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Úvod 

Ekonomika Česká republiky je z historického vývoje jednoznačně založena na 

průmyslové výrobě. Průmyslová výroba je tradičním odvětvím naší ekonomiky již z dob 

Rakouska-Uherska. Po vzniku samostatného státu v roce 1918 můžeme sledovat vytvoření 

státního celku, pro který je charakteristický poměrně velký rozdíl v ekonomické úrovni 

západních a východních částí. Při vzniku samostatného Československa bylo odhadnuto 

zaostávání Slovenska ve vývoji základních makroekonomických ukazatelů na 30 až 70 let. Ze 

sčítání lidu v roce 1921 vyplývá, že poměr mezi obyvatelstvem zaměstnaným v průmyslu a 

zemědělství byl 40 : 30 (Sirůček, 2007). 

Charakter české ekonomiky, jako průmyslového státu, se tedy formuje již více než 100 

let. S postupem času jeho význam narůstá. V současné době je výkonnost české ekonomiky 

primárně založena na průmyslových odvětvích. Odvětvová struktura české ekonomiky se 

výrazně liší v jednotlivých regionech. Opět historickým vývojem vznikly ryze průmyslové 

oblasti. Jednou z nejvýznamnějších je právě region Moravskoslezského kraje. Jeho význam 

pro růstovou výkonnost české ekonomiky je obrovský. Pozitivní je také poměrně velký, zatím 

ne zcela využitý potenciál, který může pozici a význam tohoto regionu do budoucna ještě 

posílit.  

Region Moravskoslezského kraje je také oblastí s koncentrací několika veřejných i 

soukromých vysokých škol, regionem, kde se realizuje významná část vědy a výzkumu, 

centrem výzkumu nanotechnologií a centrem sídel významných světových IT firem. Všechny 

uvedené skutečnosti je možné doložit číselnými údaji dostupnými ze statistických databází. 

Cílem studie je zhodnotit ekonomický a sociální význam průmyslu pro 

Moravskoslezský kraj (MSK). První část je zaměřena na obyvatelstvo kraje včetně významu 

průmyslových odvětví pro zaměstnanost, v další části je analyzován význam jednotlivých 

průmyslových odvětví zastoupených v Moravskoslezském kraji a závěrečná kapitola je 

věnována prostorové diferenciaci největších podniků v kraji.  

Studie se opírá o data a informace převážně z veřejně dostupných databází, především 

z Českého statistického úřadu. 
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1 Obyvatelstvo Moravskoslezského kraje 

Z pohledu klasifikace územního členění je v České republice aplikovaná 

Nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS), která byla vytvořena pro statistické 

účely Eurostatu. Tato metodika slouží ke srovnání jednotlivých oblastí v rámci Evropské unie. 

Tato klasifikace na úrovni České republiky je označována jako CZ-NUTS. Celé území našeho 

státu je členěno do územních jednotek uvedených v následující tabulce: 

Tab. č. 1.1: Členění České republiky podle klasifikace NUTS 
statistická jednotka  

počet v ČR 

nejvyšší počet 

obyvatel 

nejnižší počet 

obyvatel zkratka ekvivalent 

NUTS 0 stát 1 - - 

NUTS 1 území 1 7 000 000 3 000 000 

NUTS 2 region 8 3 000 000 800 000 

NUTS 3 kraj 14 800 000 150 000 

NUTS 4 okres 77 - - 

NUTS 51 obec  6250 - - 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 

Aby bylo pro celou Evropskou unii dosaženo srovnatelnosti jednotlivých statistických 

celků, jsou pro jednotlivé úrovně soustavy NUTS stanoveny meze počtu obyvatel. Je-li počet 

obyvatel celého členského státu menší než minimální hranice pro danou úroveň NUTS, tvoří 

celý stát jedinou územní jednotku NUTS pro tuto úroveň.  

Vzhledem k počtu obyvatel Moravskoslezského kraje (NUTS 3) je tento územně 

správní celek součástí klasifikace zahrnuté do oblastí označovaných jako NUTS 2 - 

Moravskoslezsko. Moravskoslezský kraj (MSK), kde žije asi 12 % obyvatel České republiky, 

je třetím nejlidnatějším krajem v České republice, přičemž 60 % obyvatel sídlí ve městech 

nad 20 000 obyvatel, což je ve srovnání s ČR výjimečné. MSK se svými 299 obcemi patří k 

                                                 

1 Vedle soustavy NUTS od roku 1990 existuje i soustava LAU – Local Administrative Units („Místní 
samosprávné jednotky“) – zahrnující obce a okresy. V současnosti tato soustava nahrazuje (a plně jim odpovídá) 
dřívější stupně NUTS 4 a NUTS 5. 
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regionům s nejmenším počtem sídel. Tomu odpovídá i hustota osídlení 229 obyvatel na km2, 

přičemž týž údaj pro celou ČR je 134 obyvatel na km2 (ČSÚ, 2012). 

Více než polovina obyvatel kraje žije v aglomeraci, která je již od dob Rakouska-

Uherska významným průmyslovým regionem (jen v krajské metropoli Ostravě žije čtvrtina 

obyvatel MSK). Součástí kraje však nejsou jen oblasti s převahou průmyslových odvětví, 

nemalá část obyvatel žije v podhorských příhraničních obcích s tradičně zemědělským rázem 

krajiny. Pro srovnání populační a životní úrovně v Moravskoslezském kraji se nabízí jak 

komparace s průměrnými hodnotami pro Českou republiku, tak v některých ohledech také se 

situací v Ústeckém kraji, který je svým charakterem Moravskoslezsku v lecčems podobný. 

Také v tomto regionu se oblasti s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou založenou na 

dostupnosti nerostného bohatství snoubí s horskými, řídce osídlenými končinami s omezenou 

ekonomickou aktivitou. 

Na rozdíl od zbytku republiky počet obyvatel Moravskoslezského kraje setrvale klesá, 

ke konci roku 2011 zde žilo 1 230 tisíc obyvatel. V posledních deseti letech již není meziroční 

pokles počtu obyvatel tak výrazný (v řádu desetin procenta), přesto ve srovnání s rokem 1991 

v MSK ubylo více než 50 tisíc obyvatel (viz graf č. 1.1). 

Graf č. 1.1 Počet obyvatel MSK 

 

V posledních letech se ve 
vývoji počtu obyvatel MSK 
odráží vliv ekonomického 
cyklu. Zatímco v letech 
2007 a 2008, v období 
značného hospodářského 
růstu, počet obyvatel mírně 
narůstal, v posledních třech 
letech (2009–2011) došlo k 
jejich výraznému poklesu; 
jistě také kvůli nedobré 
ekonomické situaci. 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
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1.1 Populační vývoj 
V rámci celé České republiky je celkový přírůstek obyvatelstva ovlivňován především 

kladným saldem migrace, které stačí pokrýt i nízký, nebo dokonce v některých letech záporný 

přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých v daném roce). 

V Moravskoslezském kraji je situace jiná. Největší propad počtu obyvatel zde nastal 

v průběhu 90. let kvůli poklesu porodnosti, ale také vlivem odlivu obyvatel (viz graf č. 1.2). 

Vlivem nízké míry porodnosti se i přes konstantní míru úmrtnosti přirozený přírůstek dostává 

do záporných hodnot a celkový úbytek obyvatelstva ještě umocňuje záporné saldo migrace 

(neboli přírůstek stěhováním – rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými). 

Moravskoslezský kraj je v ČR jediným krajem, kde dochází setrvale k největšímu odlivu 

obyvatelstva do jiných krajů v rámci ČR a v posledních dvou letech také do zahraničí. 

V posledních letech se obyvatelé Moravskoslezského kraje stěhují především do Prahy a 

Středočeského kraje, atraktivní je pro migranty také Olomoucký kraj a v posledních 2 letech 

také kraj Jihomoravský, což platí i obráceně: z těchto dvou moravských krajů přichází do 

Moravskoslezského kraje nejvíce imigrantů. 

Graf č. 1.2 Pohyb obyvatelstva v ČR a v MSK 

  

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
Pozn.: Celkový přírůstek je součtem přirozeného přírůstku (tj. rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých 
v daném roce) a přírůstku stěhováním neboli salda migrace (rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých 
v daném roce). 
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Ve srovnání s průměrem ČR je míra porodnosti v Moravskoslezském kraji o něco 

nižší, úhrnná plodnost (průměrný počet dětí na 1 ženu v reprodukčním věku) se v minulém 

roce (2011) dokonce přiblížila hranici tzv. lowest-low fertility, při níž by při dlouhodobém 

setrvání pod touto hodnotu hrozilo vymření populace. Podprůměrnou porodnost v MSK bez 

hlubší analýzy nelze jednoznačně přičítat vyšší míře nezaměstnanosti či jiným ekonomickým 

faktorům. V Ústeckém kraji, kde je míra nezaměstnanosti nejvyšší z celé ČR, je úhrnná 

plodnost dokonce nadprůměrná, a rovněž v dalších krajích s vyšší mírou nezaměstnanosti 

nepozorujeme tak nízkou porodnost jako v MSK (např. Karlovarský nebo Olomoucký kraj). 

