mu proto přidělena největší váha.
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti charakterizuje schopnost regionu přizpůsobovat se
měnícím se podmínkám potřeb struktury pracovních sil.
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo podává bliţší charakteristiku nezaměstnanosti a ukazuje, zda nezaměstnanost v regionu je problémem absolutního nedostatku
pracovních míst nebo se jedná o problematiku strukturální.
Podíl zaměstnanosti v zemědělství, lesnictví a rybolovu na celkové zaměstnanosti
hodnotí zaměstnanost v primárním sektoru, kde vyšší podíl zaměstnanosti v těchto odvětvích
ukazuje na niţší průměrnou úroveň kvalifikace pracovní síly v regionu.
D. Integrovaný indikátor ROZVOJOVÝ POTENCIÁL (INI 9)
Indikátor je konstruován na základě předpokladu, ţe vhodné podmínky pro rozvoj regionu
jsou dány zejména výdaji na vědu a výzkum, investicemi (zahraničními) a tvorbou fixního
kapitálu. Relativně větší váha je přiřazena indikátorům zahraničních investic a tvorby hrubého
fixního kapitálu.
Výdaje na vědu a výzkum na jednu zaměstnanou osobu zohledňují výzkumný a
vědecký potenciál ve vztahu k zaměstnanosti v regionu.
Výdaje na vědu a výzkum na jednoho obyvatele zohledňují celkový výzkumný a
vědecký potenciál z pohledu intenzity těchto výdajů v regionu.
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Objem přímých zahraničních investic na 1 obyvatele (není zdroj) postihuje, jakou roli
mají v regionu zahraniční investice a vyjadřují i určité postavení (vnímání) regionu z hlediska
vnějšího (mimo ČR).
Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele postihuje přírůstek fixní kapitálové
zásoby regionu, jako předpoklad budoucího rozvoje regionu.
Stanovení vah indikátorů bylo provedeno expertně.
Tabulka č. 3.2: Integrované indikátory disparit v ekonomické sféře
INTEGROVANÉ INDIKÁTORY DISPARIT V EKONOMICKÉ SFÉŘE
Integrovaný indikátor

Indikátory

Váha

INI 6
EKONOMICKÝ
POTENCIÁL

EI4

HDP na 1 obyvatele

0,5

EI10

Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu

0,3

EI17

Objem exportu na 1 obyvatele regionu

0,2

INI 7
EKONOMICKÁ
STRUKTURA

EI61

Počet zaměstnaných v terciárním sektoru na 1000
obyvatel

0,3

EI27

Počet soukromých podnikatelů na 1000 obyvatel

0,2

EI25

Počet podniků s 25 a více zaměstnanci na 1000
obyvatel

0,3

EI59

Počet podniků pod zahraniční kontrolou s 250 a více
zaměstnanci na 1000 obyvatel

0,2

EI65

Míra nezaměstnanosti

0,4

EI66

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

0,3

EI69

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

0,2

EI53

Podíl zaměstnanosti v zemědělství,
rybolovu na celkové zaměstnanosti

EI39

Výdaje na VaV na 1 zaměstnanou osobu

0,2

EI32

Výdaje na VaV na 1 obyvatele

0,2

EI40

Objem přímých zahraničních investic na 1 obyvatele
(není zdroj)

0,3

EI46

Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele

0,3

INI 8
ZAMĚSTNANOST

INI 9
ROZVOJOVÝ
POTENCIÁL

lesnictví

a

0,1

3.2.4 Integrované indikátory v územní sféře
Územní sféra je popsána čtyřmi integrovanými indikátory, sloţenými ze čtrnácti indikátorů.
Pro celkové vyjádření charakteristiky územní sféry krajů jsou navrţeny indikátory pro
osídlení, ţivotní prostředí, dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu.
A. Integrovaný indikátor OSÍDLENÍ (INI 10)
Je charakterizován čtyřmi dílčími indikátory vyjadřujícími strukturu osídlení a stupeň
urbanizace:
Podíl městského obyvatelstva charakterizuje stupeň urbanizace území kraje; čím
vyšší podíl, tím více je zastoupen městský typ osídlení.
Celková hustota obyvatel na 1 km2 charakterizuje hustotu osídlení kraje.
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Podíl zastavěných ploch % z území kraje charakterizuje stupeň zastavění území;
čím vyšší podíl, tím více jsou omezeny moţnosti dalšího územního rozvoje novou
zástavbou.
Hustota obyvatel na 1 ha zastavěné plochy charakterizuje koncentraci obyvatel na
zastavěném území.
Váhy jsou odvozeny dle významu indikátoru pro charakteristiku osídlení, největší váha je
přiřazena podílu zastavěných ploch čili stupni vyuţití území pro sídla, ostatní poměrné
indikátory ve stejné váze 0,2 charakterizují stav urbanizace.
B. Integrovaný indikátor ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (INI 11)
Je sloţen z indikátorů znečištění ovzduší, nakládání s odpady a znečištění povrchových
vod. Bylo nutno omezit dílčí indikátory jen na podstatné charakteristiky, proto je sloţen
z dílčích indikátorů produkce znečišťujících látek a odpadů.
Emise oxidu siřičitého na 1 km2 charakterizuje průměrnou hustotu znečištění ovzduší
na území kraje plynnými exhalacemi působícími negativně na zdraví obyvatel, na vegetaci
a kvalitu půdy (kyselé deště), jakoţ i na stavební konstrukce.
Emise tuhých znečišťujících látek na km2 charakterizuje průměrnou hustotu
znečištění ovzduší v kraji prachovými částicemi, negativně působícími na zdraví obyvatel
a celkovou hygienu prostředí.
Produkce komunálních odpadů na obyvatele charakterizuje zatíţení území
komunálními odpady, a tím nepřímo potřeby zařízení na zneškodňování odpadů.
Délky toků zařazené do tříd čistoty 4 a 5. (km) charakterizují znečištění vodních
toků odpadními látkami z kanalizačních soustav a sníţení biologické hodnoty vodního
prostředí.
Dílčí indikátory ovlivňují ţivotní prostředí ve stejné míře (proto rovnoměrné váhy).
C. Integrovaný indikátor DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (INI 12)
Je sloţen z poměrových indikátorů vybavení dopravními zařízeními ţelezniční, silniční a
letecké dopravy a pouţívání veřejné dopravy.
Hustota dálnic a silnic (km/100km2) charakterizuje stupeň vybavení území kraje
pozemními komunikacemi všech typů dopravního významu (dálnice, rychlostní
komunikace, silnice I., II. a III. třídy) a signalizuje moţnosti dopravní obsluhy území
kraje.
Hustota železničních tratí (km/km2) charakterizuje stupeň vybavení území
ţeleznicemi a signalizuje dostupnost dopravní obsluhy území kraje osobní i nákladní
ţelezniční dopravou.
Počet veřejných letišť z celkového počtu letišť pro mezinárodní přepravu
charakterizuje vybavenost území zařízeními pro veřejnou leteckou dopravu.
Počet obyvatel cestujících veřejnou dopravou na 1 km2 představuje hustotu
cestování veřejnou dopravou.
Stejnoměrné váhové ohodnocení dílčích indikátorů odpovídá rovnocennému významu
dílčích indikátorů pro celkové charakterizování vybaveností kraje.
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D. Integrovaný indikátor TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (INI 13)
Indikátor technické infrastruktury vyjadřuje stupeň vybavení zařízení pro zásobování
vodou a odvod odpadních vod. Z hlediska významu pro podmínky ţivota v regionu je
sloţen z indikátorů, vztaţených na počet obyvatel, a proto započtených rovnoměrnými
vahami.
Podíl obyvatel připojených na veřejné vodovody charakterizuje stupeň rozvinutí
zařízení pro zásobování vodou z veřejných vodovodů, které zaručují náleţitou hygienickou
nezávadnost dodávek pitné vody.
Podíl obyvatel napojených na kanalizaci s ČOV charakterizuje stupeň rozvinutí
zařízení pro odvádění odpadních vod a jejich zneškodňování v čistírnách odpadních vod a
tím stupeň ochrany povrchových a podzemních vod před znečištěním neţádoucími
látkami.

Tabulka č. 3.3: Přehled integrovaných indikátorů disparit v územní sféře
INTEGROVANÉ INDIKÁTORY DISPARIT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE
Integrovaný indikátor

Indikátory

Váha

U1 Podíl městského obyvatelstva

0,2

INI 10

U3 Celková hustota obyvatel na 1 km2

0,2

OSÍDLENÍ

U6 Podíl zastavěných ploch % z území kraje

0,4

U7 Hustota obyvatel na 1 ha zastavěné plochy

0,2

U34 Emise oxidu siřičitého na 1 km2
INI 11
ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

0,25

U38 Měrné emise tuhých znečišťujících látek na km

2

0,25

U41 Měrná produkce komunálních odpadů na
obyvatele

0,25

U48 Délky toků zařazené do tříd čistoty 4 a 5 (km)

0,25

2

U13 Hustota dálnic a silnic (km/ 100km )

0,25
0,25

INI 12

U25 Počet obyvatel cestujících veřejnou dopravou
na 1 km2

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

U17 Hustota ţelezničních tratí (km/km2)

0,25

U20 Počet veřejných letišť z celkového počtu letišť pro
mezinárodní přepravu

0,25

INI 13

U26 Podíl obyvatel připojených na veřejné vodovody

0,5

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

U27 Podíl obyvatel napojených na kanalizaci s ČOV

0,5

3.2.5 Průřezový integrovaný indikátor
Průřezový integrovaný indikátor Kvalita života (INI 14)
Tento průřezový integrovaný indikátor charakterizuje rozdíly v kvalitě ţivota v regionech.
Je sloţen z dílčích indikátorů, uvedených v tabulce č. 3.4. Váhy pro jednotlivé indikátory byly
stanoveny expertně.
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Tabulka č. 3.4: Průřezový integrovaný indikátor Kvalita života
INTEGROVANÝ INDIKÁTOR KVALITA ŽIVOTA
Integrovaný indikátor

Indikátory

Váha

INI 14

S10 Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele

0,4

KVALITA ŢIVOTA

S36 Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel

0,2

S3 Naděje doţití při narození (muţi)

0,1

S4 Naděje doţití při narození (ţeny)

0,1

U34 Produkce emisí SO2/km2

0,2
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4

MODELY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH
DISPARIT

4.1 Typy modelových regionů a jejich charakteristiky
4.1.1 Výchozí úvahy
Jedním z problémů, který je součástí výzkumu, je ověření moţného uţivatelského rozsahu
vyuţívání navrţené soustavy indikátorů pro identifikaci a hodnocení regionálních disparit na
konkrétních datech o regionech.
Pro řešení tohoto problému navrhujeme rozdělit indikátory disparit do skupin podle typického
(modelového) způsobu uţití. Takto seskupené indikátory charakterizují jisté typy modelových
regionů. Jde tedy o klasifikaci informací o regionech podle určitých hledisek, jinými slovy
typologii charakteru krajů.
Pro vymezení typů regionů jako vysoce strukturovaných a sloţitých sociálně ekonomických
entit je nutno především vymezit kritéria, podle kterých budou regiony typizovány.
Nabízí se tato kritéria:
 sociální, resp. sociokulturní (úroveň ţivota)
 ekonomické (úroveň hospodářské či inovační výkonnosti)
 územní (polohové poměry)
 ţivotního prostředí (kvalita ţivota).
Za další kritéria lze povaţovat stadium resp. charakter vývoje, takto lze rozlišovat regiony
stagnující, upadající či rozvíjející se.
Řešitelé shromáţdili a prozkoumali přístupy různých autorů k tomuto problému a vypracovali
vlastní návrh několika typů modelových regionů.

4.1.2 Přístupy k typologii regionů
Nejúplnější přehled typologie regionů podle různých přístupů uvádí Dočkal (2004).
Jedním z kritérií je členění podle hospodářského potenciálu (cit. dle Harrop, 1996: 41-47)
a je navrţeno takto:
 nedostatečně rozvinuté periferní regiony ,
 upadající a staré industriální regiony,
 centrální regiony,
 rychle se rozvíjející regiony .
Evropská komise přistoupila k dělení regionů podle míry jejich rozvoje s cílem určit, které
regiony vzhledem k nedostatečnému rozvoji vyţadují přímou podporu.
Podle tohoto hlediska jde o:
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 zaostalé regiony, vyznačující se nedostatkem infrastruktury, nízkými příjmy,
neefektivní zemědělskou produkcí a nízkou úrovní pracovní síly,
 regiony poznamenané průmyslovým úpadkem či ekonomickou recesí,
 periferní regiony, které trpí geografickou izolací,
 příhraniční regiony, jakoţto zvláštní varianta periferních regionů
 regiony s urbanistickými problémy ,
 venkovské regiony, jakoţto zvláštní typ zaostalých regionů.
Dle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje se regiony ČR člení na:
 strukturálně postižené regiony, ve kterých se projevují negativní projevy
strukturálních změn,
 hospodářsky slabé regiony , které na základě hospodářského a sociálního
rozvoje vykazují podstatně niţší úroveň rozvoje, neţ je průměrná úroveň v České
republice,
 venkovské regiony , které jsou charakterizovány nízkou hustotou zalidnění,
odlivem obyvatel apod.
 ostatní regiony, jejichţ podporování státem je ţádoucí z jiných důvodů (např.
příhraniční regiony, bývalé vojenské prostory, regiony postiţené ţivelnou
pohromou apod.).
V publikaci Ročenka konkurenceschopnosti (2009) se uvádí klasifikace regionů podle
základních charakteristik konkurenceschopnosti ve dvou dimenzích:
 výkonnost a inovace,





ekonomicky výkonný vysoce inovující region,
ekonomicky výkonný inovující region,
inovující region,
ekonomicky a inovačně zaostávající region,

 charakter regionu,





metropolitní region,
adaptabilní region,
periferní region,
starý průmyslový region.

Jiný přístup volí Viturka, který člení kraje podle více kritérií:


interaktivní, globálně orientované hodnocení konkurenční pozice krajů České
republiky (Viturka, Klímová 2006)
Kraje jsou zařazeny do tří hlavních typů:

typ I – regiony se silným integračním potenciálem s vynikající konkurenční
pozicí,

typ II – regiony se středním integračním potenciálem s příznivou konkurenční
pozicí,

typ III – regiony se slabým integračním potenciálem s méně příznivou
konkurenční pozicí.
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Hodnocení zahrnuje komponenty dostupnosti a ekonomické citlivosti (dílčí syntéza - potenciál
ovlivnění) a komponenty ekonomické úrovně a kvality podnikatelského prostředí (dílčí
syntéza – potenciál reakce).
 Hodnocení inovačních profilů jednotlivých regionů, resp. krajů České republiky
(Viturka 2007)
Kraje jsou popsány s důrazem na jejich pozice v inovačním podnikání a specializaci
inovačních firem působících ve zpracovatelském průmyslu a trţních sluţbách. Značná
pozornost je věnována identifikaci hlavních inovačních center podle vlastní
vypracované metodiky.
Tabulková komparace výše uvedených přístupů je provedena v příloze č. 2.

4.1.3 Návrh modelových regionů
Řešitelé definovali čtyři úrovně uţivatelské hodnoty indikátorů o regionálních disparitách.
Uţivatelskou hodnotu informací významných pro:
1.
2.
3.
4.

zvyšování stavu poznání,
strategické rozhodování,
motivaci k nějaké konkrétní činnosti,
operativní jednání.

Pro ověření vyuţitelnosti a uţivatelské hodnoty indikátorů o regionálních disparitách je
navrţeno sedm seskupení informací, vytvářejících relativně autonomní celky (modelové
regiony), odpovídající jistému typu uţití.
Jde o tyto typy modelových regionů:
 ekonomicky dlouhodobě zaostávající region,
 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.
V další části kapitoly podáváme jejich podrobnější charakteristiku. Uvedené charakteristiky
hodnot indikátorů, které jednotlivé typy modelových regionů charakterizují, je třeba
povaţovat za mezní. V realitě nikdy nejsou hodnoty všech indikátorů dobré nebo špatné.
Vţdy jde o různou intenzitu sledovaných jevů resp. procesů a rozhodující je synergický efekt
jejich působení.

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.
Kvalita pracovních sil je v tomto regionu nízká, coţ souvisí s vyšším podílem primárního

27

sektoru a sekundárního sektoru v odvětvích s malou přidanou hodnotou. Nízká je všeobecná
úroveň podnikatelských aktivit, v regionu je malý počet významných firem, nízký podíl
inovujících podniků a z toho vyplývající nízká úroveň podnikatelských aktivit v odvětvích
zaloţených na znalostech.
V souvislosti s vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti existuje v tomto regionu vysoká
úroveň sociální exkluze. Pokud jde o územní charakteristiku, v regionu je nízká kvalita
dopravní infrastruktury a nízká úroveň dopravní obsluţnosti veřejnou dopravou. Tím jsou
zhoršeny všeobecné podmínky pro ţivot obyvatel regionu.

Region poznamenaný průmyslovým úpadkem či recesí
Je charakterizován dramaticky se sniţující výkonností ekonomiky. Výraznými změnami
struktury ekonomiky i zaměstnanosti. Rovněţ nezaměstnanost je vysoká a kvalita pracovních
sil je nepříznivá z hlediska jejich struktury. V regionu došlo a dochází k úpadku významných
firem a tím existuje velké mnoţství nevyuţitých zařízení a ploch. Charakteristickým rysem je
vysoká úroveň kriminality a vysoká úroveň sociální exkluze. Úroveň environmentální kvality
území je nepříznivá a přírodní prostředí je v mnoha směrech devastováno.

