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Abstrakt: Je nezpochybnitelné, že správná politická rozhodnutí vyžadují kvalitní podklady. Pro jejich zpracování je především důležité zajistit
dostatek kvalitních, relevantních a reliabilních (důvěryhodných) dat ve správný čas. Cílem příspěvku je proto popsat potřebu a diskutovat
zdroje demografických dat, jejich strukturu a možnosti praktického využití pro tvorbu politiky rozvoje venkova. Příspěvek se zaměřuje
především na projekce demografických dat, která jsou potřebná pro Místní akční skupiny při tvorbě vhodné strategie.
Úvod: V oblasti rozvoje venkova se snaží Evropská unie dodržovat princip subsidiarity a tvory politiky a rozhodování „zdola-nahoru“ co nejblíže
místu, kterého se politika týká. V rámci strukturální politiky byly vytvořeny mikroregiony jednotlivých obcí, jejichž úkolem je podílet se na
místním rozvoji. V roce 1992 zase politika rozvoje venkova představila princip LEADER založený na teritoriální bázi, jehož nositeli jsou tzv.
Místní akční skupiny (MAS).
MAS tvoří svazky obcí, spolků a ziskového sektoru a zcela netypicky nerespektují územní hranice regionů, protože byly budovány jako řídící a
iniciační subjekty působící na malém území, které je geograficky, ekonomicky a sociálně homogenní.
Filosofií vytváření MAS je shoda zainteresovaných aktérů na prioritách důležitých pro místní rozvoj a vytvoření místní rozvojové strategie. MAS
má 10.000 až 100.000 obyvatel a členem mohou být města s max. 25.000 obyvateli. Území MAS je vymezeno hranicí, která ohraničuje
katastrální území všech okrajových obcí zahrnutých do území působnosti MAS. Pro rozhodování MAS jsou tedy potřeba data na úrovni obcí,
které jsou členy této skupiny.
Data: Pro formulování strategie MAS jsou potřeba specifická data za malé území. Avšak územní statistika založená na klasifikaci NUTS má pouze
omezené vypovídací možnosti. Problematické je i samotné vymezení venkova. Do převážně venkovských oblastí v ČR dle definice OECD spadá
pouze kraj Vysočina. Avšak je důležité rozlišovat mezi městem a venkovem, protože se tyto populace v demografických faktorech mezi sebou
liší. Mezi hlavní faktory patří menší úroveň vzdělání, vyšší míra plodnosti a nižší potratovost, s čímž souvisí orientace na rodinu a tradice, dále
také vyšší úmrtnost, což je dáno nižší dostupností lékařské péče. Shromažďování dat, a to zvláště demografických, za obce je problematické.
Už i na úrovni regionů vznikají komplikace například při sledování vnitřní migrace.
Výsledky: Základní charakteristika obcí v České republice
publikovaná ČSÚ (ČSÚ, 2016a) – viz obr. 1 obsahuje z demografických
dat pouze střední stav obyvatel a stav k 31. 12., počet sňatků,
rozvodů, narozených, potratů a zemřelých, výši přirozeného
přírůstku a počet přistěhovalých a vystěhovalých a celkový přírůstek.
Vše ovšem pouze za vybraná města či větší obce. Pro sestavení
demografických projekcí komponentní metodou je ale potřeba znát
věkově specifické míry plodnosti a úmrtnosti, očekávaný migrační
profil a věkově specifické počty imigrantů / emigrantů podle
pohlaví.

Relativně nově poskytuje ČSÚ i speciální datový soubor pro MAS (ČSÚ,
2016b) – viz obr. 2. Zde se kromě údajů o vybavenosti dají získat
následující údaje: počet obyvatel v členění na muže a ženy
v jednoduché věkové struktuře (0–14 let, 14–64 let a ve věku a více než
65), počet živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých.
Se znalostí výměry obce a počtu obyvatel lze dopočítat i hustotu
zalidnění. Avšak pro demografické predikce tento zdroj nepostačuje.
Obr. 2. Ukázka dostupných demografických dat pro MAS

Obr. 1. Ukázka dostupných demografických dat za vybrané město ČR

Zdroj: ČSÚ (2016b)

Zdroj: ČSÚ (2016a)

Závěrečné shrnutí: Cílem článku bylo popsat potřebu a diskutovat
zdroje demografických dat, jejich strukturu a možnosti praktického
využití pro tvorbu politiky rozvoje venkova, konkrétně pro přípravu
strategie MAS. Riziko špatného politického rozhodnutí v důsledku
časového zpoždění zveřejňování dat se dá eliminovat sledováním
dlouhodobých trendů a modelováním budoucího vývoje.
Problémem je prostorový nesoulad zveřejňovaných dat. MAS působí
na území obcí, které pochází z různých okresů, za které nejsou
dostupná podrobná data. Lze tedy pouze provést demografickou
projekci pro okres, ze kterého pochází nejvíce členů MAS. Scénáře
vývoje demografických procesů vyžadují znalost úmrtnosti, plodnosti
a migrace. Úmrtnost lze spočítat z úmrtnostních tabulek za okresy,
které se publikují 1x za 5 let. Pro výpočet plodnosti je potřeba znát
počet živě narozených dětí x-letým matkám. Scénáře migrace často
předpokládají nulové migrační saldo, což může být nepřesné, pokud
je okres v rámci sousedních atraktivní pro bydlení. Přesto, že ČSÚ
zveřejňuje aktuální data o obcích pro využití MAS, hlavním zdrojem
dat pro demografické projekce zůstává Demografická ročenka
okresů.
Poděkování: Výzkum byl financován z prostředků Interní grantové
agentury VŠE v Praze číslo 35/2017 – Demografické modely v
Software R a IVP UZEI číslo 1113 Mladí zemědělci v České republice.

Dalším zdrojem dat je demografická ročenka okresů (ČSÚ, 2016c), kde
jsou mimo jiné zveřejňovány i stavy obyvatel k 31. 12., počty živě
narozených, zemřelých a přistěhovalých a vystěhovalých, vše v 5letých
věkových intervalech v členění dle pohlaví. Tento zdroj lze považovat za
jedinou datovou základnu pro projekce komponentní metodou. Avšak
tyto projekce nejsou zcela vhodné pro MAS, protože teritorium jejich
působnosti se neshoduje s hranicemi okresů. MAS mohou působit v
obcích z různých okresů. Lze tedy pouze provést demografickou
projekci pro okres, ze kterého pochází nejvíce členů MAS, i když pro
účely plánování strategie MAS budou tyto údaje méně přesné.
Obr. 3. Ukázka dat z demografické ročenky okresů

Zdroj: ČSÚ (2016c)
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