Obyvatel Moravskoslezského kraje ubývá přirozenou měrou kvůli nízké míře 

porodnosti, nikoli proto, že by se zvyšovala míra úmrtnosti, která je dlouhodobě v podstatě 

vyrovnaná. Příčiny úmrtí jsou zde podobné jako v celé ČR: nejčastěji lidé umírají na nemoci 

oběhové soustavy (asi 50 % všech úmrtí), tj. na infarkt, myokardu, cévní mozkové příhody 

apod. Asi čtvrtina úmrtí je způsobena zhoubnými novotvary – nejčastější příčinou je rakovina 

průdušek a plic, na druhém místě je rakovina tlustého střeva (viz graf č. 1.3). V případě žen je 

na třetím místě v příčinách úmrtí na zhoubné novotvary rakovina prsu.  

Graf č. 1.3 Příčiny úmrtí v MSK, 2011  Graf č. 1.4 Novorozenecká a kojenecká úmrtnost 

  
Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
Pozn.: Novorozenecká úmrtnost = počet dětí zemřelých před dosažením věku 28 dnů na 1000 živě narozených 
dětí. Kojenecká úmrtnost = počet dětí zemřelých před dosažením věku 1 roku na 1000 živě narozených dětí.  
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Srovnáme-li příčiny úmrtí v Moravskoslezském kraji se stavem před 20 lety, nedošlo 

k výrazným dlouhodobým změnám. Mírně zde poklesla úmrtnost (počet zemřelých na 100 

tisíc obyvatel) na nemoci oběhové soustavy, což odpovídá vývoji v celé ČR (viz graf č. 1.5). 

Toto zlepšení se přičítá modernějším léčebným metodám a především rozsáhlé prevenci 

v léčbě vysokého krevního tlaku, sledování cholesterolu apod. Úmrtnost na zhoubné 

novotvary nevykazuje nějaký dlouhodobý jednoznačný trend. Pozitivní je, že kromě roku 

2011 byla tato úmrtnost v posledních 20 letech vždy pod celostátním průměrem, což platí i 

pro nejčastější příčinu úmrtí v rámci zhoubných novotvarů, kterou je rakovina průdušek a 

plic. Nicméně v posledních 4 letech je zde patrný nárůst, a to jak v případě úmrtnosti na 

zhoubné novotvary jako celek, tak na rakovinu průdušek a plic (viz graf č. 1.6). 

Svou velmi nízkou novorozeneckou a kojeneckou úmrtností je Česká republika 

dlouhodobě na světové špičce. Totéž platí pro Moravskoslezský kraj (viz graf č. 1.4), kde byla 

během posledních 20 let úmrtnost novorozených dětí i dětí do věku 1 roku velice nízká, 

srovnatelná s průměrem ČR – na rozdíl např. od Ústeckého kraje, kde je naopak nadprůměrná 

novorozenecká i kojenecká úmrtnost, v některých letech ve srovnání s MSK až dvojnásobná 

(2011: Novorozenecká úmrtnost v MSK = 1,4 ‰; ČR = 1,7 ‰; Ústecký k. = 2,9 ‰). 

Graf č. 1.5 Příčiny úmrtí v ČR a v MSK: nemoci oběhové a dýchací soustavy 

  

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování. 
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Graf č. 1.6: Příčiny úmrtí v ČR a v MSK: zhoubné novotvary 

  
Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 

1.2 Věková struktura a demografické stárnutí obyvatelstva 
Podobně jako v celé ČR také populace MSK demograficky stárne, a to především 

z důvodu prodlužující se délky života a nízké míry porodnosti. Průměrný obyvatel 

Moravskoslezského kraje tak má v současnosti takřka 41 let (v roce 1991 to bylo 35 let). 

Zatímco ještě na počátku 90. let podíl dětí v moravskoslezské populaci vysoce 

převyšoval podíl seniorů (65+), před několika lety se podíl dětské a seniorské složky vyrovnal 

a v současné době již počet seniorů ve srovnání s počtem dětí převažuje. Při nezměněné míře 

porodnosti, která se podle populačních prognóz v příštích desetiletích zvyšovat nebude, se 

tento trend bude v budoucnosti ještě prohlubovat. S prodlužující se délkou života díky 

moderní lékařské péči i rostoucí životní úrovni se výrazně zvyšuje také podíl nejstarších 

obyvatel (nad 80 let). Za posledních 20 let jejich počet v Moravskoslezském kraji narostl o 60 

% ( viz graf č. 1.7). 
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Graf č. 1.7: Věková struktura populace MSK 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
Pozn.: Dětská složka = obyvatelstvo ve věku 0-14 let; seniorská složka = obyvatelstvo starší 65 let (65+);    
Index staří = podíl seniorské a dětské složky, v roce 2011 byl 108,6, tzn. že na 100 dětí připadá 109 seniorů.  

Střední délka života (tzv. naděje dožití při narození)2

                                                 

2 Střední délka života (naději dožití) je definována jako průměrný počet let, které zbývá osobě ve věku x ještě 
prožít. Nejčastěji se tento ukazatel uvádí ve věku 0 let a je označován jako střední délka života při narození. 

 se za posledních 20 let zvýšila 

zhruba o 5 let na současných necelých 80 (ženy) a 73 (muži) let. Z hlediska populačního 

vývoje se jedná o vysoký nárůst délky života za poměrně krátkou dobu, nicméně ve srovnání 

s populačním vývojem celé ČR je situace v Moravskoslezském kraji horší. Lidé zde mohou 

očekávat, že se dožijí nižšího věku než průměrný obyvatel ČR – muži takřka o 2 roky, ženy o 

necelý 1 rok (viz graf č. 1.8). Tento rozdíl, který na počátku 90. let byl především v případě 

žen nepatrný, se navíc v průběhu let spíše zvyšuje. Ze srovnání s ostatními kraji vyplývá, že 

muži v Moravskoslezském kraji mají nejnižší naději dožití (těsně následováni muži 

v Ústeckém kraji, třetí nejnižší délka života mužů je v Karlovarském kraji). V případě žen 
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vykazují nejnižší střední délku života (pod 80 let) tytéž kraje (MSK, Ústecký a Karlovarský), 

které patří dlouhodobě k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. 

Graf č. 1.8 Střední délka života (naděje dožití) v České republice a v Moravskoslezském kraji  

 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 

V Moravskoslezském kraji se podobně jako v celé České republice prohlubuje 

demografické stárnutí obyvatelstva, což lze ilustrovat například na tzv. indexu stáří (podíl 

seniorů nad 65 let a dětí do 14 let). V současně době připadá v MSK na 100 dětí takřka 109 

seniorů, což je ve srovnání s dobou před 20 lety více než dvojnásobný nárůst (1992: 51 

seniorů na 100 dětí, viz graf č. 1.7). V celé ČR je index stáří ještě o něco vyšší, a to díky delší 

naději dožití. 

S demografickým stárnutím souvisí také tzv. index ekonomického zatížení, který udává 

podíl neproduktivního obyvatelstva (mladí lidé do 19 let a senioři nad 65 let) na produktivní 

části populace (20-64 let). Zatím je tento podíl dlouhodobě vyrovnaný (zhruba 56 

neproduktivních obyvatel na 100 obyvatel v produktivním věku), nicméně s pokračujícím 

demografickým stárnutím obyvatelstva se podle populačních prognóz během 40 let tento 

podíl vyrovná na 100:100. 
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1.3 Populační prognóza do roku 2065 
Všechny současné populační trendy, které lze pozorovat v Moravskoslezském kraji 

(úbytek obyvatelstva, demografické stárnutí, prodlužování naděje dožití), se budou podle 

prognózy ČSÚ v příštích desetiletích ještě prohlubovat. S tím, jak se budou i v příštích 

desetiletích lidé dožívat stále vyššího věku, se bude zvyšovat také průměrný věk. Zatímco 

v současně době je průměrný věk kolem 40 let, v roce 2050 by měl dosáhnout zhruba 50 let, 

což se jistě projeví také na stárnutí pracovní síly. Pokud v kraji nedojde k výrazné změně 

populačního chování a zvrácení negativního trendu odlivu obyvatel do jiných krajů ČR, čeká 

Moravskoslezský kraj velký úbytek obyvatel, do roku 2050 až o 200 tisíc obyvatel (tab. č. 

1.4). 