Venkovský region
Je charakterizován nízkou výkonností ekonomiky a jednostrannou strukturou ekonomiky
s orientací na primární sektor. Rovněţ struktura zaměstnanosti je nepříznivá a odráţí
strukturu ekonomiky. Důchody domácností jsou relativně nízké a region trpí vysokou mírou
nezaměstnanosti. Rovněţ kvalita pracovních sil je nízká s nízkým podílem vysokoškolsky
vzdělaných obyvatel.
Charakteristickým rysem regionu je nepřítomnost významných firem a nízká úroveň
podnikatelských aktivit v odvětvích zaloţených na znalostech. Region je vzdálen od hlavních
trhů a má nízkou úroveň dopravní obsluţnosti.
Pozitivním rysem tohoto modelového typu je relativně dobrá environmentální kvalita území.

Ekonomicky výkonný region
Jedná se o region s výkonnou ekonomikou, vysokou produktivitou práce a produkcí
v odvětvích, která mají dobré postavení na domácím i zahraničním trhu.
Je charakterizován nízkou mírou nezaměstnanosti, kvalitou pracovních sil a vysokou mírou
vzdělanosti. Úroveň podnikatelských aktivit a podíl inovujících podniků jsou vysoké. Do
regionu se soustřeďují významné firmy a investice.
Region disponuje dostatečnou nabídkou rozvojových ploch a kvalitní dopravní obsluţností.

Region s všestrannými podmínkami pro život
Vyznačuje se vysokým stupněm důchodů domácností, vysokou úrovní vzdělanosti
obyvatelstva a dostupností pracovních sil.
V regionu je dostatečná nabídka kvalitních sociálních sluţeb a příleţitostí pro volnočasové
aktivity. Úroveň kriminality je nízká a úroveň bydlení je vysoká.
Region disponuje vysokou environmentální kvalitou a atraktivním územím.
V regionu je dobrá kvalita dopravní infrastruktury a vysoká úroveň dopravní obsluţnosti.
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Region s vysoce rozvinutými sociálními službami
Základní charakteristikou regionu je vysoká úroveň sluţeb zajišťovaných zařízeními sociální
infrastruktury. Jedná se především o sluţby zdravotnictví, školství, sluţby sociální péče, dále
sluţby kulturních, sportovních a dalších zařízení umoţňujících rozvoj volnočasových aktivit.
Rozvinuté sluţby zvyšují kvalitu bydlení, která je v důsledku toho hodnocena jako dobrá.
Vysoká úroveň sociálních sluţeb v regionu přispívá nejen ke zkvalitnění způsobu ţivota jeho
obyvatel ale i k vytváření podmínek pro rozvoj lidského potenciálu. Nepřímo tak podporuje
sociální začleňování a je proto jedním z faktorů, který se podílí na nízké úrovni sociální
exkluze v daném území.

Vysoce inovující region
Základními charakteristikami tohoto regionu jsou vysoká přidaná hodnota v technologicky
náročném průmyslu a sluţbách, vysoká úroveň zaměstnanosti ve vědě a zároveň vysoká
úroveň vzdělanosti podpořená dobrou úrovní školství, zejména vysokého.
Podíl inovujících podniků je vysoký, úroveň vědy a výzkumu je vysoká a rovněţ tak úroveň
zahraničních investic.
S těmito charakteristikami je zákonitě spojena vysoká úroveň tvorby fixního kapitálu a vysoký
podíl podnikatelských aktivit v odvětvích zaloţených na znalostech.
Charakteristiky modelových typů regionů souhrnně zachycuje tabulka v příloze č. 3.

4.2 Ověření vybraných typů modelových regionů
Z navrţených sedmi typů modelových regionů bylo v této fázi výzkumu provedeno pilotní
ověření na reálných datech pro dva modelové regiony, a to Ekonomicky dlouhodobě
zaostávající region 1 a Region s všestrannými podmínkami pro ţivot.
Metodika hodnocení modelových regionů
Hodnocení modelových regionů je provedeno variantně, kdy varianty příslušného
modelového regionu nemění strukturu indikátorů, ale liší se jejich váhou v hodnocení
souhrnného indexu za region.
Pro propočty hodnocení obou modelových regionů byly zvoleny dvě varianty (V1 a V2).
Varianta V1 je zaloţena na stejné váze všech indikátorů (suma všech vah je 1).
Varianta V2 je zaloţena na vahách jednotlivých indikátorů stanovených expertně (suma
všech vah je 1).
Indexy modelových regionů byly vyhodnoceny jednak v jednotlivých letech analyzovaného
období (2004 aţ 2008), jednak jako průměr za celé období. Pro průměrné hodnoty indexů
obou modelových regionů je pak provedeno srovnání obou variant.

1

Vzhledem k dostupnosti pouze pětileté časové řady nebylo moţné hodnotit dlouhodobé zaostávání

regionů, ale pouze střednědobé.
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Modelový region – „Ekonomicky zaostávající region“
Hodnocení tohoto typu modelového regionu je zaloţeno na 11 indikátorech. U devíti
indikátorů je výpočet souhrnného koeficientu proveden tak, ţe větší dosaţené hodnotě
indikátoru odpovídá vyšší hodnota dílčího koeficientu. Pouze u indikátorů „Míra nezaměstnanosti“ a „Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranicí ţivotního minima“ je
pouţito pro souhrnný koeficient za region opačného hodnocení (menší hodnotě je přiřazena
vyšší hodnota dílčího indexu).

Tabulka č. 4.1: Indikátory modelového regionu „Ekonomicky zaostávající
region“
Číslo

Indikátor

MJ

V1

V2

tis. Kč

0,091

0,135

1

E4

HDP na jednoho obyvatele

2

E61

Zaměstnanost v terciárním sektoru

%

0,091

0,054

3

E65

Míra nezaměstnanosti

%

0,091

0,135

4

E25

Počet ekonomických subjektů s 25 a více
zaměstnanci

počet

0,091

0,081

5

E38

Podíl inovujících podniků

%

0,091

0,054

6

E29

Registrované subjekty s 1000 a více zaměstnanci

počet

0,091

0,108

7

S34

Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod
hranicí ţivotního minima

%

0,091

0,081

8

S9

Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných
obyvatel ve věkové skupině 15 let a starších

%

0,091

0,054

9

S10

Čistý roční disponibilní důchod na 1 obyvatele

tis. Kč

0,091

0,135

10

U13

Celková délka silnic a dálnic v km na 100 km2

km/100
0,091
km²

0,081

11

U25

Počet osob cestujících veřejnou dopravou na km²

počet/
km²

0,091

0,081

1,000

1,000

Poznámky:
V1, V2 … pouţité váhy jednotlivých indikátorů

30

Tabulka č. 4.2: Ekonomicky zaostávající regiony ČR v letech 2004 – 2008
(varianta V1)

Ústecký
Karlovarský
Moravskoslezský
Liberecký
Olomoucký
Pardubický
Vysočina
Zlínský
Královéhradecký
Jihočeský
Plzeňský
Jihomoravský
Středočeský
Praha

2004

2005

2006

2007

2008

0,45
0,44
0,50
0,50
0,55
0,47
0,53
0,53
0,53
0,56
0,56
0,64
0,63
0,82

0,42
0,47
0,50
0,52
0,50
0,54
0,55
0,54
0,54
0,57
0,56
0,62
0,61
0,82

0,43
0,44
0,49
0,54
0,50
0,51
0,52
0,52
0,57
0,55
0,57
0,63
0,64
0,81

0,41
0,42
0,48
0,51
0,51
0,54
0,52
0,54
0,55
0,56
0,58
0,62
0,63
0,79

0,41
0,41
0,48
0,50
0,51
0,53
0,52
0,54
0,55
0,55
0,58
0,61
0,62
0,79

Průměr
2004 - 2008
0,425
0,436
0,492
0,513
0,515
0,518
0,530
0,535
0,549
0,559
0,568
0,625
0,627
0,806

Graf č. 4.1: Ekonomicky zaostávající regiony v letech 2004 – 2008,
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Tabulka č. 4.3: Ekonomicky zaostávající regiony ČR v letech 2004 – 2008
(varianta V2)

Ústecký
Karlovarský
Moravskoslezský
Olomoucký
Liberecký
Pardubický
Zlínský
Vysočina
Královéhradecký
Jihočeský
Plzeňský
Jihomoravský
Středočeský
Praha

2004

2005

2006

2007

2008

Průměr
2004-2008

Pořadí

0,41
0,42
0,47
0,51
0,48
0,46
0,50
0,51
0,51
0,54
0,54
0,60
0,61
0,83

0,39
0,45
0,47
0,46
0,50
0,51
0,51
0,53
0,52
0,56
0,54
0,58
0,60
0,83

0,39
0,42
0,46
0,47
0,52
0,49
0,49
0,51
0,54
0,53
0,55
0,59
0,62
0,82

0,38
0,40
0,45
0,48
0,49
0,52
0,52
0,51
0,54
0,54
0,56
0,58
0,61
0,80

0,38
0,40
0,46
0,48
0,48
0,51
0,51
0,51
0,53
0,53
0,56
0,57
0,61
0,80

0,389
0,417
0,459
0,480
0,494
0,500
0,506
0,514
0,530
0,541
0,553
0,582
0,611
0,816

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Graf č. 4.2: Ekonomicky zaostávající regiony v letech 2004 – 2008,
varianta V1
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Výsledky hodnocení v obou variantách ukazují, ţe z hlediska hodnocení se jako nejvíce
zaostávající v pořadí mezi regiony v obou variantách projevují stejné kraje: 1. místo, tj.
ekonomicky nejvíce zaostávající region, Ústecký kraj, 2. místo Karlovarský kraj a 3. místo
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Moravskoslezský kraj. Nejlepší postavení pak v obou variantách mají Praha - 14. pořadí,
Středočeský kraj - 13. pořadí a Jihomoravský kraj - 12. pořadí.
Při srovnání obou variant hodnocení (V1 a V2) se ukazuje, ţe mezi variantami došlo u
regionů k dílčím změnám pořadí v rozsahu maximálně jednoho místa v pořadí mezi regiony a
to u krajů Libereckého (V1 - 4. pořadí, V2 - 5. pořadí), Vysočina (V1 - 7. pořadí, V2 - 8.
pořadí), Olomouckého (V1 - 5. pořadí, V2 - 4. pořadí) a u kraje Zlínského (V1 = 8. pořadí a
V2 = 7. pořadí), coţ ukazuje na nepříliš významné změny mezi variantami - viz Graf č. 4.3.
Tento výsledek variantního hodnocení ukazuje, ţe při hodnocení modelového typu
„Ekonomicky zaostávající region“, jsou výsledky hodnocení volbou vah ovlivňovány relativně
málo a zejména pak nejlepší a nejhorší výsledek hodnocení regionů se nemění.

Graf č. 4.3: Porovnání hodnocení ekonomicky zaostávajících regionů ve
variantách V1 a V2
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Modelový region – „Region s všestrannými podmínkami pro život“
Tento typ modelového regionu je zaloţen na 14 indikátorech, z nich deset je hodnoceno tak,
ţe pro výpočet souhrnného koeficientu větší dosaţené hodnotě indikátoru odpovídá vyšší
hodnota dílčího koeficientu. Pouze u indikátorů „Míra dlouhodobé nezaměstnanosti“, „Počet
zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel“, „Počet osob v trvale obydlených bytech na 1
místnost“ a „Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu
zdraví“ je pouţito pro souhrnný koeficient za region opačného hodnocení (menší hodnotě je
přiřazena vyšší hodnota dílčího indexu).
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Tabulka č. 4.4: Indikátory modelového regionu – „Region s všestrannými
podmínkami pro život“
Číslo

Indikátor

1

E66

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

2

S10

3

S9

4

S27

Čistý disponibilní důchod na 1 obyvatele/rok
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním ze
skupiny 15-ti letých a starších
Počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tis. obyv.

5

S28

6

S29

7

S30

Počet veřejných knihoven s pobočkami
na 10 tis. obyvatel
Počet středisek pro volný čas dětí a mládeţe
na 10 tis. obyvatel
Počet sportovních zařízení na 10 tis. obyvatel

8

S36

Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel

9

S32

10

U40

11

U47

12

U13

13

U17

14

U24

Počet osob v trvale obydlených bytech
na 1 místnost
Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem
k limitům pro ochranu zdraví
Podíl zalesněné plochy z území kraje
Celková délka silnic a dálnic na 100 km

2

Hustota ţelezničních tratí v km na 100 km2
Počet osob cestujících veřejnou dopravou/1000
obyvatel

MJ

V1

V2

%

0,071

0,081

tis. Kč

0,071

0,135

%

0,071

0,081

počet

0,071

0,081

počet

0,071

0,054

počet

0,071

0,054

počet

0,071

0,054

počet

0,071

0,081

počet

0,071

0,027

%

0,071

0,081

%

0,071

0,054

0,071

0,081

0,071

0,054

0,071

0,081

1,000

1,000

km/100
km²
km/100
km²
počet/
1000
obyv.
Celkem

Poznámky:
V1, V2 … pouţité váhy jednotlivých indikátorů pro hodnocení souhrnného koeficientu za region (V1 =
všechny indikátory mají stejnou váhu, V2 = expertní stanovení vah)
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Tabulka č. 4.5 Regiony s všestrannými podmínkami pro život
(varianta V1)
2004

2005

2006

2007

2008

0,66
0,65
0,65
0,64
0,63
0,60
0,61
0,61
0,59
0,60
0,57
0,49
0,50
0,39

0,68
0,65
0,65
0,65
0,63
0,64
0,62
0,62
0,60
0,60
0,58
0,50
0,52
0,39

0,67
0,66
0,66
0,66
0,65
0,63
0,62
0,62
0,61
0,60
0,58
0,51
0,48
0,39

0,66
0,66
0,66
0,66
0,65
0,62
0,62
0,62
0,60
0,60
0,58
0,50
0,48
0,39

0,66
0,66
0,65
0,65
0,64
0,62
0,62
0,61
0,59
0,59
0,57
0,49
0,47
0,39

Pardubický
Královéhradecký
Vysočina
Zlínský
Olomoucký
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Liberecký
Jihomoravský
Karlovarský
Ústecký
Moravskoslezský
Praha

Průměr
2004-2008
0,665
0,657
0,652
0,651
0,640
0,624
0,619
0,615
0,600
0,597
0,576
0,499
0,490
0,391

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Graf č. 4.4: Hodnocení regionů s všestrannými podmínkami pro život
(varianta V1)
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Tabulka č. 4.6: Regiony s všestrannými podmínkami pro život
(varianta V2)

Pardubický
Královéhradecký
Zlínský
Vysočina
Olomoucký
Středočeský
Plzeňský
Jihočeský
Jihomoravský
Liberecký
Karlovarský
Ústecký
Moravskoslezský
Praha

2004

2005

2006

2007

2008

0,68
0,68
0,67
0,67
0,66
0,65
0,65
0,64
0,64
0,61
0,60
0,52
0,53
0,44

0,71
0,69
0,68
0,68
0,67
0,68
0,66
0,65
0,65
0,63
0,61
0,54
0,55
0,45

0,70
0,70
0,69
0,68
0,67
0,67
0,66
0,66
0,64
0,64
0,61
0,54
0,50
0,45

0,69
0,69
0,69
0,68
0,68
0,67
0,66
0,66
0,64
0,63
0,61
0,53
0,50
0,45

0,69
0,69
0,69
0,68
0,67
0,67
0,65
0,65
0,63
0,62
0,60
0,53
0,50
0,45

Průměr
2004-2008
0,694
0,690
0,685
0,680
0,670
0,667
0,654
0,652
0,642
0,628
0,605
0,532
0,516
0,450

Pořadí

Graf č. 4.5: Hodnocení regionů s všestrannými podmínkami pro život
v letech 2004 – 2008 (varianta V2)
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Hodnocení ukazuje, ţe z hlediska „všestranných podmínek pro ţivot“ jsou v ČR v obou
variantách nejlepšími regiony kraj Pardubický a kraj Královéhradecký. Vysoké hodnoty
vykazují také kraje Vysočina a Zlínský, jen si v jednotlivých variantách vyměnili pořadí na
třetím a čtvrtém místě.
Nejhoršími regiony z hlediska vytvářených „všestranných podmínek pro ţivot“ jsou v obou
variantách Ústecký kraj (12. pořadí), Moravskoslezský kraj (13. pořadí) a poslední je Praha
(14 pořadí).
Při srovnání obou variant hodnocení (V1 a V2) se ukazuje, ţe mezi variantami došlo k dílčím
změnám pořadí mezi regiony v rozsahu maximálně jednoho místa a to u krajů Jihočeského
(V1 - 8. pořadí, V2 - 7. pořadí), Libereckého (V1 - 9. pořadí, V2 - 10. pořadí), Vysočina (V1 3. pořadí, V2 - 4. pořadí), Jihomoravský (V1 - 10. pořadí, V2 - 9. pořadí) a Zlínský (V1 - 4.
pořadí, V2 - 3. pořadí) - viz Graf č. 4.6.
Po bliţším zhodnocení dílčích indexů se ukazuje, ţe postavení Prahy jako poslední mezi
„regiony vhodnými pro ţivot“ ovlivňují zejména indikátory: Počet zjištěných trestných činů na
1000 obyvatel, Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu
zdraví; dále pak počty zařízení na 10 tis. obyvatel (počet veřejných knihoven s pobočkami,
počet středisek pro volný čas dětí a mládeţe, počet sportovních zařízení), kde z hlediska
záměru hodnocení nebylo moţno zařadit jiné (kapacitní) indikátory a jsou tak hodnoceny
pouze počty zařízení, které v Praze mohou mít větší kapacitu na jednotku zařízení, neţ
v jiných krajích; projevuje se zde také zřejmě vliv Prahy jako specifického regionu - pouze
jedna obec - a liší se tak od jiných regionů, zahrnujících více jednotek (obcí).
Také tento výsledek variantního hodnocení ukazuje, ţe u modelového regionu „s všestrannými podmínkami pro ţivot“ jsou při pouţitých indikátorech výsledky hodnocení regionů
volbou vah ovlivňovány relativně málo a zejména pak nejlepší a nejhorší výsledek hodnocení
se nemění.

