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V listopadu 2019 vláda schválila Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Její
součástí byl návrh nových monitorovacích indikátorů. Jedním z nových monitorovacích indikátorů jsou průměrné příjmy obyvatelstva v kupní síle, které bude možné sledovat na úrovni jednotlivých obcí (a městských částí u statutárních měst). Za tím účelem
realizuje Technická univerzita v Liberci výzkumný projekt ve spolupráci s Odborem regionální politiky MMR ČR a dalšími orgány
státní správy. Jeho cílem je zpracování metodiky odhadu průměrných příjmů obyvatelstva a cenových hladin v malých oblastech.1)
Hlavním cílem připravované metodiky je stanovit udržitelný
a opakovatelný postup vyčíslení hodnot indikátorů příjmů
obyvatel na bázi čistého disponibilního důchodu domácností
na území jednotlivých obcí, a to v nominální hodnotě a v paritě kupní síly obyvatel (tj. se zohledněním místních cenových
hladin). Důraz je přitom kladen na vyhodnocení a interpretaci reálných územních rozdílů v příjmové pozici obyvatel
(domácností) až na úrovni jednotlivých obcí, pro něž nejsou
příjmové ukazatele, natož příjmové ukazatele v kupní síle, dosud k dispozici. Nejnižší územní úroveň z oficiálních zdrojů
publikovaných dat o příjmech obyvatelstva jsou vyšší územně
správní celky (NUTS3). Snahou je analyticky zhodnotit data
evidovaná orgány státní správy do indikátorů využitelných pro
účely regionální politiky. Příjmy obyvatel patří mezi nejlépe
interpretovatelné ukazatele a zároveň jde o data, která jsou
státní správou pravidelně sbírána. Kromě mezd bude výsledný
příjmový indikátor obsahovat také např. příjmy z podnikání,
pronájmů, majetku, jakož i pojistné a nepojistné sociální dávky. Cenové hladiny budou zohledňovat průměrné ceny potravin, spotřebního zboží, služeb i bydlení v dané oblasti.
Pokud jde o cenové hladiny, výzkumný projekt navazuje na projekt TD020047 „Regionální cenový index jako
indikátor reálných socioekonomických disparit“ úspěšně
ukončený v roce 2015 (řešitelem byla rovněž Technická univerzita v Liberci a stejný výzkumný tým), kde byla Minis-

terstvem pro místní rozvoj certifikována metodika odhadu
cenových hladin pro okresy České republiky. Metodika společně s ostatními výsledky projektu jsou k dispozici na webu
projektu http://vyzkum.ef.tul.cz/td020047/.
Aktuálně mají řešitelé k dispozici sady územně detailních
a anonymizovaných příjmových a cenových dat od orgánů
státní správy, která testují ve vybraných obcích s rozšířenou
působností (ORP). První pilotní výstupy budou uplatněny
v roce 2020 v rámci aktualizace územně analytických podkladů ORP Liberec. Ambicí řešitelského týmu i Odboru regionální politiky MMR je uplatnit územně detailní data v šablonách územně analytických podkladů a rozšířit tak nabídku
indikátorů v rámci sociálního a ekonomického pilíře používaných v praxi územního plánování a regionálního rozvoje.
Součástí plánovaných výstupů projektu jsou i soubory interaktivních webových map umožňujících přístup do vytvářené
databáze v rozsahu celé České republiky.
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A research project will broaden the scope of documents of spatial analysis and the monitoring indicators for Strategy
of Regional Development 2021+, by Ivana Svojtková & Jana Šimanová
The Strategy of Regional Development 2021+, a document prepared by the Ministry for Regional Development, was
approved by the government in November 2019. As a part of it, new monitoring indicators were proposed, one of which is
income of population in terms of purchasing power at the level of municipalities (municipal districts for statutory cities).
For this reason, the Technical University of Liberec, assisted by the Department of Regional Policy of the Ministry for
Regional Development and other bodies of state administration, are working on an important research project focused on
a new methodology for the estimation of average income of the population and price levels in remote regions.
1) Projekt „Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+“
(TL01000303, s dobou řešení 2/2018 – 06/2021) byl podpořen v 1. výzvě společenskovědního programu ÉTA Technologické agentury České
republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj zde vystupuje v roli externího aplikačního garanta.
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