Tab. č. 1.2 Naděje dožití při narození: MSK  
Naděje dožití MSK 2015 2020 2030 2040 2050 2060 2065 

Muži 74,3 75,7 78,5 80,5 82,5 84,4 85,4 

Ženy 81,1 82,4 84,8 86,5 88,1 89,8 90,6 

 Zdroj: ČSÚ, 2010; vlastní zpracování 

Tab. č. 1.3 Prognóza věkové struktury obyvatelstva MSK 
MSK 2015 2020 2030 2040 2050 2060 2065 

Průměrný věk 41,6 42,9 45,6 47,8 49,0 50,0 50,4 

Podíl seniorů 65+ na populaci v % 17,3 20,0 24,1 28,5 32,7 35,6 34,9 

Index stáří 117,0 131,0 174,0 228,0 249,0 276,0 280,0 

Index ekonomického zatížení 58,0 66,0 76,0 85,0 100,0 114,0 109,0 

Zdroj: ČSÚ, 2010, vlastní zpracování. 
Pozn.: Index stáří: počet seniorů (65+) na 100 dětí (0-14 let). Index ek. zatížení: počet neproduktivních ob. (dětí a 
seniorů) na 100 produktivních ob. (20-64 let); v roce 2050 by tento poměr měl být 100:100. 

Tab. č. 1.4 Kumulovaný přírůstek obyvatel, základní rok 2011 
 2011-2015 2011-2020 2011-2030 2011-2040 2011-2050 2011-2060 2011-2065 

ČR 124 659 246 007 335 712 297 547 266 797 191 357 93 681 

MSK -7 300 -19 400 -62 900 -127 000 -197 400 -277 000 -321 100 

Zdroj: ČSÚ, 2010; vlastní zpracování 
Pozn.: Předpoklady prognózy ČSÚ pro MSK: 1. Úhrnná plodnost v následujícím desetiletí cca 1,5 dítěte na 1 
ženu v reprodukčním věku; později cca 1,60–1,65; (pro srovnání 2011: prognóza 1,47, skutečnost = 1,38); 2. 
Předpokládané saldo migrace = průměrná roční hodnota za posledních 10 let, tj. úbytek 1592 obyvatel ročně. 
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2 Trh práce v Moravskoslezském kraji 

Struktura obyvatel podle ekonomické aktivity je silně ovlivněna populačním vývojem 

(demografickým stárnutím, porodností, vzdělaností, migrací aj.) a ekonomickou situací v 

zemi a regionu.  

2.1 Pracovní síla 
Pracovní síla (ekonomická aktivita, EA) představovala v roce 2011 necelou polovinu 

všech obyvatel Moravskoslezského kraje, tj. 596 tisíc obyvatel, z toho 44 % žen.  

Graf č. 2.1 Struktura obyvatelstva MSK podle ekonomické aktivity (tisíc osob) 

 

Podle výběrového 
šetření pracovních sil 
(ČSÚ, 2012) bylo v 
roce 2011 v MSK 
zaměstnaných 546 
tisíc osob (tj. 91 % 
pracovní síly); zbytek 
pracovní síly tvořili 
nezaměstnaní (9 %, tj. 
55,5 tisíce osob). 

Více než polovinu 
obyvatel MSK 
zastupovali ekonom. 
neaktivní: především 
děti a senioři, dále 
studenti nebo rodiče 
pečující o děti. 

Zdroj: ČSÚ, 2012, vlastní zpracování. 

Více než polovina obyvatel Moravskoslezského kraje je ekonomicky neaktivní, jedná 

se především o seniory, děti, studenty a rodiče pečující o děti. S demografickým stárnutím 

souvisí stárnutí pracovní síly, současně však přibývá obyvatel starších 60 let, kteří jsou 

ekonomicky aktivní. Na grafu č. 2.1 je patrné stárnutí pracovní síly: zatímco před 20 lety byla 

pracovní síla jen z jedné čtvrtiny starší 45 let, v současné době je v této věkové kategorii (nad 
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45 let) již skoro 40 % pracovní síly. Současně ubývá ekonomicky aktivních obyvatel 

v nejmladší věkové kategorii do 29 let (v roce 1993 bylo 30 % pracovní síly mladší 29 let, 

nyní jen 19 %). Prodlužuje se totiž délka studia, mladí lidé vstupují na pracovní trh později a 

navíc je jejich generace početně slabší než předchozí generace.3

Graf č. 2.2 Věková struktura pracovní síly (ekonomicky aktivního obyvatelstva) v MSK (%) 

   

  

Zdroj: ČSÚ, 2012 

2.2 Vzdělanost 
Mladí lidé déle studují – stoupá počet studentů především v bakalářských oborech, 

zvyšuje se věk absolventů v magisterských oborech. S postupujícím demografickým 

stárnutím obyvatelstva a s tím, jak na pracovní trh bude vstupovat početně slabší generace 

narozena v 90. letech a na druhou stranu odcházet do penze silná generace poválečných 

ročníků, by v budoucnosti mělo přibývat pracovních příležitostí pro mladé lidi, a tudíž i 

možnost získávat pracovní zkušenosti souběžně se studiem. V ČR není tak obvyklé, aby 

studenti při studiu také pracovali, jak je tomu především v severských zemích Evropy, 

Nizozemsku a Rakousku. V roce 2003 pracovalo při studiu 2 % studentů denního studia (15-

                                                 

3 V 90. letech došlo k prudkému poklesu porodnosti, který se táhnul až do počátku nového tisíciletí. Kolem roku 
2004 se sice porodnost začíná mírně zvyšovat, nicméně stále je hluboce pod úrovní, obvyklou do konce 80. let. 
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29 let), v roce 2010 jejich počet vzrostl na 5 %, především formou brigád a částečných 

úvazků. 

Díky většímu počtu míst na vysokých školách i širší nabídce studijních programů se 

v celé ČR za posledních 15 let výrazně změnila vzdělanostní struktura směrem k vyššímu 

podílu středního vzdělání s maturitou, nejdynamičtěji však rostl podíl vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva. Přes vysoký nárůst studentů a absolventů vysokých škol především 

v posledních letech má ČR pořád malý podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva ve 

srovnání s EU (kvůli starším věkovým kategoriím). Naproti tomu má ČR v rámci EU nejvyšší 

podíl osob se středoškolským vzděláním a nejnižší podíl se základním vzděláním. 

V Moravskoslezském kraji sledujeme podobný vývoj. Během 20 let se v 

Moravskoslezském kraji podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na populaci starší 15 let 

zvýšil na dvojnásobek, u žen dokonce na trojnásobek (muži: ze 7 % na 13 %; ženy: ze 4 % na 

12 %). 

Graf č. 2.3 Struktura populace starší 15 let podle vzdělání (v %) 

 

V počtu vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel je MSK 
sice pod celostátním 
průměrem, který je však 
ovlivněn velmi vysokým 
hodnotami v Praze. Ve 
srovnání s ostatními kraji 
mimo Prahu je vzdělanost 
MSK vysoká.  

 Zdroj: ČSÚ, 2012. 

Vzdělanost obyvatel v produktivním věku (25-64) let je v Moravskoslezském kraji 

velmi vysoká, podíl vysokoškolsky vzdělaných mužů v této věkové kategorii je zde třetí 

nejvyšší (15,6 %) po Praze a Jihomoravském kraji, vysokoškolsky vzdělané ženy jsou 

v celostátním srovnání na 5. místě (15,1 %). 
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V případě mladé generace na počátku produktivního věku (25-34 let) je situace 

v podílu vysokoškoláků na populaci Moravskoslezského kraje podobná, muži zaujímají 4. 

příčku (19,3 %), ženy sice 6. místo (24,5 %), ale rozdíly mezi 3. a 6. místem jsou minimální 

(viz graf č. 2.5). Zatímco ve věkové skupině 25-64 let je podíl vysokoškolsky vzdělaných 

mužů a žen v kraji podobný, u mladé generace (25-34 let) převažují ženy (o více než 5 

procentních bodů). V rámci ČR je to podobné (muži 19,8 %; ženy 25,2 %).  

Graf č. 2.4 Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve věku 25-64 let (v %) 

   

 
Zdroj: ČSÚ, 2012.  

Vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v Moravskoslezském kraji 

vynikne obzvláště ve srovnání s podobně průmyslovým krajem Ústeckým, který ve 

vzdělanosti obyvatel výrazně zaostává. V Ústeckém kraji je ve všech věkových kategoriích 

podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na posledním (ženy) nebo předposledním (muži) 

místě.  

Rozdíl ve vzdělanosti mezi Moravskoslezským a Ústeckým krajem je výrazný také u 

mladých lidí. Podíl vysokoškolsky vzdělaných mladých mužů ve věku 25-34 let je 

v Ústeckém kraji méně než poloviční (jen cca 8 % vs. 19 % v MSK), u žen je situace podobná 

(12 % vs. 24,5 % v MSK).  
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Graf č. 2.5 Vzdělanost obyvatel 25-34 let, muži a ženy, 2010 

  
Zdroj: ÚIV, 2011 

Studenti s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji si nejčastěji volí technické 

obory (29 % studentů z MSK), což je oproti celostátnímu průměru o 5 procentních bodů více. 