Graf č. 4.6: Porovnání hodnocení modelového regionu s všestrannými
podmínkami pro život ve variantách V1 a V2
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Varianta 1

Závěr k ověření vybraných dvou typů modelových regionů
Ověření dvou typů modelových regionů na konkrétních datech krajů za léta 2004 aţ 2008
ukázalo, ţe volba indikátorů pro „Dlouhodobě zaostávající region“ i pro „Region
s všestrannými podmínkami pro ţivot“ je akceptovatelná.
Zajímavým (a pro praxi přínosným) zjištěním je, ţe výsledky zpracování ukazují na nízkou
citlivost vah indikátorů. To se projevilo především v tom, ţe celkové pořadí krajů se pro obě
varianty zvolených vah příliš neliší a zejména hodnocení krajních pozic regionů (nejlepší a
nejhorší) se v obou variantách nezměnilo.
Je však třeba poznamenat, ţe to platí, pokud se váhy pohybují v jistém (nevelkém) pásmu
kolem rovnoměrného rozdělení. Při výrazném rozptylu vah, který zpravidla neodpovídá
realitě, by jistě došlo k odlišným výsledkům.
V další etapě výzkumu budou na konkrétních datech ověřeny všechny zbývající typy
modelových regionů s více variantami vah indikátorů. To umoţní systematičtěji zkoumat
citlivost výsledků hodnocení na zvolené váhy indikátorů.
Navrţené typy modelových regionů a je vyjadřujících indikátorů budou ještě také
přehodnoceny tak, aby bylo moţné některé charakteristiky vyjádřit pomocí navrţených
integrovaných indikátorů.
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5

APLIKACE VYBRANÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ A
HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

V této kapitole jsou stručně shrnuty obsah a výsledky případové studie PS 2 - Aplikace vybraných metod pro sledování a hodnocení regionálních disparit, která je autonomní přílohou této
průběţné výzkumné zprávy.

5.1 Metodické aspekty měření regionálních disparit
V průběhu ověřování dříve představených metod jsme postupně dospěli k závěru, ţe
z hlediska měření a hodnocení regionálních disparit se jako nejvhodnější jeví sedm
základních metod, mezi něţ řadíme:
 metodu průměrné odchylky,
 bodovou metodu,
 metodu normované proměnné,
 metodu vzdálenosti od fiktivního bodu,
 metodu souhrnného indexu,
 metodu semaforu,
 metodu zaloţenou na škálovacích technikách.
Kaţdá z těchto metod má své klady i zápory, přičemţ moţnost jejich vyuţití v praxi závisí
nejen na míře obtíţnosti, s níţ lze jednotlivé souhrnné indikátory zkonstruovat, ale také na
souboru pouţitých statistických ukazatelů, neboť některé z těchto metod vylučují pouţití
ukazatelů kvalitativního charakteru.
Porovnáme-li tyto
nejvhodnější jeví
semaforu, neboť
umoţňuje získat o

metody navzájem, pak pro identifikaci a kvantifikaci proměnných se jako
pouţít metodu škálování, popř. její specifickou formu, jíţ je metoda
s jejich pomocí lze jednotlivé ukazatele rozčlenit do větších celků a
analyzovaném souboru dat mnohem lepší přehled.

Pro výpočet souhrnných indikátorů se jako vhodnější jeví vyuţití některé z pěti zbývajících
statisticko-matematických metod. Vzhledem k tomu, ţe výběr jednotlivých metod je poměrně
široký, jeví se nám jako nejvhodnější kritéria pro výběr konkrétního postupu nepříliš velká
výpočetní náročnost a dobrá vypovídací schopnost metody. Podle těchto kritérií se jeví jako
nelépe pouţitelné dvě metody, a to metoda normované proměnné a metoda bodová.

5.2 Identifikace a kvantifikace proměnných
Specifickou podobou škálování je metoda semaforu, jeţ se svým pojetím přibliţuje proceduře
očíslování. Na rozdíl od této procedury, však zde nejsou jednotlivým hodnotám ukazatelů
přiřazena konkrétní čísla, ale specifické symboly, které navíc odpovídají určité procentuální
úrovni sledovaného ukazatele. Tyto symboly mají nejčastěji podobu tří kruhů v barvách
světel semaforu, od čehoţ je také odvozen název této metody.
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Dá se říci, ţe podobně jako v případě škálovacích technik, také u této metody je její
významnou devizou zejména její dobrá přehlednost, rychlost a bezproblémová vyuţitelnost
při analyzování různě širokých skupin ukazatelů.
Tento software tak můţeme vyuţít k poměrně jednoduchému a rychlému sestavení některé
z níţe uvedený hodnotících škál:
 dvoubarevná škála , jeţ nabízí moţnost barevného odlišení ukazatelů od
minimální hodnoty k hodnotě maximální, k čemuţ vyuţívá dvou barev, jejichţ
intenzita se mění dle toho, jak se mění hodnota příslušného indikátoru,
 tříbarevná škála, která umoţňuje skupinu ukazatelů roztřídit prostřednictvím tří
barev (zpravidla zelené, ţluté a červené), přičemţ střední barva (ţlutá) odpovídá
percentilu 50,
 datová čára, v jejímţ případě jsou jednotlivé hodnoty ukazatelů odlišeny na
základě délky příslušné datové čáry,
 škála vyjádřená pomocí sady ikon , s jejíţ pomocí jsou k „očíslování“ukazatelů
vyuţívány sady ikon, které mohou být buďto tří objektové (indikátory jsou
rozčleněny dle kritéria  67 %,  33 % a < 33 %), čtyř objektové (členění  75
%,  50 %,  25 % a < 25 %) či dokonce pěti objektové (výchozím kritériem
jsou procentní hodnoty  80 %,  60 %,  40 %,  20 % a < 20 %).
V případové studii je vyuţita metoda semaforu pro hodnocení krajů a disparit mezi nimi
indikátory, z nichţ je vytvořeno čtrnáct integrovaných indikátorů. Pro prokázání srozumitelnosti metody a její vypovídací schopnosti z nich vyjímáme čtyři srovnávací tabulky, a to:
Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele, Míru dlouhodobé nezaměstnanosti, Výdaje na
vědu a výzkum na 1 obyvatele a Emise oxidu siřičitého na 1 km2.
Tabulka č. 5.1: Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele (CZK)
kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Hl. město Praha

151 349

162 908 170 127 180 728 186 283

193 373 211 978

225 900 241 931

Středočeský kraj

118 464

123 886 133 055 140 392 146 679

151 789 164 638

179 024 191 561

Jihočeský kraj

110 479

115 858 119 042 126 844 132 088

138 853 151 238

162 487 175 146

Plzeňský kraj

113 516

121 878 126 242 130 780 137 859

143 998 153 216

167 602 180 669

Karlovarský kraj

110 772

112 125 116 067 121 335 123 751

129 180 138 167

148 926 160 015

Ústecký kraj

103 700

108 838 111 063 116 253 120 343

126 722 137 857

145 918 158 384

Liberecký kraj

108 750

115 097 119 681 122 837 128 849

134 762 144 345

155 779 166 471

Královéhrad. kraj

113 978

119 901 124 432 125 788 131 289

139 963 150 385

162 628 174 762

Pardubický kraj

104 333

109 916 115 856 120 381 128 215

136 484 145 823

158 727 171 534

Vysočina

103 398

110 557 118 664 123 803 130 339

134 688 146 334

160 757 171 155

Jihomoravský kraj

109 602

116 340 119 507 124 281 132 582

140 424 147 718

164 461 176 660

Olomoucký kraj

103 700

109 592 115 868 120 202 124 709

130 294 141 758

154 893 165 895

Zlínský kraj

106 399

112 394 117 199 122 482 126 357

134 459 149 044

161 884 173 167

Moravskosl. kraj

103 183

109 103 113 362 116 853 121 989

130 971 138 374

152 049 165 773

průměr

111 545

117 742 122 869 128 069 133 667

140 426 151 491

164 360 176 652

Zdroj: Český statistický úřad
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Tabulka č. 5.2: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (%)
kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Hl. město Praha

0,86

0,82

0,87

0,95

1,03

0,99

0,81

0,61

0,44

Středočeský kraj

2,38

2,17

2,33

2,56

2,58

2,45

2,05

1,46

1,12

Jihočeský kraj

1,54

1,43

1,68

1,86

1,94

2,11

1,94

1,34

1,03

Plzeňský kraj

2,25

2,19

2,29

2,65

2,57

2,48

2,21

1,65

1,30

Karlovarský kraj

2,69

2,84

3,89

4,52

4,84

4,79

4,39

3,34

2,61

Ústecký kraj

7,41

7,63

8,56

9,64

9,02

8,62

7,68

6,13

4,29

Liberecký kraj

2,15

2,07

2,70

3,47

3,55

3,29

2,86

2,32

1,95

Královéhrad. kraj

1,86

1,60

1,92

2,42

2,60

2,71

2,25

1,52

0,87

Pardubický kraj

2,81

2,55

2,75

3,22

3,40

3,24

2,70

1,98

1,58

Vysočina

2,77

2,23

2,54

3,21

3,37

3,39

3,08

2,17

1,78

Jihomoravský kraj

3,46

3,46

4,11

4,81

4,82

4,81

4,08

3,00

2,32

Olomoucký kraj

4,85

4,67

4,81

5,18

5,13

4,76

3,91

2,77

2,02

Zlínský kraj

2,86

2,87

3,45

4,22

4,37

4,08

3,48

2,53

2,01

Moravskosl. kraj

6,89

7,07

7,62

8,55

8,59

8,03

7,11

5,34

3,71

průměr

3,20

3,11

3,54

4,09

4,13

3,98

3,47

2,58

1,93

Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů Českého statistického úřadu

Přehlednost výsledků hodnocení je velmi dobrá a jsou dobře patrné nejen disparity mezi
kraji, ale také vývoj indikátorů v čase.
Přehlednost výsledků je dobrá, i kdyţ je třeba zachovat při hodnocení podle více indikátorů
pevné pořadí regionů (pouţito u tabulek 5.1 a 5.2). Lze ji ještě zvýšit, setříděním dle pořadí
regionů v jistém čase, např. v posledním roce hodnocení (pouţito u tabulek 5.3 a 5.4).
Tabulka č. 5.3: Výdaje na vědu a výzkum na 1 obyvatele (tis. CZK)
kraj

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Hl. město Praha

8 723

8 770

10 170

11 362

13 401

16 148

18 904

Středočeský kraj

6 420

6 746

6 128

6 326

7 392

7 254

8 787

Jihomoravský kraj

2 705

2 785

3 075

3 507

4 117

4 465

5 020

Pardubický kraj

1 957

2 009

2 501

2 700

3 225

3 804

3 946

Liberecký kraj

1 704

1 793

1 910

2 029

2 586

3 442

3 024

Zlínský kraj

1 154

2 084

1 530

1 333

2 662

2 790

2 912

Jihočeský kraj

1 292

1 356

1 641

1 831

2 565

2 720

2 821

Plzeňský kraj

1 187

1 509

1 295

1 521

2 048

2 405

2 484

Olomoucký kraj

1 154

1 368

1 419

1 649

2 147

2 075

2 355

Královéhrad. kraj

1 248

1 207

1 432

2 151

2 132

1 792

2 297

Moravskosl. kraj

1 396

1 120

1 924

1 765

1 744

4 431

2 212

Vysočina

623

831

839

1 038

1 384

1 011

1 046

Ústecký kraj

611

559

737

621

716

715

833

Karlovarský kraj

223

254

301

317

250

232

253

2 171

2 314

2 493

2 725

3 312

3 806

4 064

průměr

Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů Českého statistického úřadu
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Tabulka č. 5.4: Emise oxidu siřičitého na 1 km2 (tuny)
kraj
Ústecký kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

16,73

13,73

15,11

13,60

13,42

13,49

13,43

14,27

Karlovarský kraj

6,64

6,56

5,21

4,83

5,18

4,96

5,12

6,36

Moravskosl. kraj

5,19

5,32

5,21

5,35

5,18

5,42

5,46

5,60

Pardubický kraj

4,19

4,66

4,06

4,73

3,67

3,45

3,10

3,15

Hl. město Praha

5,88

6,06

3,96

3,82

4,87

4,79

4,60

2,98

Středočeský kraj

2,55

2,65

2,47

2,37

2,31

2,25

2,12

2,13

Zlínský kraj

2,11

2,08

1,77

1,95

2,24

1,84

1,77

1,65

Královéhrad. kraj

2,11

2,00

1,55

1,79

1,93

1,69

1,72

1,64

Plzeňský kraj

1,61

1,74

1,56

1,53

1,55

1,54

1,45

1,38

Jihočeský kraj

1,26

1,24

1,14

1,13

1,16

1,09

1,01

0,99

Olomoucký kraj

1,56

1,40

1,18

1,22

1,39

1,35

1,13

0,97

Liberecký kraj

2,33

2,03

1,48

1,42

1,30

1,17

1,10

0,95

Jihomoravský kraj

0,47

0,52

0,50

0,55

0,58

0,58

0,59

0,59

Vysočina

0,76

0,78

0,61

0,61

0,56

0,48

0,44

0,40

průměr

3,81

3,63

3,27

3,21

3,24

3,15

3,07

3,07

Zdroj: vlastní výpočet na základě údajů Regionálního informačního servisu

Jak jsme jiţ uvedli výše, metoda semaforu2 je ve své podstatě specifickou podobou škálovacích technik, coţ z ní činí vhodný nástroj pro konstrukci nemetrických škál, jeţ lze úspěšně
vyuţít při výběru ukazatelů tvořících např. souhrnné indikátory regionálních disparit.

5.3 Výpočet a hodnocení indikátorů regionálních disparit
Bodová metoda
Východiskem bodové metody, jejímţ autorem je americký matematik M. K. Bennet, je
nalezení regionu, jenţ v případě analyzovaného ukazatele dosahuje buďto maximální, nebo
naopak minimální hodnoty. Zatímco minimální hodnota je brána v potaz v okamţiku, kdy je
za progresivní označován pokles příslušného ukazatele, maximální hodnotu vyuţíváme
v opačném případě, kdy je za progresi povaţován růst hodnoty příslušného indikátoru. Tento
region je pak v rámci bodového hodnocení oceněn 1.000 bodů, přičemţ ostatní regiony jsou
ohodnoceny body v intervalu o 0 do 1.000, a to v závislosti na výši promile, kterou činí
hodnota jejich vlastního ukazatele z dříve stanovené kriteriální hodnoty. Pokud je za
kritérium povaţována hodnota minimální, pak se, v rámci výpočtu vyuţívá převrácená
hodnota tohoto poměru.

2

Pro praktické vyuţití metody semaforu při hodnocení regionálních disparit se v současnosti jeví jako
vhodný nástroj tabulkový procesor MS Office Excel 2007, jehoţ součástí je funkce podmíněného
formátování, jeţ je ve své podstatě postavena právě na principu metody semaforu.
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Bodovou hodnotu příslušného ukazatele tak v případě maxima určíme pomocí rovnice:

B ij 

x ij

(1a)

x i max

kdeţto v případě minima pomocí rovnice:

B ij 

kde:

x i min
x ij

(1b)

Bij – bodová hodnota i-tého ukazatele pro j-tý region
xij – hodnota i-tého ukazatele pro j-tý region
ximax – maximální hodnota i-tého ukazatele
ximin – minimální hodnota i-tého ukazatele

Sečtením takto vypočtených bodů pak dospějeme k finální hodnotě souhrnného indikátoru,
který vypovídá o sledované úrovni regionu. Dá se tedy říci, ţe za hlavní výhodu této metody
můţeme označit její schopnost shrnout do jedné syntetické charakteristiky, jiţ je
bezrozměrné číslo, indikátory, které jsou zachyceny v různých měrných jednotkách. Ačkoliv
tato charakteristika, kterou budeme označovat jako integrovaný indikátor vypočtený pomocí
bodové metody (INIB), je charakteristikou bezrozměrnou, lze říci, ţe v tomto případě to není
na závadu.
Prostřednictvím takto získaného syntetického ukazatele můţeme následně stanovit pořadí
jednotlivých regionů a také můţeme určit celkové či dílčí regionální rozdíly (coţ nám
umoţňuje učinit závěr, ţe region A celkově zaostává za regionem B, nebo je jejich úroveň
stejná, přičemţ region A dosahuje lepších výsledku u indikátoru x, kdeţto region B u
indikátoru y).
Místo pouhého prostého součtu bodů, pak můţeme příslušný integrovaný indikátor vypočíst
také pomocí váţeného aritmetického průměru počtu bodů, které jednotlivé regiony za
příslušné indikátory získaly.
V tomto případě k výpočtu souhrnného indikátoru vyuţijeme následující rovnici:

INI B; j 

kde:

1 p
 Bij
p i 1

(2)

p – počet ukazatelů

Pomocí takto stanoveného integrovaného ukazatele můţeme následně určit pořadí regionů
dle míry regionálních disparit, popřípadě stanovit jednotlivé meziroční rozdíly.
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Při praktickém vyuţití bodové metody je pak kromě výše uvedeného postupu vyuţívána také
jedna ze dvou následujících modifikací této techniky výpočtu souhrnného indikátoru:
 kriteriální hodnota ukazatele není stanovena na základě maxima či minima
dosaţeného v rámci analytiky sledované skupiny regionů, ale pomocí hodnoty
příslušného indikátoru dosaţené v jednom konkrétně stanoveném regionu, jenţ je
tak zpravidla povaţován za region, jehoţ vývoj je povaţován za optimální.
V případě této modifikace, pak můţe bodová hodnota daného ukazatele
přesáhnout hranici 1.000 bodů.
 kriteriální hodnota ukazatele je předem stanovena, a to na základě expertního
odhadu příslušného analytika. Zpravidla se tedy jedná o optimum, jehoţ by měl
daný subjekt u příslušného indikátoru dosáhnout.
Také v tomto případě nemůţeme hodnotu integrovaného ukazatele ohraničit 1.000
body.

