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Souhrn problematiky

Předkládaná publikace  poskytuje  čtenáři  unikátní  náhled na problematiku regionálních disparit  v  České
republice. Unikátní je především díky územnímu detailu a způsobu vytěžování dat, které státní správa
shromažďuje  a  jež  mohou  být  dobrým  základem  pro  plánování,  monitoring  a  vyhodnocení
socioekonomické situace v regionech. Autoři si kladli za cíl vyvinout a aplikovat inovativní metodické postupy
pro opakovatelné a spolehlivé vyčíslení průměrných čistých peněžních příjmů domácností v malých
územích, a to v nominální hodnotě těchto příjmů a v jejich reálné hodnotě, resp. regionální paritě kupní síly.

Navržené postupy umožňují časové a prostorové srovnání čistých peněžních příjmů obyvatel v nominální
hodnotě a v regionální paritě kupní síly, jakož i nákladů na život v malých územních jednotkách, kde podobné
indikátory dosud nebyly dostupné. Jedná se především o území:

393 správních obvodů obcí s POÚ, 206 správních obvodů ORP,
180 území místních akčních skupin nebo o 13 území metropolitních oblastí a aglomerací.

Metodické  postupy  reflektují  požadavky na technickou opakovatelnost  a  ekonomickou udržitelnost,  jelikož
jsou založeny na vytěžování velkých dat státní správy, jejichž sběr je spolehlivý a pravidelný. Ve spolupráci s
Ministerstvem pro místní rozvoj jsou výsledky autorského kolektivu využívány v regionální politice, která se čím dál
více opírá o data a fakta. Konkrétně v politice regionálního rozvoje nachází výstupy projektu uplatnění v rámci:

monitoringu Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+,
územně analytických podkladů krajů a obcí s rozšířenou působností,
analytických podkladů pro monitoring vývoje v rámci územní dimenze metropolitních oblastí
a aglomerací (ITI),
analytických podkladů pro monitoring vývoje v rámci území místních akčních skupin.
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