Studenti si volí především VŠB-TU, část studentů preferuje Vysoké učení technické v Brně 

(asi 2 tisíce studentů), méně již ČVUT. Podobně jako v celé ČR mají také studenti pocházející 

z Moravskoslezského kraje v oblibě ekonomické obory, které studuje přibližně každý pátý 

student, především na Ekonomické fakultě VŠB-TU. Velké zastoupení mají humanitní a 

sociální obory (16 % studentů), které studenti z Moravskoslezského kraje studují především 

na Ostravské univerzitě a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Oproti celostátnímu průměru 

si studenti s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji častěji volí přírodovědné obory, 

méně preferují studium na pedagogických a zemědělských fakultách.  
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Graf č. 2.6 Studenti s trvalým bydlištěm v MSK – vysoké školy 

 

Nejvíce studentů z MSK 
zůstává ve svém kraji (cca 
62 %), ostatní směřují na 
brněnské univerzity (15 % 
studentů) a do Olomouce 
(9 %). Tato skutečnost 
pravděpodobně ovlivňuje 
následnou migraci 
mladých lidí právě do 
Jihomoravského a 
Olomouckého kraje, které 
jsou po Praze nejčastějším 
cílem vystěhovalých 
z MSK.  

Naopak na vysokých 
školách v MSK nejčastěji 
studují kromě MSK lidé z 
Olomouckého a Zlínského 
kraje. VŠB-TU je 
atraktivní také pro 
studenty z Ústeckého a 
Jihomoravského kraje. 

Zdroj: MŠMT, 2012  

Tab. č. 1.5 Obory studentů VŠ s trvalým pobytem v MSK 
 Technické Ekonomické Sociální a 

humanitní 
Přírodovědné Pedagogické Lékařské a 

zdravotnické 

Počet stud. 12 653 8 194 6 745 5 304 3 815 2 579 

% studentů 29,2 18,9 15,6 12,3 8,8 6,0 

 

 Právní Zemědělské 
a lesnické 

Umělecké Farmaceutické Veterinární Ostatní 

Počet stud. 1 415 698 372 286 225 1 004 

% studentů 3,3 1,6 0,9 0,7 0,5 2,3 

Zdroj: MŠMT, 2012 
Pozn. Veřejné vysoké školy, akademický rok 2011/2012 
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2.3 Nezaměstnanost 
Od konce roku 2008 zasáhla podobně jako celou Českou republiky také 

Moravskoslezský kraj ekonomická krize, která se projevila stagnováním, nebo dokonce 

v některých oblastech poklesem produkce. Se zpožděním se tato skutečnost promítla na trh 

práce v podobě nárůstu míry nezaměstnanosti, která je v Moravskoslezském kraji dlouhodobě 

jedna z nejvyšších v České republice (společně s Ústeckým a Karlovarským krajem).  

Graf č. 2.7 Vývoj reálného HDP a míry nezaměstnanosti 2002-2011 

 

Od roku 2005 se díky 
vysokému tempu růstu 
HDP (cca 4–8 %) 
nezaměstnanost v MSK 
snižovala, nejlepších 
výsledků bylo dosaženo 
v roce 2008, kdy klesla na 
7,4 % (ČR dokonce 4,4 %).   

S prudkým poklesem 
reálného HDP v roce 2009, 
který nastal po 
několikaletém období 
vysokého nárůstu HDP, 
dochází v celé České 
republice k růstu míry 
nezaměstnanosti. MSK 
není výjimkou. Období 
2010-2011 je ve znamení 
mírného růstu HDP, v roce 
2011 nezaměstnanost se 
zpožděním klesá (9,3 %). 

Zdroj: ČSÚ, 2012. 
Pozn. Míra nezaměstnanosti podle výběrového šetření pracovních sil ČSÚ (tzv. obecná míra nezaměstnanosti). 

Všeobecně je míra nezaměstnanosti mužů o něco nižší než u žen. To platí u všech 

krajů, největší rozdíl je právě v Moravskoslezském kraji, kde v r. 2011 byla míra 

nezaměstnanosti mužů 7,9 %, žen 11,3 %. Momentálně se ukazuje, že nepříznivý vývoj 

v ekonomice postihuje především absolventy, kteří na stagnujícím trhu práce nedokážou najít 

uplatnění, u mladých nezaměstnaných roste také dlouhodobá nezaměstnanost. (Praxe během 

studia by tím spíše mohla být výhodou.) Přesto ve srovnání s ostatními státy EU není 

postavení mladých lidí na českém trhu práce tak tristní. Míra nezaměstnanosti mladých lidí 
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z Moravskoslezského kraje je nejvyšší ve věkové kategorii 20-24 let (rok 2011: 16,8 %), 

nadprůměrná je také u další věkové kategorie 25-29 let (13,5 %), starší věkové kategorie na 

tom nejsou tak špatně, i když je jejich míra nezaměstnanosti lehce nadprůměrná (50-59 let: 

10,1 %). (Průměr pro MSK, 2011 = 9,3 %.)  

Největší šanci, že se neocitnou mezi nezaměstnanými, mají lidé s vysokoškolským 

vzděláním, naopak nejvíce nezaměstnanost postihuje obyvatele Moravskoslezského kraje, 

kteří dosáhli jen základního vzdělání – v současné době třetina ekonomicky aktivního 

obyvatelstva s nejvýše základním vzděláním je nezaměstnaných, s rostoucím vzděláním se 

podíl nezaměstnaných snižuje (10 % vyučených, 7 % středoškoláků a jen 4 % ekonomicky 

aktivních s VŠ vzděláním je nezaměstnaných). 

Graf č. 2.8 Míra nezaměstnanosti v krajích, 2011 

 

Průměr ČR 6,7 

Ústecký 9,8 

Moravskoslezský 9,3 

Karlovarský 8,5 

Olomoucký 7,6 

Zlínský 7,6 

Jihomoravský 7,5 

Liberecký 7,2 

Královehradecký 7,1 

Vysočina 6,4 

Pardubický 5,6 

Jihočeský 5,5 

Plzeňský 5,2 

Středočeský 5,1 

Zdroj: ČSÚ, 2012 
Pozn.: Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS) 

Praha 3,7 

 

Dalším problémem kraje je dlouhodobá nezaměstnanost. V porovnání se stavem před 

10 lety sice došlo ke zlepšení: podíl nezaměstnaných hledajících si práci déle než půl roku, se 

snížil. Přesto je dlouhodobá nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v celostátním 

srovnání stále nadprůměrná, v posledních 3 letech navíc zase narostla.  
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Graf č. 2.9 Doba hledání zaměstnání, % z celkového počtu nezaměstnaných, MSK 

 

Skoro polovina nezaměst-
naných v MSK hledá práci 
déle než 1 rok (čtvrtina déle 
než 2 roky), jen necelá třetina 
nezaměstnaných se vrací do 
pracovního procesu do půl 
roku. 

Zdroj: ČSÚ, 2012. 

Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v okresech Bruntál a Karviná, které patří 

dlouhodobě k okresům nejvíce postiženým nezaměstnaností v ČR.  

Graf č. 2.10 Míra registrované nezaměstnanosti v okresech MSK 2007-2011 

 

Nejvíce se projevila 
hospodářská krize na 
nárůstu nezaměstnanosti 
v okrese Nový Jičín a 
Bruntál, v němž na rozdíl od 
ostatních okresů po 
prudkém nárůstu 
nezaměstnaných v roce 
2009 dochází k dalšímu 
velkému růstu míry 
nezaměstnanosti (MN) také 
v dalším roce 2010. Vyjma 
Bruntálu je ve většině 
okresů rok 2010 již ve 
znamení poklesu MN, nebo 
alespoň zpomalení tempa 
růstu. 

Zdroj: ČSÚ, 2012, vlastní zpracování. 
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2.4 Zaměstnanost v národním hospodářství 
Moravskoslezský kraj má společně s Prahou, Středočeským a Jihomoravským krajem 

nejvyšší podíl na zaměstnanosti v národním hospodářství ČR (11 %; muži a ženy stejně), což 

v podstatě odpovídá podílu obyvatel Moravskoslezského kraje na celkové populaci v ČR.   

Graf č. 2.11 Podíl krajů na zaměstnanosti v NH 

  
Zdroj: ČSÚ, 2012, vlastní zpracování. 

V průmyslových odvětvích, která zahrnují těžbu a dobývání nerostných surovin (sekce 

B), zpracovatelský průmysl (sekce C), výrobu a rozvod elektřina a tepla (sekce D), 

zásobování vodou a odpady (sekce E) je v celé České republice zaměstnáno 749 722 

zaměstnanců (rok 2010), v Moravskoslezském kraji pracuje v průmyslu více než 100 tisíc lidí.  