Metoda normované proměnné
Třetí statisticko-matematickou metodou, kterou můţeme vyuţít při konstrukci souhrnného
indikátoru, je metoda normované proměnné, kterou lze vyjádřit pomocí následujících rovnic:

u ij 

x ij x i max
sx

(3a)

x i min x ij
sx

(3b)

i

resp.:

u ij 

i

kde:

uij – normovaná veličina i-tého ukazatele pro j-tý region
sx i

– směrodatná odchylka i-tého ukazatele

I v tomto případě můţeme normovanou proměnnou označit za bezrozměrnou veličinu, která
má jak nulový, tak jednotkový průměr, z čehoţ vyplývá, ţe takto vypočtené veličiny lze bez
problémů sčítat.
Pro potřeby námi řešené problematiky se jako vhodné jeví pouţití průměrné hodnoty
normované proměnné, neboť tímto způsobem lze odstranit problémy, jeţ by vznikly
v okamţiku, kdy by do hodnoty integrovaných indikátorů byly zahrnuty různě obsáhlé
soubory ukazatelů.
Integrovaný indikátor, získaný pomocí metody normované proměnné (ININ), vypočítáme
pomocí následující rovnice:

INI N ; j 

1 p
 uij
p i 1

(4)
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Při srovnání metody normované proměnné s metodou bodovou je patrné, ţe její hlavní
výhodou je zejména to, ţe přihlíţí k relativní proměnlivosti ukazatelů zahrnutých do
příslušného indexu, díky čemuţ eliminuje poţadavek absolutní proměnlivosti, s níţ počítá
bodová metoda.
Za nevýhodu tohoto přístupu k hodnocení regionálních disparit lze povaţovat nemoţnost
jejího pouţití v okamţiku, kdy je záměrem vyuţít při komparaci podílové veličiny.

5.4 Analýza vývoje regionů České republiky v letech 2000-2008
Praktické ověření vyuţitelnosti vybraných tří metod na reálných datech byla zpracována
studie „PS 2 - Aplikace vybraných metod sledování a hodnocení regionálních disparit“, která
je autonomní přílohou této výzkumné zprávy. Pro ověření metod byla vyuţita časová řada
indikátorů popisujících vývoj regionů České republiky v letech 2000 - 2008.
V analytické části studie jsme vyuţili metodu semaforu (viz tabulky č 5.1 – 4), jiţ povaţujeme
za vhodný nástroj pro konstrukci nemetrických škál, které lze úspěšně vyuţít i při výběru
ukazatelů tvořících jednotlivé souhrnné indikátory regionálních disparit.
Vzhledem k moţnému rozsahu případové studie jsme v rámci realizované analýzy nestudovali
vzájemné souvislosti vývoje jednotlivých ukazatelů, ale zaměřili jsme se spíše na ty faktory,
které jsou důleţité z hlediska regionálních disparit, tj. na míru rozdílnosti vývoje a dynamiku
růstu jednotlivých indikátorů.
Jedním z největších problémů, s nímţ jsme se při zpracovávání případové studie setkali, byl
nedostatek veřejně dostupných statistických dat, díky čemuţ jsme získali pouze neúplné
časové řady, s jejichţ pomocí bylo v některých případech velmi obtíţné sestavit příslušný
integrovaný indikátor alespoň pro jeden rok. Nejmarkantněji se tento problém projevil u
indikátorů bydlení, ekonomická struktura, dopravní infrastruktura a technická infrastruktura,
v jejichţ případě jsme v podstatě nebyli schopni sestavit sadu potřebných dat ani pro jeden
rok námi analyzovaného období.
Ze skupiny primárních a sekundárních indikátorů zahrnutých do jednotlivých sfér jsme
v rámci našeho prvotního výběru zaměřili svou pozornost pouze na ty, jeţ jsou následně
vyuţity při výpočtu námi navrţených integrovaných indikátorů.

5.5 Zhodnocení disparit pomocí navržených metod
Jak jiţ bylo naznačeno, dospěli jsme k závěru, ţe pro výpočet integrovaných indikátorů se
nám jako nejvhodnější jeví dvě techniky, a to metoda normované proměnné a metoda
bodová.
Vzhledem k tomu, ţe po delší diskusi povaţujeme za nejvhodnější vypočíst příslušné
integrované ukazatele pomocí váţeného aritmetického průměru, v jehoţ rámci jsou
jednotlivé váhy stanoveny na základě expertního odhadu, nemůţeme k vlastnímu výpočtu
integrovaných indikátorů vyuţít vzorce uvedené v rovnici [2] a [4], ale tyto rovnice musíme
mírně modifikovat. V případě bodové metody tak k vlastnímu výpočtu příslušného
integrovaného indikátoru vyuţijeme rovnici [5]:
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p

INI B; j  ij Bij

(5)

i 1

kde:

ωij – váha i-tého ukazatele pro j-tý region

kdeţto v případě metody normované proměnné rovnici [6]:

p

INI N ; j  ij uij

(6)

i 1

5.6 Výsledky výpočtu indikátorů regionálních disparit
Jako příklad výsledků výpočtu integrovaných indikátorů metodou normované proměnné a
metodou bodovou, prezentovaných v případové studii PS2 - Aplikace vybraných metod pro
sledování a hodnocení regionálních disparit, zde uvádíme výsledky komparace integrovaných
indikátorů ekonomické sféry.

Komparace integrovaných indikátorů ekonomické sféry
Při komparaci integrovaných indikátorů ekonomické sféry můţeme ke srovnání vývoje
v jednotlivých krajích vyuţít souhrnný integrovaný indikátor ekonomické sféry, který
vypočteme pomocí neváţeného aritmetického průměru hodnot vypočtených u indexů INI 6
aţ INI 9.
Jak je zřejmé z tabulek č. 5.5 a 5.6, jsme vzhledem k dostupnosti dat schopni posoudit
pouze roky 2003 aţ 2006.
Při hodnocení úspěšnosti jednotlivých krajů v ekonomické sféře metodou normované
proměnné (viz tabulku č. 5.5) se jeví jako nejúspěšnější region Hlavní město Praha, které u
všech námi sledovaných indikátorů obsadilo první místo. Na druhém a třetím místě se
umístily Středočeský kraj a kraj Plzeňský.
Ekonomicky nejméně úspěšnými v hodnoceném období se ukázaly kraje Olomoucký, Ústecký
a Moravskoslezský.
Pokud k hodnocení ekonomické sféry vyuţijeme integrované indikátory vypočtené pomocí
bodové metody (viz tabulku č. 5.6), tak v podstatě dospějeme k téměř totoţným výsledkům.
Podobně jako při pouţití metody normované proměnné, také u této metody můţeme za
regiony s největšími úspěchy v ekonomické oblasti označit Hlavní m. Prahu, Středočeský kraj
a Plzeňský kraj.
Také v případě nejhůře hodnocených krajů zůstává trojice nezměněna. Ke změně tak došlo
pouze v umístění, kdy si Moravskoslezský kraj vyměnil pozici s krajem Ústeckým.
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Tabulka č. 5.5: Souhrnný integrovaný indikátor ekonomické sféry vypočtený pomocí
metody normované proměnné (nevážený, průměr jednotlivých indikátorů)
kraj / roky

2000

2001

2002

Hl. město Praha

.

.

.

2003

2007

2008

průměr

2,81

.

.

Středočeský kraj

.

.

.

2,51

0,41

.

.

Plzeňský kraj

.

.

.

0,43

0,13

0,20

.

.

0,12

0,20

Jihočeský kraj

.

.

.

0,07

0,08

0,16

0,04

-0,06

.

.

0,03

Královéhrad. kraj

.

.

.

0,10

0,02

-0,05

-0,13

.

.

-0,02

Jihomoravský kraj

.

.

.

-0,04

-0,06

-0,01

-0,05

.

.

-0,04

Pardubický kraj

.

.

.

-0,04

-0,10

-0,04

-0,09

.

.

-0,07

Liberecký kraj

.

.

.

-0,06

-0,10

-0,10

-0,22

.

.

-0,12

Zlínský kraj
Vysočina

.

.

.

-0,29

-0,21

-0,27

-0,23

.

.

-0,25

.

.

.

-0,33

.

.

-0,29

Karlovarský kraj

.

.

.

-0,12

-0,31

-0,42

-0,51

.

.

-0,34

Olomoucký kraj

.

.

.

-0,51

-0,54

-0,49

-0,50

.

.

-0,51

Ústecký kraj

.

.

.

-0,66

-0,67

-0,77

-0,74

.

.

-0,71

Moravskoslezský kraj

.

.

.

-0,94

-0,89

-0,79

-0,56

.

.

-0,79

2,22
0,39

-0,24

2004
2,43
0,47

-0,30

2005
2,59
0,46

-0,28

2006

Zdroj: vlastní výpočet

Tabulka č. 5.6: Souhrnný integrovaný indikátor ekonomické sféry vypočtený pomocí
bodové metody (nevážený, průměr jednotlivých indikátorů)
Kraj / roky

2000

2001

Hl. město Praha

.

.

Středočeský kraj

.

.

Plzeňský kraj

.

.

Jihočeský kraj

.

.

Pardubický kraj

.

.

Liberecký kraj

.

.

Královéhrad. kraj

.

.

Jihomoravský kraj

.

.

Vysočina

.

Zlínský kraj

.

Karlovarský kraj

2002

2003

2007

2008

průměr

. 2841,0 3046,6 2832,7 2899,0
. 1341,4 1341,0 1341,7 1310,3
. 1082,5 1162,3 1114,7 1156,9
. 1075,8 1091,7 1074,7 1025,9

.

.

2904,8

.

.

1333,6

.

.

1129,1

.

.

1067,0

.

.

1012,4

.

.

994,9

.

.

985,3

.

.

969,3

.

. 1025,3 985,5 1005,5 1033,1
. 983,3 1014,5 1024,1 957,9
. 1021,3 996,5 993,9 929,7
. 977,4 971,1 978,7 949,7
. 899,3 868,5 881,0 882,4

.

.

882,8

.

.

888,7

.

.

866,6

.

.

.

873,8

809,6

772,0

743,7

.

.

799,7

Olomoucký kraj

.

.

.

776,9

782,4

781,2

767,0

.

.

776,8

Moravskosl. kraj

.

.

.

736,5

744,2

748,0

849,0

.

.

769,4

Ústecký kraj

.

.

.

774,6

773,8

729,3

717,9

.

.

748,9

855,8

2004

860,0

2005

862,1

2006

Zdroj: vlastní výpočet

Co se týče zlepšení jednotlivých krajů, pak při vyuţití metody normované proměnné můţeme
konstatovat, ţe k nejvýraznějšímu pokroku v ekonomické oblasti došlo mezi roky 2003 a
2006 v Hl. m. Praze. Tento region byl následován Moravskoslezským a Plzeňským krajem.
K dosti výraznému zhoršení průměrné hodnoty indikátoru došlo v Libereckém, Královéhradeckém a Karlovarském kraji.
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S nejvýraznějším zlepšením v ekonomické oblasti při uţití bodové metody se setkáváme u
Moravskoslezského kraje. Na druhém místě se umístil kraj Plzeňský a na třetím místě Hl. m.
Praha.
Ke zhoršení pozice došlo zejména u Ústeckého, Královéhradeckého a Karlovarského kraje,
v jehoţ případě celkové bodové hodnocení pokleslo o 130 bodů.

Celková komparace integrovaných indikátorů
Budeme-li úspěšnost jednotlivých krajů hodnotit pomocí všech čtrnácti výše uvedených
integrovaných indikátorů, pak dospějeme k závěru, ţe při pouţití metody normované
proměnné se jako nejúspěšnější jeví Středočeský kraj, na druhém místě se umístil
Královéhradecký kraj, následovaný Hl. m. Prahou.
Nejméně úspěšnými regiony, či regiony s nejvyšší hodnotou disparit, pak jsou Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj a kraj Ústecký.
V případě, uţití bodové metody k celkovému hodnocení, dospějeme k poněkud odlišným
výsledkům. Podobně jako u metody normované proměnné, také zde je na druhém místě
Královéhradecký kraj. Ostatní dvě pozice tří nejúspěšnějších krajů jsou však obsazeny zcela
jinými regiony, kdyţ se na prvním místě umístil Jihomoravský kraj a na třetím místě
Jihočeský kraj.
Naopak u nejhůře hodnocených krajů došlo pouze k drobným změnám v umístění, kdy se
Ústecký kraj posunul na třinácté a tím na místo čtrnácté odsunul Karlovarský kraj. Na
dvanáctém místě pořadí pak i v tomto případě setrval Moravskoslezský kraj.

*****
Porovnáme-li výsledky hodnocení disparit v krajích ČR pomocí integrovaných indikátorů,
vyvstává otázka, zda a za jakých podmínek je moţné obě metody vyuţít při sledování a
hodnocení regionálních disparit.
Dle našeho názoru, jsou obě metody dobře pouţitelné a jejich rozdílný přístup ke konstrukci
finálního integrovaného indikátoru povaţujeme do jisté míry za výhodu, která případnému
uţivateli přináší moţnost volby pohledu na problematiku regionálních disparit.
Pokud je třeba dát přednost absolutní proměnlivosti indikátorů, tj. jejich změně pouze
v průběhu času a nikoliv ve vztahu k ostatním regionům zahrnutým do srovnání, pak by měla
být vyuţita metoda bodová; kdyţ je třeba upřednostnit relativní proměnlivost indikátorů, tj.
změnu nejen v čase, ale také ve vztahu k ostatním komparovaným regionům, pak by
k výpočtu příslušného integrovaného indikátoru měla být vyuţita metoda normované
proměnné.
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6

KOMPARACE REGIONÁLNÍCH DISPARIT VE VYBRANÝCH
ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY

V rámci řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 byla jedna dílčí úloha věnována problematice
disparit v mezinárodním srovnání. Během řešení byly zpracovány tyto studie:




Regionální disparity v mezinárodním srovnání – pojetí a přístupy v Evropské unii
(leden, 2008);
Regionální disparity v mezinárodním srovnání (červen, 2008);
Komparativní analýza pojetí, přístupů a vyuţití regionálních disparit v regionálním
managementu pěti středoevropských zemí (březen, 2009).

