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ANALÝZA POTŘEB MĚST A OBCÍ 

 analýza potřeb měst a obcí je jedním z vstupů pro 

definování pozice Svazu měst a obcí ČR k budoucí 

politice soudržnosti EU po roce 2020 

 analýza je postavena na dotazníkovém šetření, 

které proběhlo mezi starosty a primátory na jaře 

2017 

 na zjištění z dotazníků navázaly fokusní skupiny  

 analýzu zpracovává ve spolupráci se Svazem 

společnost MEPCO a Univerzita Karlova 

 analýza vznikla za podpory dotace MMR ČR 
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CÍLE ANALÝZY POTŘEB 

 identifikace a vyhodnocení aktuálních potřeb měst 

a obcí ČR 

 identifikace problémových oblastí, které mohou být 

řešeny prostřednictvím kohezní politiky EU 

 podklad pro vyjednávání s centrálními orgány ČR 

o národních intervencích (národní dotační tituly) 

  podklad pro další národní dokumenty s 

regionálním dopadem (Strategie regionálního 

rozvoje ČR apod.) 



4 

IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY 

1. DOPRAVA 

  nekvalitní podmínky pro bezpečnou, plynulou a 

udržitelnou dopravu = nejproblémovější oblast 

 menší obce: chodníky, silnice, cyklodoprava 

 větší města: parkování, dopravní přetíženost 

 všichni: nekoncepční přístup, nízká koordinace 

subjektů realizujících dopravní stavby 

 nutno volit inovativní přístupy 

 vedle infrastruktury se zaměřit na lepší organizaci 

dopravy 
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IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY 

2. FYZICKÉ PROSTŘEDÍ OBCÍ 

 zanedbané, poškozené a neodpovídající fyzické 

prostředí a infrastruktura měst, obcí a jejich zázemí 

= druhá největší míra problémovosti 

 menší obce: technická infrastruktura 

(neekonomická životaschopnost provozu) 

 větší města: environmentální témata (ovzduší, 

hluk) 

 všichni: brownfieldy (vlastnická struktura, způsob 

využití)  
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IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY 

3. EKONOMICKÝ ROZVOJ OBCÍ 

 nemožnost plného využití potenciálu měst a obcí k 

jejich ekonomickému rozvoji = třetí pořadí 

problémovosti 

 všechny obce a města: nesoulad nabídky a 

poptávky na trhu práce (neexistence plného duálního 

vzdělávání) a nedostatek ploch pro průmyslovou 

činnost a pro služby; nutno podporovat vzdělávání v 

ICT 

 větší města: více se věnovat podpoře vědy, 

výzkumu a inovací (podpůrná role měst: síťování) 
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IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY 

4. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ OBCÍ 

 problematické sociální prostředí = problém 

narůstající úměrně s růstem velikosti obcí 

 menší obce: nízká dostupnost sociálních služeb, 

bezpečnost, výskyt sociálně patologických jevů 

 větší města: bezdomovectví, sociálně vyloučené 

lokality 

  všichni: fenomén stárnutí 

 řešení sociálních problémů by pomohla 

decentralizace moci (v oblasti sociálních dávek) 
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IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY 

5. SLUŽBY V OBCÍCH 

 problém nedostatečné nabídka služeb v obci roste 

s klesající populační velikostí obcí 

 menší obce: zachování základních služeb = otázka 

přežití obce, pomohlo by snižování administrativní 

zátěže drobných živnostníků 

 všichni: dostupnost bydlení (souvisí s vylidňováním 

center měst) a špatná dostupnost kvalitní zdravotní 

péče (za současného nastavení systému plateb 

selhávají i motivační nástroje obcí)  
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IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY 

6. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 

 na rozvoj municipalit pohlížet budoucí optikou 

(současné problémy nebudou aktuální) – 

udržitelnost města 

 výrazně zvýšit flexibilitu veřejné správy, vč. 

nastavení dotací (neodpovídá vysoké dynamice 

změn ve společnosti) 

 nefunguje koncepční přístup k řešení problémů 

(chybí koordinace subjektů) 

  roste administrativní zátěž obcí a dalších subjektů 



Ing. Petr Kulhánek 

DĚKUJI ZA POZORNOST 