Obrovský význam z celorepublikového pohledu má na zaměstnanosti především 

zpracovatelský průmysl, který v rámci České republiky zaměstnává 27 % všech zaměstnanců 

(viz graf č. 2.12). Pro Moravskoslezský kraj je toto číslo ještě vyšší – ve zpracovatelském 

průmyslu působí 30 % zaměstnanců. Společně s ostatními průmyslovými odvětvími se 

v Moravskoslezském kraji dostáváme na 36 %, tzn. že více než třetina všech zaměstnanců v 

kraji působí v průmyslových odvětvích (viz graf č. 2.13).  

Nejvýznamnějšími sekcemi zpracovatelského průmyslu z pohledu zaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji jsou oddíly 24 – Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; 
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slévárenství a 29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů. Sekce 

24 se podílí na zaměstnanosti ve zpracovatelského průmyslu 23,5 %, sekce 29 pak 18,1 %. 

 Graf č. 2.12 Podíl zaměstnaných v odvětvích NH, Česká republika 2011 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
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Tab. č. 2.1 Počet zaměstnanců a podíl průmyslových odvětví na zaměstnanosti v průmyslu (MSK, 2010) 
 

ODVĚTVÍ 

Počet zaměstnanců Podíl na 
zaměstnanosti 

v průmyslu (v %) 

Podíl na 
zaměstnanosti ve 

zprac. prům. (v %) 

PRŮMYSL CELKEM (B+C+D+E) 108 575 100,0 - 

ODVĚTVÍ B, D, E 18 893 17,4 - 

ZPRAC. PRŮMYSL (C) 89 682 82,6 100,0 

- SEKCE 24 21 077 19,4 23,5 

- SEKCE 29 16 212 14,9 18,1 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní výpočty 

Graf č. 2.13 Podíl zaměstnaných v odvětví NH, Moravskoslezský kraj 2011 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
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Převážná většina (skoro 90 %) lidí v Moravskoslezském kraji pracuje jako 

zaměstnanci, jen 10 % jako osoby samostatně výdělečně činné. 

Podle klasifikace CZ-ISCO více než polovina zaměstnaných působí v technických 

oborech jako obsluha strojů, montéři, řemeslníci a opraváři. Každý pátý člověk v 

Moravskoslezském kraji pracuje ve službách a v prodeji. Velkou skupinu tvoří specializovaní 

pracovníci (11 %) a úředníci (9 %). 

V komparaci s celostátním průměrem jsou rozdíly jen nepatrné, cca 1-2 procentní 

body. 

Graf č. 2.14 Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), 2011 

  

 
Zdroj: ČSÚ, 2012 
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Graf č. 2.15 Vývoj zaměstnanosti v nejvýznamnějších odvětvích, MSK 

 

 

· Zpracovatelský průmysl 

Podíl zaměstnanosti ve zpracovatelském 
průmyslu MSK během 90. let poklesl z 31 % 
na 28 %, stále je však v celostátním srovnání 
nadprůměrný (ČR 26 %).  

Největší pokles zaměstnaných ve 
zpracovatelském průmyslu nastal v roce 2009 
v důsledku ekonomické recese (26 %), nyní 
návrat takřka na úroveň 90. let (30 %). 

· Velkoobchod a maloobchod, 
opravy motorových vozidel 

Během 90. let  výraznější nárůst 
zaměstnaných v tomto odvětví, vrchol v roce 
2007 (před příchodem ekonomické krize), od 
té doby mírný pokles. 

· Stavebnictví 

Od 90. let nárůst podílu zaměstnaných ve 
stavebnictví, v posledních letech (2009–
2011), útlum stavební výroby, největší pokles 
zaměstnaných je v tomto odvětví. 

· Zdravotnictví a sociální péče, 
veřejná správa, vzdělávání 

Během 90. let nárůst zaměstnaných v těchto 
odvětvích, od roku 2007 velmi mírný pokles, 
kromě zdravotnictví a sociální péče (v roce 
2011). 

· Těžba a dobývání 

Od počátku 90. let výrazný pokles podílu 
zaměstnaných v těžbě a dobývání, související 
s útlumem těžby uhlí na Ostravsku. Trend je 
setrvale klesající, i když již mírnějším 
tempem. 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
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2.5 Mzdová úroveň 
Dalším ukazatelem, který můžeme použít pro hodnocení významu průmyslu pro 

Moravskoslezský kraj, je mzdová úroveň. V médiích bývá pro komparaci mzdové úrovně 

nejčastěji zmiňována průměrná hrubá měsíční mzda, která však nemá tak vysokou vypovídací 

schopnost jako medián mezd. Na průměrnou mzdu totiž dosahuje jen cca 30 % zaměstnanců, 

a to proto, že aritmetický průměr mezd je ovlivněn vysokými (nejčastěji manažerskými) 

mzdami úzké skupiny zaměstnanců (viz graf č. 2.16). Naproti tomu medián mezd toto 

zkreslení eliminuje. Vypočítá se tak, že seřadíme mzdy všech zaměstnanců od největší po 

nejmenší a zaměstnanec, jenž se nachází se svou mzdou přesně uprostřed, pobírá medián (viz 

graf č. 2.17). Zaměstnanci v Moravskoslezském kraji mají v celostátním srovnání vyšší 

průměrnou mzdu i medián mezd než většina ostatních krajů republiky, především to platí pro 

mzdy mužů.  

Graf č. 2.16 Průměrná mzda 2011 – mezikrajové srovnání 

 

Průměrná mzda v Moravsko-
slezském kraji je v celostátním 
srovnání poměrně vysoká. 
Průměrná mzda mužů byla v roce 
2011 čtvrtá nejvyšší po Praze, 
Středočeském a Jihomoravském 
kraji, dosáhla takřka 27 tisíc Kč 
(26 902).  

Ženy, které tradičně pracují 
v jiných odvětvích, která nejsou 
tak finančně ohodnocená, dosáhly 
v roce 2011 průměrné mzdy 
20 665 Kč. 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
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Graf č. 2.17 Medián mezd 2011 – mezikrajové srovnání 

 

Medián mezd, který má vyšší 
vypovídací hodnotu než 
průměrná mzda, je v MSK také 
poměrně vysoký, obzvláště 
v případě mužů. V roce 2011 
činil 23 826 Kč, což znamená, 
že polovina všech zaměstnanců 
v MSK dosahovala této mzdy a 
vyšší. Ve srovnání s ostatním 
kraji muži pobírali třetí nejvyšší 
mzdy po Praze, kde je tradičně 
nejvyšší mzdová úroveň, a 
hlavnímu městu blízkém 
Středočeském kraji. 

Medián mezd žen již není tak 
vysoký, v roce 2011 byl 18 783 
Kč, ženy MSK se mediánem 
mezd umístily na 6. nejvyšší 
příčce v mezikrajovém srovnání.  

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 

Vývoj nominálních a reálných mezd v MSK 

Na grafu č. 2.18 je zobrazen vývoj nominálních mezd v Moravskoslezském kraji, a to 

jak průměrných, tak mediánu. Mezi lety 2003–2011 se průměrná nominální mzda zvýšila 

přesně o třetinu (z 18 180 na 24 174 Kč), nárůst mediánu mezd byl jen o něco málo nižší 

(zvýšení o 31 % z 16 500 na 21 603 Kč). Dlouhodobý trend meziročního nárůstu nominálních 

mezd se víceméně zastavil s příchodem ekonomické krize v roce 2008. Když navíc 

zohledníme vliv inflace a podíváme se na vývoj reálných mezd (spodní část grafu č. 2.18), je 

propad mzdové úrovně znatelný. V letech 2009 a 2011 došlo v Moravskoslezském kraji 

dokonce k meziročnímu poklesu reálných mezd (2009: –1,8 %, 2011: –3,4 %). Srovnáme-li 
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situaci v Moravskoslezském kraji s celostátním vývojem, je patrné, že ekonomická krize 

postihla mzdovou úroveň tohoto kraje výrazněji.  

Graf č. 2.18 Vývoj nominálních mezd v MSK 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
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Mzdová úroveň v jednotlivých odvětvích 

Nejvyšších mezd v Moravskoslezském kraji dosahují lidé zaměstnaní v energetice 

(sekce D: výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla), na druhé příčce se umisťují mzdy 

zaměstnanců pracujících v těžbě a dobývání. Nadprůměrně ohodnocení je také v odvětví 

informačními a komunikační činnosti a peněžnictví a pojišťovnictví.  

Graf č. 2.19 Průměrné mzdy v průmyslových odvětvích a stavebnictví, ČR 2010 

 
Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 

Tab. č. 2.2 Průměrné mzdy v průmyslových odvětvích a stavebnictví, 2011 
 Sekce B: 

Těžba a 
dobývání 

Sekce C: 
Zpracovatelský 
průmysl 

Sekce D: 
Výroba a 
rozvod 
elektřiny, 
plynu, ... 

Sekce E: 
Zásobování 
vodou, 
odpady... 