Na ně navazuje Případová studie „PS 1 - Komparace regionálních disparit ve vybraných
zemích střední Evropy“, která je v úplném znění autonomní přílohou této výzkumné zprávy.
Cílem případové studie je provést komparaci vybraných ekonomických, sociálních a územních
disparit na národní a zejména regionální úrovni v zemích středoevropského prostoru a
provést jejich vyhodnocení za období 2001-2006, případně s novějšími dostupnými daty.
Předmětem komparace jsou země „Visegrádské čtyřky“, tj. Česká republika, Maďarsko,
Polsko a Slovensko jako země, které se staly členy EU před pěti lety a procházely hlubokou
politickou a ekonomickou transformací a dále Rakousko, jako standardní země EU
s rozvinutou trţní ekonomikou.
V prvé části studie jsou představeny souhrnné metodické přístupy k hodnocení národních a
regionálních disparit v rámci EU a moţností regionální statistiky Eurostatu. Hodnocení disparit
na národní a regionální úrovni se objevuje v různých výstupech unijních politik. Jsou to
jednak hodnotící zprávy politiky soudrţnosti, jednak hodnocení plnění cílů tzv. Lisabonské
strategie. Nejprve je uveden přehled zpracovaných zpráv pro hodnocení soudrţnosti a obsah
regionálních statistik Eurostatu. Pak následuje vymezení regionů pro případovou studii a
jejich srovnání z pohledu rozlohy a počtu obyvatel. V závěru jsou uvedeny definice vybraných
indikátorů, které byly vybrány pro hodnocení regionálních disparit.
Druhá část studie se věnuje hodnocení disparit vybraných států na národní úrovni s vyuţitím
strukturálních indikátorů. Hodnocení a srovnání vybraných států je provedeno pro oblasti
obecné ekonomické prostředí, zaměstnanost, inovace a výzkum, ekonomická reforma,
sociální soudrţnost a ţivotní prostředí.
Závěrečná část studie jsou věnována hodnocení regionálních disparit v Česku, Maďarsku,
Polsku, na Slovensku a v Rakousku. Pro kaţdou zemi je pouţita stejná struktura dostupných
indikátorů.
Z důvodu komparace výsledků analýzy byla ve studii zvolena data na úrovni regionů NUTS 2,
která jsou u všech zemí nejvíce dostupná. Byl pouţit jednotný zdroj dat – databáze
Evropského statistického úřadu Eurostatu, ze kterých byla vybrána data pro hodnocené
země.
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6.1 Hodnocení národních a regionálních disparit v zemích EU a
regionální statistika
Hodnocení disparit na národní a regionální úrovni se v Evropské unii objevuje v různých
výstupech unijních politik. Je to jednak v hodnotících zprávách politiky soudrţnosti, jednak
v hodnocení plnění cílů „Lisabonské strategie“, kde se však jedná převáţně o hodnocení
národních disparit.
Komise předkládá kaţdé tři roky Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku dosaţeném při upevňování
hospodářské, sociální a územní soudrţnosti a o způsobu, jakým k tomu přispěly různé
prostředky (politiky členských států a Unie, strukturální fondy, Evropská investiční banka).
Přehled dosud zveřejněných zpráv uvádí následující tabulka.

Tabulka č. 6.1: Zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti EU
Zpráva

Průběţná

Zveřejnění

Název zprávy

1996

První kohezní zpráva

1999

Šestá periodická zpráva o sociální a ekonomické situaci a rozvoji

zpráva
1.

regionů Evropské unie
2.

2001

Jednota, solidarita, diverzita pro Evropu, její obyvatele a její
území

1.

2002

První průběţná zpráva o ekonomické a sociální soudrţnosti

2.

2003

Druhá průběţná zpráva o ekonomické a sociální soudrţnosti

2004

Nové partnerství pro soudrţnost, konvergenci,

3.

konkurenceschopnost, spolupráci
3.

2005

4

2006

Třetí průběţná zpráva o ekonomické a sociální soudrţnosti. K
novému partnerství pro růst, zaměstnanost a soudrţnost
Čtvrtá průběţná zpráva o ekonomické a sociální soudrţnosti
Strategie růstu a zaměstnanosti a reforma evropské politiky
soudrţnosti

4.

2007

Rostoucí regiony, rostoucí Evropa

5.

2008

Pátá průběţná zpráva o ekonomické a sociální soudrţnosti

6.

2009

Rostoucí regiony, rostoucí Evropa
Šestá průběţná zpráva o ekonomické a sociální soudrţnosti.
Kreativní a inovativní regiony

Zdroj: Vlastní zpracování podle Regional Policy Inforegio,
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm.
Hlavní zaměření zpráv je vyjádřeno v jejich názvu. Zatímco na národní úrovni je proces
konvergence prokazatelný, na úrovni regionální nelze učinit jednoznačné závěry. Z textu
hodnotících zpráv vyplývá určitá nesystematičnost skladby indikátorů pro hodnocení disparit.
Vyskytují se přitom indikátory hodnotící disparity na národní úrovni, tj. mezi členskými státy
a mezi regiony v rámci celé EU27. V přílohové části Zprávy je pak zpracován přehled
vybraných indikátorů regionů na úrovni NUTS2.
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Vzhledem k dostupnosti dat je případová studie zaměřena na hodnocení disparit vybraných
středoevropských zemí na národní úrovni a na úrovni NUTS 2.
Pro komparaci regionů byly vybrány indikátory, jejichţ přehled uvádí následující tabulka.

Tabulka č. 6.2: Přehled vybraných indikátorů pro hodnocení regionálních
disparit
Obyvatelstvo a území
Průměrný počet obyvatel v tis.
Rozloha území v km²
Hustota obyvatel na km²
Ekonomika
Regionální HDP/obyv. v PPS v % EU27
Regionální HDP/obyvatele v PPS
Růst regionálního HDP v % předchozího roku
Rozptyl regionálního HDP (NUTS2) v %
Prvotní důchod domácností na obyvatele v PPCS
Disponibilní důchod domácností na obyvatele (PPCS )
Věda a výzkum
Výdaje na výzkum GERD (% HDP)
Výzkumní pracovníci (% celkové zaměstnanosti)
Lidské zdroje ve VaV (HRST) - %
Zaměstnanost v high-tech odvětvích v %
Patentové ţádostí EPO na mil. obyvatel
Informační společnost
Domácnosti s přístupem k Internetu (%)
Trh práce
Míra zaměstnanosti v %
Rozptyl regionální zaměstnanosti (NUTS2) v %
Míra nezaměstnanosti v %
Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti v %
Dopravní infrastruktura
Dálnice (km)
Ţeleznice (km)
Oběti silničních nehod (počet na 1 mil. obyv.)
Zdroj: Vlastní zpracování
Definice indikátorů byly převzaty z regionální databáze Eurostatu (Eurostat, 2009a) a
Českého statistického úřadu (ČSU, 2009).
Z hlediska klasifikace řešeného výzkumného úkolu patří:


do indikátorů v sociální sféře indikátory skupiny trhu práce, případně prvotní a
disponibilní důchod domácností ze skupiny ekonomika;



do indikátorů v ekonomické sféře indikátory skupiny ekonomika a věda a výzkum;



do indikátorů územní sféře patří indikátory skupiny obyvatelstva a území, informační
společnost a dopravní infrastruktura.
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Komparace disparit ve vybraných zemích střední Evropy v rozsahu výše specifikovaných
indikátorů je provedena v případové studii PS1 - Komparace regionálních disparit ve
vybraných zemích střední Evropy, která je autonomní přílohou této průběţné výzkumné
zprávy.
Do této výzkumné zprávy byly vybrány ty indikátory, které řešitelé pro mezinárodní
komparaci povaţují za nejvýznamnější a pro které existují v databázi Eurostatu dostupná
data.

6.2

Hodnocení národních disparit vybraných států pomocí
strukturálních indikátorů

Pro hodnocení výsledků tzv. Lisabonské strategie z roku 2000, podle které se Evropská unie
měla do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, byly vytvořeny
strukturální indikátory, které pokrývají 6 oblastí s celkovým počtem 79 indikátorů.
Tzv. krátký seznam hlavních strukturálních indikátorů pokrývá všechny tři pilíře lisabonského
procesu, tj. ekonomický, sociální a environmentální. Strukturální indikátory byly rozděleny do
šesti základních oblastí (sfér) hodnocení (Eurostat, 2009b):
 Obecné ekonomické prostředí (9)
 Zaměstnanost (11)
 Inovace a výzkum (16)
 Ekonomická reforma (15)
 Sociální soudrţnost (10)
 Ţivotní prostředí (18)
Pro jednotlivé indikátory jsou v případové studii zpracovány grafy časových řad 2001-2008,
které srovnávají jejich průběh v letech 2001-2008. Celkem je hodnocení indikátorů
zachyceno ve 23 grafech.
Z nich pro tuto zprávu jako příklad uvádíme HDP na obyvatele, míru zaměstnanosti a výdaje
na vědu a výzkum.

Graf č. 6.1: Hrubý domácí produkt na obyvatele v PPS (EU27=100) v %

HDP/ob. v PPS (EU27=100)
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Zdroj: Eurostat 2009a, vlastní zpracování
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Slovensko

Graf č. 6.2: Míra zaměstnanosti v %
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Zdroj: Eurostat 2009a, vlastní zpracování

Graf 6.3: Výdaje na vědu a výzkum jako % HDP

Výdaje na VaV jako % HDP
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Zdroj: Eurostat 2009a, vlastní zpracování

Z komparace vybraných strukturálních indikátorů vyplývá:
 Období 2001 – 2006 resp. 2008 představovalo pro státy střední Evropy a současně
nové členské státy EU Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko etapu příznivého
ekonomického vývoje, kterou lze pro většinu indikátorů charakterizovat jako
etapu společných trendů, růstu a národní konvergence.
 V ekonomické oblasti došlo s výjimkou Maďarska ke znatelnému nárůstu HDP,
který byl mimořádný zejména na Slovensku. Velmi výrazný byl nárůst
zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti, zastavený světovou ekonomickou krizí.
 V oblasti rozvoje inovačního potenciálu se po mírném nárůstu projevuje stagnace
a rozevírají se nůţky mezi průměrem EU27 (mnohem výrazněji pak mezi
srovnávaným Rakouskem) a státy V4 ve výdajích na podporu výzkumu a vývoje i
např. v počtu přihlášek patentů.
 Přestoţe dochází ke sbliţování relativní cenové úrovně ve státech V4 (v roce 2008
byly rozdíly mezi nimi v intervalu 69,5 % aţ 72,4 %), stále zůstává výrazný rozdíl
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k průměru EU 27. Na druhé straně vykazují státy V4 převáţně nízkou míru rizika
chudoby a došlo k podstatnému poklesu dlouhodobé nezaměstnanosti.
 U strukturálních indikátorů ţivotního prostředí existuje podstatný rozdíl
v energetické náročnosti ekonomiky v neprospěch států V4, na druhé straně
v emisi skleníkových plynů zůstávají tyto státy hluboko pod průměrem EU 27.

6.3 Hodnocení regionálních disparit ve vybraných státech
Pro jednotlivé vybrané státy, tj. Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Rakousko je
provedena analýza regionálních disparit podle tabulky č. 6.2 (Přehled vybraných indikátorů
pro hodnocení regionálních disparit) pro časové období 2001-2006, případně podle
dostupných dat Eurostatu.

6.3.1 K regionálním disparitám v České republice
Mezi českými regiony na úrovni NUTS 2 neexistují podstatné rozdíly v počtu obyvatel.
Výrazný je však rozdíl mezi ekonomickou výkonností Prahy a zbytkem republiky, který
z hlediska HDP/obyvatele je 2,7 násobkem a jak ukazuje hodnota rozptylu, dochází k jeho
prohlubování. Největší regionální růst po Středních Čechách a Praze zaznamenal v minulém
období 2001 – 2006 region Moravskoslezsko (26,2 %), ve kterém došlo k rozsáhlé
restrukturalizací. Příznivý ekonomický vývoj v regionech byl přerušen světovou ekonomickou
krizí a nestabilní politickou situací v Česku.
Z hlediska zaměstnanosti vykazuje Česko nadprůměrné hodnoty (66,6 %) a překročilo
průměr EU27 (65,9 %). Rozptyl regionální míry zaměstnanosti v tomto období poklesl. Aţ do
roku 2008 byl zaznamenán v regionech významný pokles nezaměstnanosti i dlouhodobé
nezaměstnanosti a došlo v této oblasti ke sniţování rozdílů mezi regiony, jak dokazuje
průběh hodnot indikátoru rozptylu regionálních hodnot.
Česko patří k zemím s průměrnou podporou vědy a výzkumu jak v podílu výdajů na VaV, tak
v počtu patentových ţádostí ve srovnání se zeměmi V4. Podpora vědy a výzkumu je však
soustředěna převáţně do Prahy a Středních Čech.
Ve srovnání se zeměmi V4 vykazuje Česko lepší ţelezniční dopravní infrastrukturu,
nedostatečná je délka dálniční sítě.

6.3.2 K regionálním disparitám v Maďarsku
Mezi maďarskými regiony existují podstatné rozdíly v počtu obyvatel a také v ekonomické
výkonnosti, kdy hodnota HDP/ob. nejvyspělejšího centrálního regionu s hlavním městem
(Közép-Magyarország - 24900 PPS) je 2,6-násobná proti regionu nejzaostalejšímu (ÉszakAlföld, 9500 PPS). Centrální region má HDP/ob. mírně nad průměrem EU 27, avšak 4 ze 7
regionů nedosahují ani hodnoty 48 %. Rozptyl regionálního HDP/ob. se v posledních letech
v Maďarsku zvětšuje, růst centrálního regionu v období 2000 – 2005 přesáhl hodnotu 33 %
proti 15,2 % nejzaostalejšího regionu.
Z hlediska zaměstnanosti vykazuje Maďarsko v rámci EU27 podprůměrné hodnoty. Všechny
regiony jsou pod hodnotou 65 %, z toho 4 se dokonce pohybují kolem hodnoty 50 %. Míra
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nezaměstnanosti u nejvyspělejších regionů i v období růstu stagnovala a u ostatních rostla.
Rozptyl regionální zaměstnanosti a zejména nezaměstnanosti se zvětšoval, coţ signalizuje
prohlubování regionálních disparit.
Maďarsko patří k zemím s velmi nízkou podporou vědy a výzkumu měřeno podílem výdajů na
vědu a výzkum a počtem patentů. Celkově podpora vědy a výzkumu stagnuje.
Ve srovnání se zeměmi V4 vykazuje Maďarsko lepší dopravní infrastrukturu, zejména pokud
jde o délku dálniční sítě.

6.3.3 K regionálním disparitám v Polsku
Mezi Polskými regiony na úrovni vojvodství existují podstatné rozdíly v počtu obyvatel a také
v ekonomické výkonnosti, kdy hodnota HDP/ob. nejvyspělejšího regionu s hlavním městem
Varšavou (region Mazowiecki) je dvojnásobná (19700 PPS) proti nejzaostalejšímu regionu
Poslaskie (9100 PPS). Polské regiony vykázaly po roce 2001 výrazný ekonomický růst, který
dosahoval u pěti regionů více jak 20% a byl zabrzděn světovou ekonomickou krizí.
Z hlediska zaměstnanosti vykazuje Polsko podprůměrné nízké hodnoty a průměru EU27 nad
65 % se přibliţuje pouze jeden region (Mazowiecki – 64,6 %). U 10 vojvodství je
zaměstnanost pod 60 %.
Na druhé straně došlo aţ do roku 2008 k významnému sníţení nezaměstnanosti u všech
regionů z původní maximální hodnoty 24 % pod hodnotu 9 %. Podobný radikální pokles se
týká dlouhodobé nezaměstnanosti.
Polsko patří k zemím s výrazně nízkou podporou vědy a výzkumu jak v podílu výdajů na VaV,
tak v počtu patentových ţádostí ve srovnání se zeměmi V4. Podpora VaV za poslední
sledované období dokonce poklesla u 10 regionů.
Ve srovnání se zeměmi V4 vykazuje Polsko výrazně horší dopravní infrastrukturu, zejména
pokud jde o délku dálniční sítě.

6.3.4 K regionálním disparitám na Slovensku
Mezi slovenskými regiony na úrovni krajů neexistují podstatné rozdíly v počtu obyvatel, avšak
jsou podstatné rozdíly v ekonomické výkonnosti, kdy hodnota HDP/ob. nejvyspělejšího
regionu s hlavním městem Bratislavou je trojnásobná (35100 PPS) proti nejzaostalejšímu
regionu Východné Slovensko (10400 PPS). Slovenské regiony vykázaly po roce 2001 výrazný
ekonomický růst, který byl v rozsahu 18-32% a byl zabrzděn světovou ekonomickou krizí.
Z hlediska zaměstnanosti vykázalo Slovensko významný růst a Bratislavský region přesáhl
hodnotu 70%. Na druhé straně došlo aţ do roku 2008 k významnému sníţení
nezaměstnanosti u všech regionů, pokles byl viditelný zejména na Východním Slovensku
z 23,9 % na 13,2 %.
Slovensko patří ve srovnání se zeměmi V4 k zemím s výrazně nízkou podporou vědy a
výzkumu měřeno podílem výdajů na vědu a výzkum a počtem patentových ţádostí. Podpora
vědy a výzkumu za sledované období poklesla u tří ze čtyř regionů.
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Dopravní infrastruktura, zejména dálniční síť, je nedostatečná u zaostávajících regionů na
středním a východním Slovensku.

6.3.5 K regionálním disparitám v Rakousku
Mezi rakouskými spolkovými zeměmi existují podstatné rozdíly v počtu obyvatel a také
v ekonomické výkonnosti, kdy hodnota HDP/ob. nejvyspělejšího regionu (Vídeň) je
dvojnásobná proti regionu nejzaostalejšímu (Burgenland). Na rozdíl od zemí V4 však nemá
Vídeň sama tak výrazné ekonomické postavení a ani nevykázala v minulých 6 letech 2000 –
2005 nejvyšší ekonomický růst. Rozdíly v ekonomické výkonnosti regionů se sniţují.
Z hlediska důchodů na obyvatele je situace v regionech dost vyrovnaná.
V zaměstnanosti vykazuje Rakousko nadprůměrné vysoké hodnoty u 7 spolkových zemí nad
70 %, zajímavou je nejvyšší míra nezaměstnanosti v hlavním městě Vídni (6,7 % v roce
2008), která je dvojnásobná proti ostatním regionům. Z hlediska zaměstnanosti i
nezaměstnanosti došlo v posledních letech ke sniţování rozdílů mezi regiony, jak dokazuje
průběh hodnot ukazatele rozptylu regionálních hodnot.
Rakousko patří k zemím s výraznou podporou vědy a výzkumu v podílu výdajů na VaV, i
v počtu patentových ţádostí ve srovnání se zeměmi V4. Počtem patentů 185 na mil. obyvatel
výrazně překračuje průměr EU27 (115). Výjimečné postavení má region Vorarlberg s 353
patenty.
Ve srovnání se zeměmi V4 vykazuje Rakousko výrazně lepší dopravní infrastrukturu, zejména
pokud jde o délku dálniční sítě.
Rakousko je jedinou zemí v rámci provedeného průzkumu, kde dochází ke sniţování
regionálních disparit v ekonomické a sociální oblasti.

