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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:
Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst.
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Současný diferencovaný a často i vnitřně rozporný rozvoj sídel České republiky vede k tomu,
že mohou vznikat v extrémních případech na jedné straně lokality s obyvateli ohroženými
sociálním vyloučením a na druhé straně relativně uzavřené městské části, popř. satelitní nebo
tzv. podnikatelská městečka. Mezi těmito krajními polohami existuje škála sídelních lokalit s
obyvateli, kteří mají více nebo méně vyhraněným způsobem vyprofilované skupinové zájmy
plynoucí především z jejich sociálního a ekonomického postavení a životního způsobu.
Obecní samosprávy jsou postaveny před úkol koordinovat v rámci zákonem stanovených
kompetencí různorodé zájmy obyvatel. K tomu disponují legislativními nástroji i
nelegislativními metodami a mechanismy, mezi něž patří např. rozvojové strategie a
programy.
Pro začlenění zmíněných zájmových skupin obyvatel do činností spojených s rozvojem obce
chybí jejich rámcová klasifikace a diferenciačně pojatá komunikační a kooperační strategie
zahrnující nástroje a metody umožňující vedení obce vytipovat relevantní zájmové skupiny
zastoupené v částech sídel, oslovit je, nalézt jejich mluvčí a zástupce ochotné a schopně se
pro rozvoj obce angažovat a motivovat je k této činnosti ve střednědobém časovém

horizontu.
Omezená angažovanost obyvatel ve vztahu k rozvoji jejich sídel patří k dlouhodoběji
založeným demokratickým deficitům.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum
4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Návrh výzkumu je plně v souladu s hlavním cílem výzkumných potřeb MMR, spočívajícím
ve zkvalitnění metodické, legislativní i rozhodovací činnosti mj. ve věcech regionální
politiky.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Řešení projektu se váže na oba specifické cíle MMR v programu BETA, kterými jsou
nalezení nových mechanismů pro udržitelný a sociálně-ekonomický rozvoj sídel v
městském a venkovském prostoru včetně jejich vzájemné interakce a spolupráce,
●

6) Cíl(e) projektu:
Hlavní cíl:
V působnosti obecních samospráv vytvořit podmínky k systematicky založené spolupráci s
relevantními zájmovými skupinami koncentrovanými v sídelních lokalitách s cílem začlenit
je do rozvojových aktivit a čelit nebezpečí možné postupné segregace a s ní spojených
důsledků.
Dílčí cíle projektu:
Stanovit typologii místně koncentrovaných zájmových skupin obyvatel obcí a měst,
vycházející především ze sociálního a ekonomického postavení a s tím spojeného životního
způsobu jednotlivých zájmových skupin obyvatel, analyzovat rozdíly v jejich potřebách a
požadavcích ve vztahu k vedení obce/města a k distribuci veřejných statků a služeb.
● Diferencovaně ve vztahu k zájmovým skupinám obyvatel rozpracovat formou využitelnou
pro vedení obce/města možnosti a způsoby:
●

-identifikace/vytipování relevantních zájmových skupin obyvatel,
-určení jejich respektovaných zástupců/mluvčích,
-zainteresovanosti a motivace ke spolupráci s vedením obce/města,
-kontaktů s vedením obce/města (včetně internetové komunikace a publicity rozhodovacích
aktů a procesů),
-koncepční spolupráce s vedením obce/města včetně zapojení do monitoringu plnění
stanovených cílů a přijatých opatření,
Stanovit znaky/kritéria umožňující vedení obce/města s potřebným časovým předstihem
rozpoznat nebezpečí hrozící segregace části obyvatel.
● Navrhnout nástroje a metody, které mohou obce využít k prevenci, zabránění nebo omezení
potenciálních vzájemných střetů obyvatel částí obcí/měst s výrazně protikladnými zájmy.
●

7) Potřebnost projektu:
Projekt je potřebný ke zkvalitnění metodické činnosti MMR ve věcech regionální politiky.
Výsledky jsou návazně na činnost MMR v oblasti rozvoje regionů ČR využitelné na úrovni
měst a obcí při tvorbě, vyhodnocování a aktualizaci legislativních i nelegislativních nástrojů
včetně strategických rozvojových dokumentů jednotlivých municipalit.
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:
● N (certifikovaná metodika) – Spolupráce vedení obcí/měst s místně koncentrovanými
zájmovými skupinami obyvatel.
● H:
-výsledky promítnuté do právních předpisů a norem Legislativní náměty k prevenci,
zabránění nebo omezení potenciálních vzájemných střetů obyvatel sídelních lokalit s výrazně
protikladnými zájmy (včetně odhadované efektivnosti),
-výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů
státní nebo veřejné správy.
- Textové, grafické a mapové praktické výstupy metodické povahy využitelné k zmírňování
následků chudoby v místech regionálních disparit aplikovatelné v působnosti ústředních
správních úřadů i regionálních aktérů (včetně předpokládané efektivnosti při jejich využití v
příslušném regionu a lokalitě).
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Ministerstvo pro místní rozvoj využije výslednou certifikovanou metodiku jako součást
souboru metodických materiálů určených pro obce. Zmíněná metodika ke spolupráci vedení
obcí/měst s místně koncentrovanými zájmovými skupinami obyvatel bude prezentována
obcím i krajům při osvětové a publikační činnosti.
Výsledky výzkumu zájmové diferenciace a soudržnosti obyvatel obcí a měst budou využity
také při tvorbě, vyhodnocování a aktualizaci strategie regionálního rozvoje ČR, při
stanovování obsahu a zaměření státního programu regionálního rozvoje a při vymezování
státem podporovaných regionů.
10) Očekávaný přínos projektu:
Pro ústřední správní úřady a regionální aktéry budou přínosem podklady umožňující
identifikovat zájmové skupiny obyvatel koncentrované v sídelních lokalitách a zvolit vhodné
formy jejich spolupráce s územními samosprávami.
Tím by bylo možné omezit riziko potenciálních vzájemných střetů obyvatel částí obcí/měst s
výrazně protikladnými zájmy a také preventivně rozpoznat a řešit případné snahy částí
obyvatel o osamostatnění (nebo přičlenění k jiné obci) motivované územně nevyváženým
uspokojováním potřeb a zájmů.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
● ústřední a územní správní úřady,
další uživatelé výsledků
● nestátní neziskové organizace (např. občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,
obecně prospěšné společností podle zákona č. 248/1995 Sb. nadace nebo nadační fondy

podle zákona č. 227/1997 Sb., registrované církve nebo náboženské společnosti),
● podnikatelské subjekty a jejich sdružení.
12) Předpokládaná doba řešení projektu:
2013 – 2014 (24 měsíců)
13) Předpokládaná cena:
2,1 mil. Kč, 2013 - 1,2 mil Kč, 2014 - 0,9 mil. Kč
14) Doplňující informace:
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