B+C+D+E 
Průmysl 
celkem 

Sekce F: 
Stavebnictví 

MSK 33 165 22 481 33 610 20 570 23 821 20 223 
ČR 30 256 22 680 39 146 22 583 23 324 22 048 
Ústecký 26 465 22 341 39 040 22 093 23 495 21 497 
Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
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V celostátním srovnání jsou v Moravskoslezském kraji průměrné mzdy v průmyslu 

jako celku o něco vyšší, výrazně převyšují celostátní průměr především v sekci těžba a 

dobývání. Ve srovnání s podobně průmyslově založeným Ústeckým krajem je rovněž mzdová 

úroveň v Moravskoslezském kraji vyšší‚ opět především v těžbě a dobývání. Nejvyšší 

průměrné mzdy však nedosahují zaměstnanci pracující v sekci 24 (hutní průmysl) a 29 

(výroba automobilů), které ve většině sledovaných ukazatelů patří mezi ty nejvýznamnější. 

Podle dat ČSÚ pro rok 2010 nejvyššího mzdového ohodnocení dosahují zaměstnanci 

pracující v sekci 33 (Opravy a instalace strojů a zařízení, 29 155 Kč) a zaměstnanci sekce 20 

(Výroba chemických látek a chemických přípravků, 28 772 Kč). Mzdové ohodnocení 

zaměstnanců sekce 24 se nachází pouze mírně nad mzdovým průměrem zaměstnanců 

v průmyslu Moravskoslezského kraje (26 294 Kč). Odvětví výroby motorových vozidel, které 

pro rozvoj kraje hraje velmi důležitou roli, v průměrných mzdách zaostává o 2 143 Kč 

(23 295 Kč). Pro růst konkurenceschopnosti tohoto regionu by bylo vhodné v rámci těchto 

výrob zvýšit podíl výrob z vyšší přidanou hodnotou, zvýšit podíl výdajů na vědu a výzkum a 

využít potenciál velmi vzdělané populace tohoto regionu. 

Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd ve zpracovatelském průmyslu 

Moravskoslezského kraje shrnuje tabulka č. 2.3. 

Tab. č. 2.3 Průměrné hrubé měsíční mzdy ve zpracovatelském průmyslu, MSK 2010 
ODVĚTVÍ ČR MSK 

ZPRAC. PRŮMYSL 24 678 23 898 

- SEKCE 20 27 074 28 772 

- SEKCE 24 24 980 26 294 

- SEKCE 29 26 778 23 295 

- SEKCE 33 30 316 29 155 

Zdroj: ČSÚ, 2012 
Pozn.:  
Sekce 20 – Výroba chemických látek a chemických přípravků,  
Sekce 24 – Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství,  
Sekce 29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů,  
Sekce 33 – Opravy a instalace strojů a zařízení 
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Graf č. 2.20 Vývoj průměrných nominálních mezd v odvětvích MSK, 2006-2010 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování 
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3 Význam průmyslu Moravskoslezského kraje pro 
ekonomiku České republiky  

K hodnocení regionální konkurenceschopnosti jsou používány různé ukazatele. Pro 

účely této studie, která by měla zhodnotit význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj, bude 

použit ukazatel reálného růstu regionálního HDP a vývoj regionálního HDP na jednoho 

obyvatele, podíl tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy (podle CZ-

NACE), průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu, vývoj průměrných hrubých 

měsíčních mezd v průmyslových odvětvích, podíl průmyslu na vývozní výkonnosti MSK, 

výdaje na vědu a výzkum a podíl zaměstnanců ve vědě a výzkumu. 

3.1 Podíl Moravskoslezského kraje na výkonnosti České republiky  
Základním ukazatelem výkonnosti ekonomiky je standardně používán ukazatel HDP 

(hrubý domácí produkt). Moravskoslezský kraj se na vývoji tohoto ukazatele sledovaného na 

úrovni celé České republiky v roce 2010 podílel 9,8 %. S mírnými výkyvy si toto postavení 

kolem 10 % drží dlouhodobě. Pod desetiprocentní hranici se hodnota tohoto ukazatele dostala 

v roce 2009 jako důsledek dopadu světové hospodářské krize. Region tak v podstatě kopíruje 

vývoj výkonnosti celé České republiky, jejíž odvětvové struktuře je Moravskoslezský kraj 

velmi podobný.  

Tab. č. 3.1 Podíl HDP MSK na HDP ČR (2010) 
UKAZATEL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

NOM. HDP ČR 

(mld. Kč) 

2 929,172 3 116,056 3 352,599 3 662,573 3 848,411 3 739,225 3 775,237 

NOM. HDP MSK 

(mld. Kč) 

294,213 323,726 339,517 371,399 393,358 366,413 369,908 

MSK/ČR (%) 10,0 10,4 10,1 10,1 10,2 9,8 9,8 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní výpočty 

Přepočtem HDP na jednoho obyvatele dostaneme ukazatel ekonomické úrovně 

jednotlivých územních celků. S hodnotou přes 82,3 % průměru celé České republiky patří 

Moravskoslezský kraj k devíti krajům, které mají ekonomickou úroveň nad osmdesáti 
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procenty hodnoty české ekonomiky. V průběhu vývoje však došlo k určité divergenci 

z hodnoty 89,6 % v roce 1996. Pozitivní je skutečnost, že absolutní hodnota ukazatele HDP 

na obyvatele roste nepřetržitě od roku 1995. Tento ukazatel však z pohledu 

konkurenceschopnosti tohoto regionu a pozice ve srovnání s ostatními kraji nemá velkou 

vypovídací schopnost. Výše zmíněná poznámka o velkém a zatím ne zcela využitém 

potenciálu je tedy na místě (ČSÚ, 2012). 

Tab. č. 3.2 HDP/ob. a tempo růstu reálného HDP MSK (2010) 
UKAZATEL 
(MSK) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP (běžné 
ceny; mld. Kč) 

294,213 323,726 339,517 371,399 393,358 366,413 369,908 

HDP/ob.  
(ČR =100; v %) 

81,5 84,9 83,2 83,8 85,3 82,3 82,8 

HDP/ob. (EU27 
= 100; v %) 

61,0 64,4 64,0 66,9 69,1 67,6 65,9 

tempo růstu 
reálného HDP v 
% 

3,5 8,2 4,9 4,1 1,5 -7,6 2,9 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní výpočty 

3.2 Odvětvová struktura Moravskoslezského kraje 
Od 19. století Moravskoslezský kraj patřil, a také v současnosti stále patří, mezi 

nejdůležitější průmyslové regiony nejen celé České republiky, ale také střední Evropy. Jeho 

zaměření hospodářské činnosti však dnes přináší nemalé problémy související s 

restrukturalizací tohoto regionu s řešením sociálních problémů zejména spojených s výší 

nezaměstnanosti. 

Od počátku devadesátých let 20. století dochází k podstatnému zlepšení stavu 

životního prostředí vlivem poklesu průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií a 

značným investicím do ekologických opatření. I přes uvedená zlepšení patří kraj nadále mezi 

nejzatíženější oblasti v České republice, neboť v minulosti byly znečištěny všechny složky 

životního prostředí. Dnes se jako nejzávažnější jeví kontaminace půdy a podzemních vod v 

důsledku průmyslové činnosti, důlní poklesy a znečištění povrchových vod a ovzduší. 

Větší část Moravskoslezského kraje se již za dob Rakouska-Uherska stala jednou z 

nejdůležitějších průmyslových oblastí. Jádrem je ostravsko-karvinská průmyslová a těžební 
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pánev, jejíž industrializace byla úzce spojena s využíváním místního nerostného bohatství, 

zejména kvalitního koksovatelného černého uhlí a s navazujícím rozvojem těžkého průmyslu 

a hutnictví. Kraj je tak celostátním centrem hutní výroby, současně je zde soustředěna i těžba 

téměř celé produkce černého uhlí ČR, i když dochází k poklesu vytěženého množství. Vedle 

těchto tradičních odvětví se v kraji dále prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, 

výroba dopravních prostředků a chemický a farmaceutický průmysl. 

Ke změnám nastartovaným v roce 1995 patřila také změna statistického zachycování 

všech ekonomických aktivit. Z důvodu komparovatelnosti dat bylo třeba přijmout metodiku 

Evropské unie, kam všechny tranzitivní ekonomiky postupně směřovaly. V oblasti mapování 

odvětvové struktury hospodářství byla v České republice nejdříve přijata metodika OKEČ 

(odvětvová klasifikace ekonomických činností). Od 1. 1. 2008, z důvodu dalšího slaďování 

statistických údajů zachycovaných v rámci Evropské unie, přešla Česká republika na ucelený 

systém klasifikace ekonomických činností a produkce NACE4

NACE je klasifikace ekonomických činností, kterou Evropská unie používá od roku 

1970. Statistiky, které vzniknou za použití metodiky NACE, lze srovnávat v celé Evropské 

unii, na vyšších úrovních členění je možno srovnávat také se světovými statistikami. 

Používání NACE je povinné pro všechny členské státy Evropské unie. 