6.4 Závěr ke komparaci disparit ve vybraných středoevropských
zemích
Provádíme-li srovnání regionálních disparit v nových členských zemích EU, je prvním
omezujícím faktorem velikost regionů z hlediska počtu obyvatel. Přestoţe v Nařízeních pro
klasifikaci územních statistických jednotek jsou uvedeny doporučené limity, je v rámci EU27
podíl mezi maximálním a minimálním počtem obyvatel na úrovni NUTS 2 regionu vyjádřen
hodnotou 420,7, na úrovni NUTS 3 dokonce hodnotou 521,8. Pro sledované státy ve studii se
tento rozdíl u regionů NUTS 2 pohybuje od 5,9 (Rakousko) po 1,5 (Česko), u regionů NUTS 3
je to 78 (Rakousko) a 1,5 (Slovensko). Z tohoto pohledu je úroveň komparace pro regiony
NUTS 2 vhodnější.
Z analýzy národních disparit s vyuţitím strukturálních indikátorů vyplývá, ţe země
středoevropského prostoru se ve svém vývoji pohybují po podobných trajektoriích, určitou
negativní odchylku vykazuje Maďarsko.
Základním rozdílem je „ekonomická vyspělost“ charakterizované úrovní HDP/obyvatele.
Přitom státy V4 s hodnotou v rozpětí 57,6 – 80,1 vykázaly ve zkoumaném období 2001 –
2006 (2008) významný ekonomický růst ve srovnání s průměrem EU, pro Rakousko
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znamenalo rozšíření EU v tomto ukazateli pokles. Vývoj v ekonomické oblasti v letech 2001 a
2008 můţeme demonstrovat v několika grafech. Další srovnání je v případové studii PS 1.

Graf 6.4: Indikátory HDP ve vybraných zemích
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Zdroj: Eurostat 2009a, vlastní zpracování
Zřetelný je nárůst HDP na obyvatele u všech zemí V4 s mírným zaostáváním Maďarska.
Podle hodnocení tzv. rozptylu regionálního HDP však nedošlo kromě Rakouska ke sníţení
regionálních rozdílů v této oblasti, ale k nárůstu. Významný je nárůst regionálních rozdílů
v Polsku, menší pak na Slovensku a v Maďarsku. Nejmenší nárůst rozptylu regionálního HDP
na obyvatele o 0,9 % v období 2001–2006 vykazuje Česko, k poklesu došlo u Rakouska o
2,3 %. Z hlediska strukturálního indikátoru ekonomické reformy (srovnávací cenové úrovně
konečné spotřeby domácností včetně nepřímých daní) však dochází ke sbliţování relativní
cenové úrovně.
Pozitivní jsou národohospodářské ukazatele Slovenska, které jako jediný stát sníţilo vládní
dluh. Všechny státy kromě Rakouska a EU27 vykazují pokles deficitu státního rozpočtu kromě
Rakouska a EU27, jak uvádí následující grafy.

Graf 6.5: Vybrané národohospodářské ukazatele
Deficit státního rozpočtu (% HDP)
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Zdroj: Eurostat 2009a, vlastní zpracování
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V sociální oblasti vykázaly všechny státy kromě Maďarska příznivé ukazatele (růst
zaměstnanosti, pokles nezaměstnanosti (zde s výjimkou Rakouska), pokles dlouhodobé
nezaměstnanosti). Většina států kromě Maďarska vykazuje pokles rozptylu regionální míry
zaměstnanosti, nárůst rozptylu regionální míry nezaměstnanosti se objevuje u Maďarska a
Slovenska.
Slabou stránkou zůstává podpora výzkumu a inovací, kde k výraznému nárůstu ve výdajích
na vědu a výzkum došlo jen v Rakousku a k mírnému nárůstu přechodně také v Česku, velké
řádové rozdíly zůstávají mezi Rakouskem (a průměrem EU27) a státy V4 v počtu přihlášek
patentů EPO.
V oblasti ţivotního prostředí je na národní úrovni významný indikátor energetická náročnost
ekonomiky, který v zemích V4 trojnásobně překračuje průměr EU a Rakouska, na druhé
straně se státy V4 pohybují pod 80% u emise skleníkových plynů. Pro úroveň regionů data
v této oblasti nejsou v databázi dostupná.
Regionální disparity na úrovni jednotlivých států ukazují u ekonomických disparit silné
dichotomní postavení regionů hlavních měst, největší rozdíly jsou zejména v Česku a na
Slovensku, menší pak v Maďarsku a v Polsku.
Podle vývoje rozptylu regionálního HDP nedochází ke sbliţování regionů NUTS2 v případě
Česka (stagnace), nárůst je v Maďarsku a v Polsku, pokles je na Slovensku a v Rakousku.
Sniţování nezaměstnanosti bylo výrazné v Česku, Polsku, Slovensku i Rakousku.
K výraznému rozevírání regionálních rozdílů v nezaměstnanosti dochází v Maďarsku.
Analýza regionálních rozdílů v oblasti vědy a výzkumu ukazuje na prioritní postavení regionů
hlavních měst z hlediska výdajů, počtu výzkumných pracovníků a lidských zdrojů ve vědě a
výzkumu i v počtu patentů.
Studie byla vypracována na základě dat Eurostatu, která nepostihují všechny potřebné
indikátory pro hodnocení. Z provedené analýzy vyplývá, ţe regionální statistiky Eurostatu
jsou zaměřeny převáţně na indikátory disparit v ekonomické a sociální sféře, sféra ţivotního
prostředí, resp. rozvoje území je podceněna. Pro detailní analýzu by bylo třeba vyuţít národní
regionální statistiky jednotlivých států, coţ přesáhlo moţnosti této studie.
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7

CESTY OVLIVŇOVÁNÍ VÝVOJE REGIONÁLNÍCH DISPARIT
PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍ A
PROGRAMŮ

7.1 Současné pojetí strategických a programových dokumentů pro
podporu regionálního rozvoje ČR
Zabezpečení podpory regionálního rozvoje ČR vyţaduje plné respektování principů regionální
politiky Evropské unie. Tyto principy tvoří současně principy programového zabezpečení
regionálního rozvoje ČR. V rámci České republiky jde o přípravu strategických a
programových dokumentů, jejichţ prostřednictvím je realizována podpora regionálního
rozvoje v ČR v širším slova smyslu.
Soustava strategických a programových dokumentů je členěna na strategické a programové
dokumenty vypracovávané jednak na úrovni státu, jednak na úrovni krajů, a dále na
programové dokumenty vyţadované Evropskou unií (pro vyuţití zdrojů strukturálních fondů
EU).

Strategické a programové dokumenty na úrovni státu:
 Dlouhodobé koncepce jako základní dlouhodobé koncepční dokumenty, které
orientují rozvoj různých sfér národního hospodářství.
 Strategický program sociálního a ekonomického rozvoje ČR jako základní
strategický dokument rozvoje ekonomiky na vymezené období.
 Strategie regionálního rozvoje České republiky jako základní strategický
dokument pro podporu regionálního rozvoje na vymezené období. Poslední verze
dokumentu byla schválena vládou v roce 2006.
Obsahuje zejména analýzu regionálního rozvoje České republiky v uplynulém období (jak
odvětví či sektorů, tak i jednotlivých regionů); vymezení slabých a silných stránek v rozvoji
jednotlivých regionů, odvětví a sektorů; strategii dalšího regionálního rozvoje ČR, vymezení
priorit a opatření k podpoře rozvoje; vymezení regionů se soustředěnou podporou státu;
úkoly, uloţené vládou ČR ústředním správním úřadům, Českému statistickému úřadu a Úřadu
pro státní informační systém k zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje České
republiky.
 Program regionálního rozvoje jako střednědobý dokument, který formuluje
přístup státu k podpoře regionálního rozvoje a stanoví zaměření podpory
regionálního rozvoje pro jeden nebo společně pro více regionů. Program
regionálního rozvoje vypracovává MMR ve spolupráci s dotčenými ústředními
správními úřady a kraji, a podle potřeby s ostatními dotčenými subjekty.
Program regionálního rozvoje obsahuje zejména vymezení předmětných regionů,
cíl, jehoţ má být podporou jeho rozvoje dosaţeno, stanovení oblastí, na něţ je
podpora zaměřena včetně navrhovaných opatření, podmínky pro poskytování
finanční podpory, formy a způsob jejího poskytování a potřebné finanční
prostředky na jednotlivá opatření včetně jejich rozdělení dotčeným správním
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úřadům a krajům a časové období jeho platnosti. Program regionálního rozvoje
schvaluje na návrh MMR vláda České republiky.
Mezi vyhlášené programy patřily:
 Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na
území NUTS 2 Severozápad a Ostravsko;
 Program podpory malého a středního
Moravskoslezsko a Severozápad;

podnikání

REGION

v

NUTS

2

 Program záruk pro malé a střední podnikatele REGIOZÁRUKA 2 v NUTS 2
Moravskoslezsko a Severozápad.
 Sektorové politiky jako střednědobé dokumenty, které formulují přístup státu
k podpoře rozvoje příslušného sektoru a jeho odvětví, poskytují potřebná
východiska a stanoví rozvojové cíle a zásady pro vypracování sektorových
rozvojových programů.
 Sektorový rozvojový program jako taktický dokument, který konkretizuje
rozvojové cíle a rozvojové aktivity sektoru ve formě konkrétních opatření a
projektů. Tento dokument není zatím konstituován.

Strategické a programové dokumenty na úrovni kraje
 Strategie rozvoje kraje jako základní strategický dokument, který orientuje
další rozvoj kraje na vymezené období.
 Program rozvoje územního obvodu kraje (zkráceně Program rozvoje kraje)
jako taktický dokument, který konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve
formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob
financování a implementace. Program rozvoje kraje obsahuje zejména analýzu
hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje, charakteristiku
slabých a silných stránek jeho jednotlivých částí a hlavní směry jeho rozvoje,
vymezení regionů uvnitř územního obvodu kraje, jejichţ rozvoj je třeba
podporovat s ohledem na jeho vyváţený rozvoj, spolu s uvedením problémových
oblastí, na něţ má být podpora zaměřena včetně navrhovaných opatření, úkoly a
priority v rozmístění a rozvoji občanské vybavenosti, infrastruktury, ţivotního
prostředí, sociální politiky, vzdělávání a dalších odvětví v jeho samostatné
působnosti.

Programové dokumenty pro využití strukturálních fondů EU
 Národní strategický referenční rámec (NSRR) jako hlavní dokument pro
vyjednávání podpory ze Strukturálních fondů EU.
 Tématické operační programy (OP – Operation Programme), jako taktické
dokumenty vytvořené na úrovni ministerstev, které rozpracovávají problémové
celky strategií mající plošný (celostátní) charakter. Jeden OP zahrnuje opatření
vţdy pro všechny regiony NUTS 2, pro které bude poţadováno spolufinancování
ze zdrojů Evropské unie.
 Regionální operační programy (ROP – Regional Operation Programme), jako
taktické dokumenty, zpracovávané na úrovni jednotlivých regionů NUTS 2. ROP
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rozpracovávají ty problémové celky strategií, pro které bude poţadováno
spolufinancování ze zdrojů Evropské unie a pro které je z hlediska principu
subsidiarity efektivnější zabezpečit realizaci v regionální úrovni.

7.2 Možnosti vyjádření vývoje a ovlivňování regionálních disparit
ve strategických a programových dokumentech
Soustava strategických a programových dokumentů prezentovaná v předchozím bodě má
řadu moţností, jak vyjádřit dosavadní vývoj regionálních disparit a ovlivňování vývoje
regionálních disparit. Není účelné vyjadřovat vývoj regionálních disparit prostřednictvím
všech výše uvedených dokumentů. Naši pozornost proto soustředíme pouze na ty z nich, jeţ
bezprostředně souvisejí s podporou regionálního rozvoje.
Jsou to tyto dokumenty:
 na národní úrovni
o

Strategie regionálního rozvoje ČR

o

Program regionálního rozvoje

o

Národní strategický referenční rámec

o

Tématický operační program

 na regionální úrovni
o

Strategie rozvoje kraje

o

Program rozvoje kraje

o

Regionální operační program.

Strategie regionálního rozvoje ČR
V tomto dokumentu je moţno podle metodiky vyjádřit vývoj a ovlivňování regionálních
disparit takto:
 v části III. Regionální struktura ČR a politika diverzifikace je vývoji regionálních
disparit věnována subkapitola 3.1 Hlavní regionální disparity,
 v příloze č. 1 „Charakteristika priorit SRRČR“ lze u jednotlivých priorit vyjádřit
směr řešení definovaných problémů a určit regiony, na které bude zaměřena daná
priorita,
 v příloze č. 3 „Indikátory realizace SRRČR“ je moţno stanovit indikátory sniţování
regionálních disparit.

Program regionálního rozvoje
Pro tento dokument neexistuje zpracovaná metodika. Z dosavadního charakteru vyhlášených
programů lze usoudit, na zmírňování kterých disparit jsou programy zaměřeny.

Národní strategický referenční rámec
V tomto dokumentu lze podle metodiky vyjádřit vývoj a ovlivňování regionálních disparit
takto:
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 v části 4. Regionální rozvoj je subkapitola 4.2 Shrnutí příčin hlavních regionálních
disparit,
 v části 7. Strategie pro období 2007-2013 ve IV. strategickém cíli „Vyváţený rozvoj
území“ lze vyjádřit jednotlivé priority z územního hlediska.

Tématický operační program
V tomto dokumentu lze podle metodiky vyjádřit vývoj a ovlivňování regionálních disparit
takto:
 v části 1. Sociálně ekonomická analýza a popis daného sektoru lze zařadit
subkapitolu „Regionální diferenciace české ekonomiky“,
 v části 3. Prioritní osy operačního programu lze u jednotlivých oblastí podpory
vyjádřit územní diferenciaci podpory.

Strategie rozvoje kraje
Pro tento dokument neexistuje zpracovaná metodika. Vývoj a ovlivňování regionálních
disparit by bylo moţno vyjádřit takto:
 v části Sociálně ekonomická analýza kraje zařadit kapitolu „Regionální disparity“,
 v části 3. Pojednávající o jednotlivých prioritách lze u jednotlivých oblastí podpory
vyjádřit územní diferenciaci podpory.

Program rozvoje kraje
Metodika pro zpracování PRK věnuje regionálním disparitám značnou pozornost. K tomu je
věnována speciální kapitola „Odstraňování neodůvodněných rozdílů v rámci kraje a způsob
jeho vyjádření v PRK“. Ukazuje se totiţ, ţe zatímco existují poměrně malé regionální rozdíly
na úrovni krajů, rozdíly rostou na subregionální úrovni v rámci krajů. Jde zejména o
prohlubování odlišnosti venkovského prostředí komparativně nevýhodně vůči prostředí
městskému a zaostávání ekonomické úrovně některých přihraničních oblastí.
Proto bylo v metodice PRK pamatováno na to, jak vyjádřit konkrétní cesty a postupy, které
povedou ke sniţování neodůvodněných rozdílů a které spočívají v cíleně orientované pomoci
podle určení jejích příjemců.
Předmětem našeho zájmu jsou rozdíly charakterizované místně ve formě specifikovaných
oblastí, resp. vyjmenovaných obcí v rámci kraje, na něţ bude zaměřena podpora.
V programu rozvoje kraje má být podle metodiky zahrnuto:
 vymezení regionů (území okresů, obcí), jejichţ rozvoj bude podporován s ohledem
na vyváţený rozvoj kraje, spolu s uvedením problémových okruhů a opatření,
v nichţ má být vyjádřena diferencovaná podpora. Současně s tím má být v PRK
formulován názor na vymezení regionů se soustředěnou podporou státu,
 definování odvětvových územních priorit v rámci jednotlivých odvětví a sektorů
hospodářského a sociálního profilu kraje. V rámci určitého odvětví či sektoru mají
být vymezeny buď prioritní projekty k realizaci, nebo vymezeny územní celky
(obce, mikroregiony, okresy), kde je nutno prioritně řešit rozvoj daného odvětví.
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To se ve struktuře dokumentu projeví takto:
 v části 1. Sociálně-ekonomická analýza kraje bude v subkapitole 1.2 Hlavní
tendence vývoje kraje a srovnání s EU zařazena pasáţ „Specifikace
vnitrokrajských disparit“,
 v části 2. Popis rozvojového programu v subkapitole 2.5 Popis a charakteristika
opatření bude ve specifikaci příslušných opatření zaměřených na odstraňování
neodůvodněných rozdílů určeno geografické pokrytí daného opatření, kde budou
určeny části území kraje (okresy, příp. obce), do nichţ budou směřovat
intervence aktivit tohoto opatření.

Regionální operační program
Metodika zpracování regionálních operačních programů (ROP) a společného regionálního
operačního programu na léta 2004-2006 z roku 2001 nemá pro identifikaci a ovlivňování
regionálních disparit stanoveny ţádné speciální pasáţe. Lze předpokládat, ţe adekvátní
pojednání o regionálních disparitách by mohlo být zařazeno:
 v kapitole 1. Analýza ekonomické a sociální situace regionu,
 v části 3.2 Charakteristika jednotlivých opatření podle priorit, pro určení
geografického pokrytí daného opatření (i kdyţ v údajích specificky vyčleněný údaj
o geografickém pokrytí chybí).
Pokud jde o metodiku pro zpracování ROP na léta 2007-2013, podrobná metodika nebyla
zvlášť vypracována. Z charakteru uveřejněných dokumentů ROP regionů soudrţnosti
vyplývá, ţe dokument ROP se dělí do dvou částí:
 Programový dokument ROP regionu soudrţnosti
 Prováděcí dokument ROP regionu soudrţnosti.
V obou typech dokumentů existuje prostor pro vyjádření vývoje a ovlivňování regionálních
disparit:
 v Programovém dokumentu ROP v části „Sociálně-ekonomická analýza regionu“ je
moţno zařadit pasáţ o stavu a vývoji regionálních disparit,
 v Programovém dokumentu ROP v části „Prioritní osy“ lze zařadit adekvátní pasáţe
o zamýšleném ovlivňování regionálních disparit u jednotlivých oblastí podpory,
 v Prováděcím dokumentu ROP v části „Přehled prioritních os a oblastí podpory“ je
rovněţ moţno zařadit adekvátní pasáţe o ovlivňování regionálních disparit.

7.3 Současný stav strategických a programových dokumentů
na národní a regionální úrovni z hlediska přístupu k řešení
regionálních disparit
Řešitelé provedli podrobnou analýzu všech dříve uvedených dokumentů podle dvou hledisek:
 zdali v daném dokumentu je charakterizován vývoj regionálních disparit (u dokumentů na národní úrovni) a vnitroregionálních disparit (u dokumentů na
regionální úrovni);
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 zdali v daném dokumentu je vyjádřena regionální diferenciace (formou geografického pokrytí) oblastí podpory, definovaných tímto dokumentem (priority,
opatření).
Z analýzy strategických a programových dokumentů vyplývá, jak jednotlivé subjekty naplnily
metodiku pro tvorbu toho kterého dokumentu. Současně analýza ukázala, zdali příslušné
dokumenty na národní a regionální úrovni existují.
Z analýzy vyplývá:
 Strategie regionálního rozvoje adekvátním způsobem řeší otázku vývoje
regionálních disparit i otázku regionální diferenciace priorit.
 Národní strategický referenční rámec zahrnuje otázku regionálních disparit a
klasifikace regionů, jakoţ i otázku regionální diferenciace priorit prostřednictvím
strategického cíle Vyváţený rozvoj území.
 Tematické operační programy zahrnují otázku vývoje regionálních disparit
diferencovaně. Zatímco OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace a
Integrovaný OP věnují této otázce speciální bod v rámci analýzy současné
ekonomické a sociální situace, ostatní operační programy nemají vývoj
regionálních disparit specificky pojednán a lze předpokládat, ţe tato otázka je
skrytě pojednána v rámci analýzy současné ekonomické a sociální situace. Pokud
jde o regionální diferenciaci oblastní podpory, v ţádném operačním programu
není této otázce věnován samostatný bod.
Z uvedených skutečností vyplývá závěr, ţe tematické operační programy pro období
2007 - 2013 nevyuţívají moţností, které jim dává metodika pro vyjádření regionální
diferenciace oblastí podpory.
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ZÁVĚRY

Předloţená průběţná výzkumná zpráva ukazuje, ţe došlo k podstatnému prohloubení
dosavadních poznatků z problematiky regionálních disparit s orientací na nástroje a modely
pro sledování, hodnocení a ovlivňování vývoje regionálních disparit.
Pokud jde o nástroje regionální politiky, vycházející z teorií regionálního rozvoje, můţeme
konstatovat, ţe regionální politika si za dobu své existence vytvořila rozsáhlý soubor nástrojů
pro to, aby mohla dosahovat svých cílů. Zkušenosti ukazují, ţe se osvědčily především ty
nástroje regionální politiky, které nepopírají trţní atributy hospodářství. Tento fakt spolu
s aktuálními potřebami území, kde se nástroje uplatňují, by měl být vodítkem pro ty decizní
orgány, které rozhodují o výběru nástrojů regionální politiky.
Jak bylo ukázáno, nástroje pro ovlivňování regionálních disparit se mohou odlišovat
z hlediska věcného, ale také podle druhu a intenzity vlivu (od poradenství a informací aţ po
administrativní a regulační opatření), stejně jako podle adresátů, kterým jsou určeny
(podniky, obyvatelstvo, obce atd.). Přehledná a funkční kategorizace těchto nástrojů má
význam jak z hlediska teoretického, resp. teoreticko-kognitivního, tak také pro praxi, protoţe
jí umoţňuje sledovat a registrovat změny v oblasti nástrojů regionální politiky. Adekvátní
informace a znalosti o nástrojích, kterých můţe regionální politika vyuţít, poté mohou slouţit
jak vhodná základna pro aplikaci těchto nástrojů.
Instrumentárium, kterým regionální politika disponuje, přitom můţe být vyuţito u disparit
pozitivního typu, které bývají vnímány jak teritoriální příleţitosti, i u disparit negativního typu,
u nichţ je ţádoucí jejich redukce, případně odstranění. Nutno přitom zdůraznit, ţe se mnohé
nástroje regionální politiky při jejich vyuţívání týkají jak pozitivních, tak i negativních disparit.
Pokud jde o modely pro sledování, hodnocení a zmírňování regionálních disparit, byla
soustava deskriptorů a indikátorů z předchozí 2. fáze podrobně analyzována a konfrontována
s moţnostmi praktické realizace, tj. s moţnostmi reálného zabezpečení jejich sledování a
vyhodnocení v existujících informačních systémech, zejména ČSÚ a RIS.
V souvislosti s tím došlo k redukci primárních i sekundárních indikátorů. Rozhodujícím
kritériem pro analýzu indikátorů byla jejich vypovídací schopnost pro daný účel uţití, tj.
zachycení relevantních meziregionálních rozdílů – disparit a moţnost jejich statistického
sledování. Sekundární indikátory, pokud nebyly přímo součástí statistického sledování v ČSÚ
a RIS, byly doplněny o algoritmus jejich výpočtu z primárních ukazatelů.
Navrţená soustava 48 deskriptorů a 164 indikátorů představuje rozsáhlou mnoţinu informací,
umoţňující velmi podrobné pohledy na regionální disparity. Na úrovni jednotlivých indikátorů
jde o velmi detailní pohledy umoţňující řešení konkrétních autonomních dílčích problémů,
avšak jejich vyuţití pro rozhodování, je obvykle pro jejich mnoţství a příliš detailní pohled
obtíţné.
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 jsme dospěli k závěru, ţe jistá míra uţivatelské integrace
indikátorů je potřebná a motivovalo nás to k vypracování vlastního návrhu integrovaných
indikátorů pro sledování a hodnocení regionálních disparit. Návrh obsahuje 14 integrovaných
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indikátorů a expertní stanovení vah jejich komponent, tj. výchozích indikátorů, z nichţ jsou
tvořeny.
Součástí výzkumných prací bylo také ověření „uchopitelnosti“, zvládnutelnosti a praktické
vyuţitelnosti integrovaných indikátorů pomocí metody semaforu, metody normované
proměnné a metody bodové. Zpracovaná případová studie prokázala dobrou vypovídací
schopnost navrţených integrovaných indikátorů a nevelkou náročnost, a tedy i
zvládnutelnost, pouţití všech tři doporučených metod regionálním managementem.
Pro ověření vyuţitelnosti a uţivatelské hodnoty navrţené soustavy indikátorů o regionálních
disparitách bylo navrţeno sedm seskupení informací vytvářejících relativně autonomní celky,
odpovídající jistému typu uţití. Tato seskupení byla nazvána modelové regiony.
Kaţdý typ modelového regionu je charakterizován pomocí indikátorů. Pro dva typy
modelových regionů (Ekonomicky dlouhodobě zaostávající region a Region s všestrannými
podmínkami pro ţivot) byla připravena relevantní data o krajích ČR a byly provedeny
ověřovací výpočty. Jiţ první rámcové ověřování prokázalo, ţe tento způsob seskupení
informací je ţivotaschopný a prakticky vyuţitelný.
V kapitole 7 jsou naznačeny cesty moţného ovlivňování vývoje regionálních disparit
prostřednictvím vypracovávaných rozvojových strategií a programů. Prokázali jsme, ţe
současné pojetí strategických a programových dokumentů pro podporu regionálního rozvoje
v ČR představuje promyšlenou soustavu vzájemně provázaných dokumentů s odlišením
dokumentů s finanční podporou a bez finanční podpory EU.
Analýza jednotlivých dokumentů na národní úrovni, na úrovni NUTS 2 a na úrovni krajů
ukázala, ţe při zpracování všech dokumentů existuje dostatečný prostor pro vyjádření vývoje
a ovlivňování regionálních disparit. Na druhé straně analýza současného stavu existujících
strategických a programových dokumentů odhalila, ţe ne vţdy jsou ze strany regionálních
managementů tyto moţnosti vyuţívány a ţe v tomto směru existují pro tvůrce dokumentů
značné rezervy.
Součástí předkládané výzkumné zprávy je i zakončení řešení problematiky mezinárodního
srovnávání pojetí a vývoje regionálních disparit v zemích střední Evropy. Vypracovaná
případová studie završuje výzkum této problematiky srovnáním na dostupných reálných
datech Eurostatu disparit v zemích Vysegrádské čtyřky a Rakouska. Případová studie je
autonomní přílohou této výzkumné zprávy.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1:

Soustava indikátorů pro sledování a hodnocení regionálních
disparit v České republice

Příloha č. 2:

Typy modelových regionů

Příloha č. 3:

Charakteristiky typů modelových regionů

Tuto průběţnou výzkumnou zprávu doplňují dvě autonomní přílohy vydané jako samostatné
svazky.
Jsou to případové studie:

PS1 - Komparace regionálních disparit ve vybraných zemích střední Evropy
PS2 - Aplikace vybraných metod sledování a hodnocení regionálních
disparit
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Příloha č. 1: Soustava indikátorů pro sledování a hodnocení regionálních
disparit v České republice
SOUSTAVA INDIKÁTORŮ
Sféra
disparit

Problémový
celek

Sociální
sféra

Obyvatelstvo

Deskriptor
Věková
struktura

Zdravotní stav

Vzdělání

Ţivotní úroveň

Migrace
Sociální
vybavenost

Indikátor
S1

Index stáří

ČSÚ

S2

Průměrný věk

ČSÚ

S3

Naděje doţití při narození (muţi)

ČSÚ, RIS

S4

Naděje doţití při narození (ţeny)

ČSÚ, RIS

S5

Průměrné procento pracovní
neschopnosti

ČSÚ, RIS

S6

Průměrná délka jedné pracovní
neschopnosti

ČSÚ, RIS

S7

Incidence novotvarů celkem na
100 tis. obyv. (světový standard)

MZ, UZIS-NOR

S8

Podíl obyvatel s úplným středním
vzděláním z počtu obyvatel ve
věku 15 let a starších (v %)

ČSÚ, SLDB

Podíl obyvatel s vysokoškolským
vzděláním z počtu obyvatel ve
věku 15 let a starších (v %)

ČSÚ, SLDB
nebo VŠSP

S10

Čistý disponibilní důchod
domácností na 1 obyvatele

ČSÚ

S11

Vybavenost bytových domácností
automobilem

ČSÚ, SLDB

S12

Vybavenost domácností osobním
počítačem

ČSÚ, SLDB

S13

Vybavenost bytových domácností
pevným i mobilním telefonem

ČSÚ, SLDB

S14

Přírůstek stěhováním na 1000
obyv. středního stavu

ČSÚ, RIS

S15

Počet lékařů na 10 tis. obyvatel

ČSÚ, RIS

S16

Počet samostatných ordinací
praktických lékařů pro dospělé na
10 tis. obyvatel

ČSÚ, RIS

Počet samostatných ordinací
praktických lékařů pro děti na 10
tis. obyvatel

ČSÚ, RIS

Počet samostatných stomatolog.
ordinací pro dospělé na 10 tis.
obyvatel

ČSÚ, RIS

S19

Počet lůţek v nemocnicích na 10
tis. obyvatel

ČSÚ, RIS

S20

Počet zapsaných dětí

ČSÚ, RIS

S9

S17
Zdravotnictví
S18

Školství

Zdroj
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SOUSTAVA INDIKÁTORŮ
Sféra
disparit

Problémový
celek

Deskriptor

Indikátor

Zdroj

v mateřských školách na 1 třídu

Sociální sluţby

Kultura

Sport

Bydlení

Ohroţení
chudobou 5/

Sociální
patologie

Kriminalita
Nehodovost

S21

Počet ţáků na v základních
školách na 1 třídu

ČSÚ, RIS

S22

Počet ţáků v gymnáziích na 1 třídu
(denní studium)

ČSÚ, RIS

S23

Počet ţáků ve střed. odborných
školách na 1 třídu (denní studium)

ČSÚ, RIS

S24

Počet studujících na vysokých
školách v ČR celkem (prezenční,
kombin. a distanční forma studia)

ČSÚ

S25

Počet studujících na vysokých
školách v kraji

ČSÚ

S26

Podíl studujících na vysokých
školách v kraji z celkového počtu
studujících na vysokých školách
v ČR (v %)

S25 / S24 x
100

S27

Počet míst v zařízeních sociální
péče na 10 tis. obyv.

ČSÚ, RIS

S28

Počet veřejných knihoven
s pobočkami na 10 tis. obyv.

ČSÚ, RIS

S29

Počet středisek pro volný čas dětí
a mládeţe na 10 tis. obyv.

ČSÚ, RIS

S30

Počet sportovních zařízení celkem
na 10 tis. obyv.

ČSÚ, RIS

S31

Počet cenzových domácností na 1
trvale obydlený byt

ČSÚ

S32

Počet osob v trvale obydlených
bytech na 1 obytnou místnost

ČSÚ

S33

Obytná plocha na 1 osobu v m2

ČSÚ

S34

Podíl domácností s čistými
měsíčními příjmy pod hranicí
ţivotního minima

ČSÚ*

S35

Míra ohroţení chudobou – míra
chudoby

ČSÚ (pouze za
ČR)

S36

Počet zjištěných trestných činů na
1000 obyvatel

ČSÚ, RIS

S37

Počet dopravních nehod na 1000
obyvatel

ČSÚ, RIS

S38

Počet dopravních nehod na 1 km
silnic

ČSÚ, RIS

* Do roku 2004 nepravidelná zjišťování (ČSÚ Mikrocensus, EU-SILC; od 2005 ČSÚ
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SOUSTAVA INDIKÁTORŮ
Sféra
disparit

Problémový
celek

Ekonomická
sféra

Ekonomický
potenciál

Deskriptor

Výkonnost
ekonomiky

Indikátor
E1

Počet obyvatel celkem

ČSÚ

E2

Hrubý domácí produkt (HDP)

ČSÚ

E3

Tempo růstu HDP (v %)

((E2 (R)/E2
(R-1)) -1)*
100, R=rok

E4

HDP na jednoho obyvatele

E2 / E1

E5

Podíl HDP kraje na HDP ČR

E2(za kraj)/
E2(za ČR)

E6

Hrubá přidaná hodnota

ČSÚ

E7

Podíl hrubé přidané hodnoty kraje
na přidané hodnotě ČR

E6(za kraj)/
E6(za ČR)

E8

Daňové příjmy obcí a krajů

ČSÚ, krajské
ročenky

E9

Průměrný evidenční počet
zaměstnanců

E10

Produktivita práce
(HDP/zaměstnaná osoba)

E11

Tempo růstu produktivity práce (v
%)

((E10(R)/E10
(R-1))-1)*
100

E12

Náklady práce celkem

ČSÚ, krajské
ročenky

E13

Jednotkové náklady práce

E12/E9

E14

Tempo růstu jednotkových
nákladů práce (v %)

(E13(R)/E13*
(R-1))-1

E15

Vývoz jednotlivých krajů ČR do EU
a vybraných zemí

ČSÚ

E16

Podíl exportu na HDP regionu

E17

Objem exportu regionu podle
odvětví

ČSÚ, krajské
ročenky

E18

Podíl exportu jednotlivých odvětví
na exportu regionu

E17/E15

E19

Podíl exportu regionu na exportu
ČR

E15/E2(ČR)

Produktivita

Vnější vztahy

Zdroj
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ČSÚ, krajské
ročenky

E2/E9

E15/E2

SOUSTAVA INDIKÁTORŮ
Sféra
disparit

Problémový
celek

Deskriptor
Odvětvová
struktura

Struktura dle
subjektů

Ekonomická
struktura

Rozvojový
potenciál

Indikátor

Zdroj

E20

Struktura hrubé přidané hodnoty
podle odvětví (kraj)

ČSÚ

E21

Ekonomické subjekty dle
převaţující činnosti OKEČ

ČSÚ

E22

Ekonomické subjekty podle
vybraných právních forem

ČSÚ

E23

Ekonomické subjekty dle skupin
odvětví NACE (OKEČ)

ČSÚ, krajské
ročenky

E24

Ekonomické subjekty podle
kategorie počtu zaměstnanců (024 zaměstnanců)