, pro naši ekonomiku pak 

s národním kódem CZ-NACE. 

3.3 Organizační statistika MSK  
Podle této klasifikace bylo ke konci roku 2010 v Moravskoslezském kraji registrováno 

245 290 ekonomických subjektů, ekonomicky aktivních je pak 126 653, což představuje 

51,6% podíl. Situace za celou Českou republiku je obdobná (podíl aktivních ekonomických 

subjektů na registrovaných je 53,1 %).  

Do statistiky průmyslu jsou pak standardně zahrnovány sekce B – Těžba a dobývání, 

C – Zpracovatelský průmysl, D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 

vzduchu a sekce E – Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a 
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sanacemi. Pro účely této studie bude pod pojmem průmysl chápán vývoj a situace těchto čtyř 

sekcí. 

Z celkového počtu 31 074 průmyslových podniků registrovaných 

v Moravskoslezském kraji je aktivních 17 192, což představuje podíl 55,3 %. I v tomto 

případě jde o číslo téměř totožné s hodnotou za celou republiku (56,3 %).  

Z celkového počtu firem působících v průmyslu v Moravskoslezském kraji je pouze 

232 s počtem zaměstnanců 100 a více. Jejich vliv na výkonnost tohoto regionu je ale zásadní. 

Podíl počtu takto velkých firem na stejně velkých firmách působících v odvětví průmyslu 

v celé České republice je 10 %, téměř stejně velké číslo je možno uvést pro firmy působící ve 

zpracovatelském průmyslu – 9,7 %. Obrovský je pak podíl firem, které působí v oblasti 

zpracovatelského průmyslu na celkovém počtu průmyslových firem v tomto kraji – celých 

93,1 %. Význam zpracovatelského průmyslu pro Moravskoslezský kraj bude doložen dalšími 

ekonomickými ukazateli. 

Tab č. 3.3: Organizační statistika MSK (2010) 
ÚZEMNÍ CELEK REGISTROVANÉ SUBJEKTY AKTIVNÍ SUBJEKTY 

ČR 2 637 551 1 399 983 

MSK 245 290 126 653 

ČR: B – E 326 722 183 887 

MSK: B – E 31 074 17 192 

ČR: B – E (100 A VÍCE ZAM.) - 2 318 

MSK: B – E (100 A VÍCE ZAM.) - 232 

ČR: C (100 A VÍCE ZAM.) - 2 222 

MSK: C (100 A VÍCE ZAM.) - 216 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

                                                                                                                                                         

4 Zkratka NACE je odvozena z francouzského názvu „Nomenclature générale des Activités économiques dans 
les Communautés Européennes“. 
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3.4 Podíl průmyslu Moravskoslezského kraje na celkové produkci  
Z pohledu významu jednotlivých sektorů národního hospodářství je důležitý jejich 

podíl na celkové produkci měřené ukazatelem hrubé přidané hodnoty. Hrubá přidaná hodnota 

je ze statistického pohledu rozdíl mezi produkcí a mezispotřebou. 

Jak vyplývá z grafu č. 3.1, podíl průmyslových odvětví v Moravskoslezském kraji na 

hrubé přidané hodnotě vytvořené v tomto regionu je 39,5 %. Největší význam má odvětví 

zpracovatelského průmyslu, jehož podíl na celkové produkci v MSK je 27,9 %.  

Graf č. 3.1 Podíl odvětví na produkci (hrubé přidané hodnotě), Moravskoslezský kraj, 2010  

 
Zdroj: ČSÚ, 2012 
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V dalším grafu (graf č. 3.2) je uveden stejný ukazatel také pro celou Českou republiku. 

Podíl průmyslových odvětví jako celku na souhrnné hrubé přidané hodnotě vytvořené všemi 

odvětvími národního hospodářství je ve srovnání se situací Moravskoslezského kraje nižší o 

9,2 p. b. (30,3 %). Z grafu č. 3.2 je vidět, že stejně jako u Moravskoslezského kraje tak i 

z celorepublikového pohledu je nejvýznamnějším odvětvím podle podílu na hrubé přidané 

hodnotě zpracovatelský průmysl s 23,3 %. Rozdíl je patrný v podílu odvětví těžby a 

dobývání, které má podíl na celkové přidané hodnotě pouze 1,3 % (MSK 5,6 %). 

Graf č. 3.2 Podíl odvětví na produkci (hrubé přidané hodnotě), ČR 2010  

 

Zdroj: ČSÚ, 2012 
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Pokud dáme ukazatel podílu hrubé přidané hodnoty jednotlivých odvětví ekonomiky 

do vztahu s podílem zaměstnanosti, je možno vyvodit hodnocení situace v oblasti 

produktivity práce. Podíl průmyslových odvětví na hrubé přidané hodnotě regionu 

Moravskoslezského kraje je větší než jejich podíl na zaměstnanosti. Je tedy možno vyslovit 

pozitivní hodnocení o vývoji produktivity práce firem Moravskoslezského kraje působících 

v průmyslových odvětvích (viz tab. č. 3.4) 

Tab. č. 3.4 Podíl hlavních odvětví na zaměstnanosti a produkci (%), ČR + MSK, 2010 
Podíl na celkové  zaměstnanosti produkci 

 ČR MSK ČR MSK 

Průmyslová odvětví 29,7 36,6 30,3 39,5 

- C Zpracovatelský průmysl 26,5 30,5 23,3 27,9 

- B Těžba a dobývání 0,9 3,8 1,3 5,6 

- D Energetika 1,2 1,4 4,5 4,8 

- E Zásobování vodou, odpady 1,1 0,9 1,2 1,2 

Velko- a maloobchod, opravy mot. vozidel 12,3 11,7 10,5 9,5 

Stavebnictví 8,9 7,4 7,2 6,6 

Doprava a skladování 6,6 6,1 6,8 6,4 

Veřejná správa a obrana, soc. zabezpečení 6,5 5,9 7,0 7,4 

Zdroj: ČSÚ, 2012  
Pozn.: Produkce je měřena pomocí hrubé přidané hodnoty (2010). 

Toto hodnocení je možno doložit dalším ukazatelem, kterým je hodinová produktivita 

práce. Pokud vezmeme jako základ tohoto ukazatele hodinovou produktivitu práce České 

republiky (100 %), je Moravskoslezský kraj s 95,9 % podílem na ukazateli ČR na třetím místě 

za regionem Hlavní město Praha (144,3 %) a Ústeckým krajem (98,7 %). Vývoj regionální 

hodinové produktivity práce je zachycen v tabulce č. 3.5. 
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Tab. č. 3.5 Regionální hodinová produktivita práce (ČR = 100) 
kraje (NUTS3) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hl. město Praha 141,1 140,7 137,2 143,4 143,8 138,8 144,3 

Středočeský 97,1 99,5 100,7 97,2 97,3 93,2 94,3 

Jihočeský 92,3 94,0 95,0 90,1 87,5 90,7 90,8 

Plzeňský 91,8 89,3 90,2 90,6 84,1 88,2 84,5 

Karlovarský 79,5 76,7 75,7 77,7 74,1 78,5 76,0 

Ústecký 92,8 93,7 92,7 92,3 90,6 98,5 98,7 

Liberecký 79,4 83,9 85,8 83,2 82,0 82,6 78,2 

Královéhradecký 91,2 86,1 85,5 86,0 88,1 89,1 86,3 

Pardubický 85,8 83,9 88,0 88,8 85,9 88,3 87,1 

Vysočina 92,4 93,0 93,9 93,3 90,2 92,6 90,4 

Jihomoravský 93,5 92,2 94,4 93,3 95,9 95,8 92,7 

Olomoucký 89,0 83,2 79,4 79,3 81,8 80,6 84,8 

Zlínský 84,9 88,6 89,0 86,5 89,6 91,8 90,6 

Moravskoslezský 99,0 100,9 99,6 99,3 99,9 96,3 95,9 

Zdroj: ČSÚ, 2012 
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3.5 Podíl odvětví MSK na daňové povinnosti 

Graf č. 3.3 Podíl odvětví na daňové povinnosti (daň z příjmu právnických osob), MSK, 2006-2010 

 

V rámci daně z příjmu 
právnických osob (PO) 
se průmyslová odvětví 
v MSK podílejí z 61 % 
na celkové daňové 
povinnosti kraje; z toho 
největší podíl připadá na 
zpracovatelský průmysl. 

Moravskoslezské firmy 
působící ve 
zpracovatelském 
průmyslu vykázaly 
v letech 2006-2010 
celkovou daňovou 
povinnost k dani 
z příjmu PO ve výši 25,5 
mld. Kč. Společně 
s ostatními 
průmyslovými odvětvími 
(těžba a dobývání, 
energetika) to bylo 
necelých 36 mld. 
z celkových 58,6 mld. 
Kč (za období 2006-
2010).  