ČSÚ

E25

Ekonomické subjekty podle
kategorie počtu zaměstnanců (25
a více zaměstnanců)

ČSÚ

E26

Ekonomické subjekty podle
kategorie počtu zaměstnanců (25
a více zaměstnanců) na 1000
obyvatel

E25/E1

E27

Počet soukromých podnikatelů

ČSÚ

E28

Počet malých a středních podniků
do 250 zaměstnanců

ČSÚ, krajské
ročenky

E29

Registrované subjekty podle počtu
zaměstnanců – nad 1000
zaměstnanců

ČSÚ, krajské
ročenky

E30

Počet soukromých podniků a
korporací pod zahraniční
kontrolou

ČSÚ

E31

Výdaje na výzkum a vývoj podle
krajů

ČSÚ

E32

Výdaje na výzkum a vývoj
na 1 obyvatele

E31/E1

E33

Výdaje na vědu a výzkum
v krajích v ČR podle vědních
oblastí

Věda a výzkum

ČSÚ

E34

Výdaje na výzkum a vývoj (v %
HDP)

E31/E2

E35

Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji
podle krajů

ČSÚ

E36

Počet zaměstnanců ve výzkumu a
vývoji na 1000 obyvatel

E35/E1
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SOUSTAVA INDIKÁTORŮ
Sféra
disparit

Problémový
celek

Deskriptor

Zahraniční
kapitál

Indikátor
E37

Počet zaměstnanců ve výzkumu a
vývoji na 1000 zaměstnanců v
kraji

E35/E9

E38

Podíl inovujících podniků

ČSÚ

E39

Výdaje na výzkum a vývoj na
jednu zaměstnanou osobu

E34/E9

E40

Objem přímých zahraničních
investic v kraji

ČNB

E41

Podíl kraje na celkových přímých
zahraničních investicích v ČR

E40/E40(ČR)

E42

Objem přímých zahraničních
investic v kraji dle skupin odvětví
NACE

ČNB

E43

Objem přímých zahraničních
investic na jednoho obyvatele

E40/E1

E44

Podíl přímých zahraničních
investic na tvorbě hrubého fixního
kapitálu

E40/E45

E45

Tvorba hrubého fixního kapitálu
v krajích ČR

ČSÚ

E46

Tvorba hrubého fixního kapitálu
v kraji na jednoho obyvatele

E45/E1

E47

Struktura hrubé přidané hodnoty
podle odvětví OKEČ (NACE)

ČSÚ, krajské
ročenky

E48

Obyvatelstvo podle základních
věkových skupin
věkové skupiny 0 - 14, 15 - 64, 65
a více let

ČSÚ

E49

Podíl obyvatelstva věkových
skupin na obyvatelstvu kraje

E48/E1

E50

Zaměstnaní v NH podle vzdělání
(základní, střední, vysokoškolské)

ČSÚ, krajské
ročenky

E51

Zaměstnanost v podnicích pod
zahraniční kontrolou

Nezjištěno

E52

Podíl zaměstnanosti v podnicích
pod zahraniční kontrolou na
zaměstnanosti v kraji

E51/E9

E53

Zaměstnanost v primární sféře NH

propočet z E9

Investice

Lidský
potenciál

Aktivní
obyvatelstvo

Zaměstnanost

Zdroj
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SOUSTAVA INDIKÁTORŮ
Sféra
disparit

Problémový
celek

Deskriptor

Nezaměstnanost

Indikátor

Zdroj

E54

Podíl zaměstnanců v podnicích do
25 zaměstnanců na celkové
zaměstnanosti v kraji

E24/E9

E55

Ekonomické subjekty podle
vybraných právních forem
(soukromí podnikatelé)

ČSÚ, krajské
ročenky

E56

Počet soukromých podnikatelů na
1000 obyvatel

E55/E1

E57

Ekonomické subjekty dle počtu
zaměstnanců
(25 a více)

ČSÚ, krajské
ročenky

E58

Počet podniků s 25 a více
zaměstnanci
na 1000 obyvatel

E57/E1

E59

Počet podniků pod zahraniční
kontrolou s 250 a více
zaměstnanci na 1000 obyvatel

Nezjištěno

E60

Zaměstnanost v sekundární sféře
NH (A aţ B)

propočet z E9

E61

Zaměstnanost v terciární sféře NH
(C aţ F)

propočet z E9

E62

Zaměstnaní v NH podle odvětví
OKEČ

ČSÚ, krajské
ročenky

E63

Podíl zaměstnanosti
v zemědělství, lesnictví rybolovu
na celkové zaměstnanosti

E64/E62

E64

Zaměstnaní v NH podle odvětví
OKEČ (odvětví zemědělství,
myslivost, lesnictví, rybolov a
chov ryb)

ČSÚ, krajské
ročenky

E65

Nezaměstnanost podle obcí
s rozšířenou působností (za kraj)

ČSÚ

E66

Míra registrované
nezaměstnanosti (delší neţ 12
měsíců)

ČSÚ, krajské
ročenky

E67

Volná pracovní místa

ČSÚ, krajské
ročenky

E68

Neumístění uchazeči o zaměstnání

ČSÚ, krajské
ročenky

E69

Počet uchazečů na 1 volné
pracovní místo

E68/E67

E70

Neumístění uchazeči o zaměstnání
podle věku

ČSÚ
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SOUSTAVA INDIKÁTORŮ
Sféra
disparit

Problémový
celek

Deskriptor

Mobilita

Indikátor

Zdroj

E71

Neumístění uchazeči o zaměstnání
podle vzdělání

ČSÚ

E72

Podíl neumístěných uchazečů o
zaměstnání podle věku na
nezaměstnanosti

E70/E65

E73

Podíl neumístěných uchazečů o
zaměstnání podle vzdělání na
nezaměstnanosti

E71/E65

E74

Cizinci (podle okresů - kraj)

ČSÚ

E75

Vystěhovalí do ciziny podle
státního občanství

ČSÚ

E76

Přistěhovalí

ČSÚ

E77

Vystěhovalí

ČSÚ

E78

Vyjíţdějící do zaměstnání podle
cíle dojíţďky

ČSÚ
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SOUSTAVA INDIKÁTORŮ
Sféra
disparit

Problémový
celek

Deskriptor

Územní
sféra

Struktura
regionu

Podíl
městského
obyvatelstva

U1

Rozloha obce

Indikátor

Zdroj

Průměrný počet obyvatel na město

ČSÚ, RIS

U2

Průměrná rozloha obce ha

ČSÚ, RIS

Celk. hustota
obyv. v kraji

U3

obyvatel na 1 km2

ČSÚ, RIS

Nadmořská
výška

U4

Průměrná nadmořská výška m

ČSÚ, RIS

Výšková
členitost
území

U5

Výšková členitost (rozdíl mezi
nejvyšším a nejniţším bodem)

ČSÚ, RIS

Podíl zastavěných ploch %

ČSÚ, RIS/
rozloha
kraje x 100

Hustota obyvatel na 1 ha
zastavěné plochy

ČSÚ, RIS

U6
Zastavěné
plochy

Podíl
zemědělské
půdy
Podíl lesní
půdy

U7
U8

Podíl zem. půdy v kraji %
U9
Podíl lesní půdy v kraji %

Podíl lesů na
obyvatele

U10

Klimatické
poměry

U11

Výměra lesů v m2 na 1 obyvatele

ČSÚ, RIS

Průměrná roční teplota oC

ČSÚ, krajské
ročenky

Roční mnoţství sráţek

ČSÚ, krajské
ročenky

U13

Celková délka silnic a dálnic na
100 km2

ČSÚ, RIS

U14

Hustota dálnic

ČSÚ, RIS

Počet osob na 1 osobní automobil

ČSÚ, RIS

Provozní délka tratí km

Ročenka
dopravy

U17

Hustota ţelezničních tratí
(km/km2)

ČSÚ, RIS

U18

Podíl obcí s ţelezniční stanicí nebo
zastávkou % z počtu obcí

SŢDC +
ČSÚ, RIS

U19

Počet kontejnerových překladišť

SŢDC

U20

Počet veřejných letišť z celkového

ÚCL

U12

Pozemní
komunikace
Dopravní
obsluha

U15
U16

Dopravní
infrastruktura
Ţelezniční
doprava

Letecká

ČSÚ, RIS/
rozloha
kraje x100
ČSÚ,
RIS/rozloha
kraje x100
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SOUSTAVA INDIKÁTORŮ
Sféra
disparit

Problémový
celek

Deskriptor

Indikátor

doprava

počtu letišť pro mezinárodní
přepravu

Dopravní
obsluha

U21

Počet měst a obcí zapojených
v integrovaných dopravních
systémech hromadné dopravy

Jednotlivé
IDS v krajích

Rozloha území pokrytého IDS:

Jednotlivé
IDS

Podíl území IDS na území kraje %

Jednotlivé
IDS
ČSÚ, RIS

U24

Počet obyvatel cestujících
veřejnou dopravou na 1 km2

ČSÚ, krajské
ročenky

U25

Hustota cestujících veřejnou
dopravou os./km2

ČSÚ, RIS

U26

Podíl obyvatel zásob. vodou z veř.
vodovodů

ČSÚ, krajské
ročenky

U27

Podíl obyvatel napojených na kan.
s ČOV

ČSÚ, RIS

U28

Délka přenosové sítě el. (vedení
400 kV, 220 kV a vybraná vedení
110 kV) km

ČEPS

U29

Hustota přenosových sítí km/ km2

ČSÚ, RIS

U30

Délka distribučních tras km

ČEZ a EON

U31

Hustota distribučních tras

ČSÚ, RIS

Podíl plynofikovaných obcí

ČSÚ

Produkce emisí SO2

ČSÚ, RIS

U22
Integrované
dopravní
systémy

Vodní
hospodářství

Technická
infrastruktura

Ţivotní
prostředí

Elektrická
energie

Zdroj

U23

Zásobování
plynem

U32

Ovzduší

U33
U34

Produkce emisí SO2/ km

2

Podíl regionu na produkci emisí

U 33/
produkce
ČR *100

U36

Měrné emise CO

ČSÚ, RIS

U37

Měrné emise CO2

ČSÚ, RIS

U38

Měrné emise tuhých znečišťujících
látek

ČSÚ, RIS

U39

Měrné emise NOx

ČSÚ, RIS

U40

Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší

MŢP kvalita
ovzduší

U41

Měrná produkce komunálního
odpadu

ČSÚ, krajské
ročenky

U42

Odpady průmyslové podle sídla

ČSÚ, krajské

U35

Odpady

ČSÚ, RIS
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SOUSTAVA INDIKÁTORŮ
Sféra
disparit

Problémový
celek

Deskriptor

Indikátor
podniku a vybraného způsobu
nakládání

Příroda a
biodiverzita

ročenky

U43

Měrná produkce průmyslových
odpadů

ČSÚ, RIS

U44

Podíl spalování na likvidaci odpadů
v regionu

ČSÚ, krajské
ročenky

U45

Podíl recyklace na likvidaci odpadů
v regionu

ČSÚ, krajské
ročenky

Podíl velkoplošných chráněných
území z celkové plochy regionu

ČSÚ, RIS

U47

Podíl zalesněné plochy z území
kraje

ČSÚ, RIS

U48

Délky toků zařazené do tříd
čistoty 4 a 5 (km)

Povodí

U46
Charakter
přírody

Zdroj
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Příloha č. 2: Typy modelových regionů
TYPY MODELOVÝCH REGIONŮ V POJETÍ RŮZNÝCH AUTORŮ A ŘEŠITELSKÝ NÁVRH
TYP REGIONU
(SHRNUTÍ)

Evropská komise

Zákon č. 248

Zaostalý region

ano

Hospodářsky slabý
region

Region
poznamenaný
průmyslovým
úpadkem
či
ekonomickou recesí
Periferní region

ano

Strukturálně
postiţený region

ano

Ostatní regiony

Příhraniční region

ano

Ostatní regiony

Venkovský region
Region s urbanistickými problémy
Ekonomicky vyspělý
(prosperující) region
Nejlepší region

ano
ano

Venkovský region
nemá

nemá

nemá

nemá

Region pro ţivot
Sociální region
Inovativní region

Harrop
(1996)

Ročenka
konkurenceschopnosti
(2009)

Kutscherauer
(2009)

Řešitelský návrh
(2009)

Ekonomicky
zaostávající, resp.
zaostalý region
nemá

Nedostatečně
rozvinutý periferní
region
Upadající a starý
průmyslový region

Ekonomicky inovačně
zaostávající region

Nedostatečně
rozvinutý periferní
region
Nedostatečně
rozvinutý periferní
region
nemá
Centrální region

Periferní region (druhý
rozměr)

nemá

Ekonomicky
dlouhodobě
zaostávající region
Region
poznamenaný
průmyslovým
úpadkem či
ekonomickou recesí
nemá

Periferní region (druhý
rozměr)

nemá

nemá

nemá
nemá

Venkovský region
nemá

nemá

Rychle se rozvíjející
region
nemá

nemá
Metropolitní region
(druhý rozměr)
Ekonomicky výkonný
vysoce inovující region
nemá

Ekonomicky vyspělý
(prosperující) region
Nejlepší region

nemá
nemá

nemá
nemá

nemá
nemá

nemá
nemá

Region pro ţivot
Sociální region

nemá

nemá

nemá

Ekonomicky výkonný
vysoce inovující region

Inovativní region

Ekonomicky výkonný
region
Region s všestrannými podmínkami
pro ţivot
nemá
Region s vysoce
rozvinutými
sociálními sluţbami
Vysoce inovující
region
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Ekonomicky a inovačně
zaostávající starý
průmyslový region

Příloha č. 3: Charakteristiky typů modelových regionů
LIST: 1

CHARAKTERISTIKY TYPŮ MODELOVÝCH REGIONŮ

EKONOMICKÁ

OBLAST

CHARAKTERISTIKA

LISTŮ: 2

EKONOMICKY
DLOUHODOBĚ
ZAOSTÁVAJÍCÍ
REGION

REGION
POZNAMENANÝ
PRŮMYSLOVÝM
ÚPADKEM ČI
RECESÍ

VENKOVSKÝ
REGION

EKONOMICKY
VÝKONNÝ REGION

nízká

sniţující se

nízká

vysoká



Výkonnost ekonomiky



Produktivita práce

vysoká



Přidaná hodnota

vysoká



Přidaná hodnota v technologicky náročném
průmyslu a sluţbách



Struktura ekonomiky



Struktura zaměstnanosti



Důchod domácností



Nezaměstnanost



Úroveň zaměstnanosti ve vědě a výzkumu



Úroveň vzdělanosti



Kvalita pracovních sil



Dostupnost pracovních sil



Úroveň podnikatelských aktivit

nízká

vysoká



Podíl inovujících podniků

nízký

vysoký



Přítomnost významných firem



Úpadek významných firem



Úroveň vědy a výzkumu



Úroveň zahraničních investic



Úroveň tvorby fixního kapitálu



Úroveň podnikatelských aktivit v odvětvích
zaloţených na znalostech



Nabídka rozvojových ploch



Nevyuţitá zařízení a plochy

REGION
S VŠESTRANNÝMI
PODMÍNKAMI PRO
ŢIVOT

REGION S VYSOCE
ROZVINUTÝMI
SOCIÁLNÍMI
SLUŢBAMI

VYSOCE
INOVUJÍCÍ
REGION

vysoká
nepříznivá

nepříznivá

jednostranná

nepříznivá

nepříznivá

nízký
vysoká

nízký
vysoká

vysoká

vysoký
nízká
vysoká
vysoká

nízká

nepříznivá

nízká

vysoká

vysoká

vysoká
vysoká

nejsou

nejsou

vysoký

ano

ano
vysoká
vysoká

vysoká
vysoká

nízká

nízká

vysoká
vysoká

velké mnoţství
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LIST: 2

CHARAKTERISTIKY TYPŮ MODELOVÝCH REGIONŮ

ÚZEMNÍ

SOCIÁLNÍ

OBLAST

CHARAKTERISTIKA

EKONOMICKY
DLOUHODOBĚ
ZAOSTÁVAJÍCÍ
REGION

REGION
POZNAMENANÝ
PRŮMYSLOVÝM
ÚPADKEM ČI
RECESÍ

VENKOVSKÝ
REGION

LISTŮ: 2

EKONOMICKY
VÝKONNÝ REGION

REGION
S VŠESTRANNÝMI
PODMÍNKAMI PRO
ŢIVOT

REGION S VYSOCE
ROZVINUTÝMI
SOCIÁLNÍMI
SLUŢBAMI

vysoká

vysoká



Úroveň sociálních sluţeb



Úroveň zdravotnictví

vysoká



Úroveň školství

vysoká



Úroveň kultury

vysoká



Úroveň volnočasových aktivit



Úroveň kriminality



Úroveň bydlení



Úroveň sociální exkluze



Vzdálenost od trhů



Environmentální kvalita území

nepříznivá



Úroveň přírodního prostředí

devastace



Atraktivnost území



Kvalita dopravní infrastruktury

nízká



Úroveň dopravní obsluţnosti

nízká

vysoká
vysoká

nízká
dobrá

vysoká

vysoká

vysoká

dobrá
nízká

velká
dobrá

vysoká

nepříznivá

vysoká
dobrá

nízká
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vysoká

vysoká

VYSOCE
INOVUJÍCÍ
REGION

vysoká