Druhým největším 
plátcem daně z příjmu 
PO jsou po 
zpracovatelském 
průmyslu velko- a 
maloobchodní prodejny 
společně s firmami, které 
provádějí opravy a 
údržbu motorových 
vozidel. 

Významnými plátci daně 
z příjmu PO jsou také 
stavební podniky a 
veřejná správa (obě 
odvětví shodně po 5 %). 

Zdroj: Ministerstvo financí, 2012. Vlastní zpracování. 
Pozn.: Celková daňová povinnost z daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob podaných na finanční 
úřady v Moravskoslezském kraji za zdaňovací období 2006-2010 celkem. 
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Graf č. 3.4 Vývoj daňové povinnosti (daň z příjmu právnických osob), průmyslová odvětví, MSK, mil. Kč 

 

S příchodem ekonomické 
krize se v průmyslových 
odvětvích snižuje daňová 
povinnost k dani z příjmu 
právnických osob, která v roce 
2010 dosáhla nejnižších 
hodnot. Oproti roku 2007, kdy 
výše daňové povinnosti 
kulminovala, došlo v roce 
2010 k obrovskému propadu. 

Firmy zpracovatelského 
průmyslu vykázaly za rok 
2007 daňovou povinnost ve 
výši 8,8 mld. Kč, kdežto za 
rok 2010 pouhých 1,2 mld. 
Kč. Podobně těžba a dobývání 
– 2007: 2,2 mld.; 2010: 0,1 
mld. Kč. 

Jediná odvětví, kde dochází 
k nárůstu roční daňové 
povinnosti k dani z příjmu 
PO, jsou veřejná správa a 
obrana společně se 
vzděláváním. 

Zdroj: Ministerstvo financí, 2012. Vlastní zpracování. 
Pozn.: Celková daňová povinnost z daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob podaných na finanční 
úřady v Moravskoslezském kraji za příslušná zdaňovací období. Údaje v grafu jsou v milionech Kč. 

3.6 Podíl průmyslu na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové 
povahy  
Všechna průmyslová odvětví v České republice z prodeje vlastních výrobků a služeb 

průmyslové povahy získaly na tržbách 2 649,259 mld. Kč. Z této částky 2 362,137 mld. Kč 

patří odvětví zpracovatelského průmyslu (což je 89,2 %), zbylých 287,122 mld. Kč (podíl 

10,8 %) připadá na zbylá odvětví řazená do sektoru průmyslu. 

V Moravskoslezském kraji získala průmyslová odvětví svou činností tržby ve výši 

389,973 mld. Kč, čímž se tento kraj podílí na celkových tržbách průmyslu celé České 

republiky 14,7 %. Zhruba stejný podíl na tržbách je pak možno uvést pro odvětví 

zpracovatelského průmyslu – jeho podíl je 14,3 %.  
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V regionu Moravskoslezského kraje můžeme sledovat výraznou převahu v podílu na 

tržbách u zpracovatelského průmyslu. Ten se na celkových tržbách průmyslových podniků 

v roce 2010 podílel celými 86,7 %. Ostatní průmyslová odvětví se pak na celkových tržbách 

průmyslu podílejí pouhými 13,3 %. 

V tržbách opět výrazně převažují dvě odvětví zpracovatelského průmyslu – sekce 24 a 

29. Průmyslové podniky patřící do sekce 24 obdržely v roce 2010 v tržbách 97,954 mld. Kč, 

což je 29 % celkových tržeb zpracovatelského průmyslu. Podíl 25,1 % si pak toto odvětví drží 

na celkovém průmyslu Moravskoslezského kraje. Průmyslové podniky v sekci 29 pak byly 

s 32,6% podílem na zpracovatelském průmyslu na první pozici, stejně jako v podílu na 

průmyslových podnicích celkem (28,2 %). 

Tab. č. 3.6 Podíl průmyslu na tržbách v roce 2010 - MSK 
 

ODVĚTVÍ 

TRŽBY 

(mld.Kč) 

PODÍL NA 

TRŽBÁCH 

(v %) 

PODÍL NA 

TRŽBÁCH V ZP (v 

%) 

PRŮMYSL CELKEM 389,973 100,0 - 

ODVĚTVÍ B, D, E 51,805 13,3 - 

ZPRAC. PRŮMYSL 338,168 86,7 100 

- SEKCE 24 97,954 25,1 29,0  

- SEKCE 29 110,112 28,2 32,6 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty,  
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4 Význam průmyslu pro exportní výkonnost 
Moravskoslezského kraje  

4.1 Základní charakteristiky vývozu České republiky  
Česká republika patří mezi malé otevřené ekonomiky 5

Tab. č. 4.1 Příspěvky k růstu HDP v ČR (v procentních bodech) 

, pro které je podíl 

zahraničního obchodu na růstu HDP zásadní. Příspěvek jednotlivých složek HDP podle 

výdajové metody ilustruje tabulka č. 4.1. 

Příspěvky k růstu HDP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

hrubé domácí výdaje 4,7 6,4 2,2 -5,5 1,8 -1,0 

- konečná spotřeba 2,0 2,1 1,6 0,6 0,4 -0,7 

- výdaje domácností 2,2 2,1 1,4 -0,2 0,3 -0,3 

- vládní výdaje -0,1 0,1 0,2 0,7 0,1 -0,4 

- tvorba hrubého kapitálu 2,7 4,3 0,6 -6,0 1,4 -0,3 

- tvorba hrubého fixního 

kapitálu 

1,5 3,4 1,1 -3,1 0,0 -0,2 

- změna zásob 1,2 0,9 -0,5 -3,0 1,4 -0,1 

saldo zahraničního obchodu 2,3 -0,7 0,9 0,8 0,9 2,7 

Zdroj: ČSÚ, MF ČR, 2012 

Z tabulky č. 4.1 je zřejmé, že saldo zahraničního obchodu, kromě roku 2007, pozitivně 

ovlivňuje celkovou ekonomickou výkonnost České republiky. 

Po meziročním poklesu v roce 2009 o 13,5 % zaznamenal celkový vývoz v roce 2010 

opětovný meziroční nárůst. Celková hodnota vývozu dosáhla 2 515,9 mld. Kč. V porovnání s 

rokem 2009 tak vzrostla o 17,6 % (377,3 mld. Kč) a patřila k nejvyšším od vzniku samostatné 

České republiky. Za celoročním vývojem se však skrývá odlišná dynamika vývozu v 

jednotlivých čtvrtletích. Meziroční růst vývozu činil v 1. čtvrtletí 10,6 %, ve 2. čtvrtletí 18,9 

%, ve 3. čtvrtletí 18,7 % a nejvyšší byl ve 4. čtvrtletí (22,0 %). V přepočtu na eura byl 

meziročně vývoz vyšší o 23,0 % a v přepočtu na dolary meziročně vývoz vzrostl o 16,8 %. 
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Graf č. 4.1 Vývoj vývozu české republiky mezi roky 2009 a 2010 (EUR, USD)  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

K hodnocení zahraničního obchodu je vhodné kromě kvantitativních ukazatelů použít 

také ukazatele hodnotící jeho kvalitativní stránku. Mezi tyto ukazatele je možno zařadit 

teritoriální a zbožovou strukturu zahraničního obchodu. Není důležité pouze to, kolik země 

vyváží, ale také to a do jakých zemí je schopna své vývozy umístit. 

V teritoriální struktuře vývozu meziročně oslabila pozice států Evropské unie z 84,7 % 

na 83,8 %, rozvojových ekonomik ze 4,3 % na 4,0 % a evropských tranzitivních ekonomik6 z 

0,9 % na 0,8 %. Zvýšení podílu bylo patrné u států Evropského sdružení volného obchodu 

(ESVO7) z 2,1% na 2,2 %, ostatních vyspělých tržních ekonomik z 3,6 % na 4,1 %, SNS z 3,5 

% na 4,0 % a ostatních států z 0,8 % na 1,0 %. Vývoz do států EU meziročně vzrostl o 16,4 % 

(297,4 mld. Kč) a do států mimo EU o 24,5 % (79,9 mld. Kč). Největší relativní růst 

zaznamenal vývoz do ostatních států (47,5 %), dále pak do SNS (34,1 %), ostatních vyspělých 

tržních ekonomik (32,9 %) a států ESVO (22,0 %); podprůměrné zvýšení provázelo vývoz do 

evropských tranzitivních ekonomik (9,4 %) a do rozvojových ekonomik (9,1 %). Růst vývozu 

do států EU byl odrazem vyššího vývozu do všech států tohoto uskupení vyjma Řecka. 

Největší absolutní navýšení zaznamenal vývoz do Německa (108,4 mld. Kč), dále pak vývoz 

                                                                                                                                                         

5Míra otevřenosti je ukazatel, který vypočteme jako aritmetický průměr exportu a importu k nominálnímu HDP 
(v roce 2010 byla MO ČR 67,1 %). 
6Mezi evropské tranzitivní ekonomiky je řazena Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Srbsko. 
7 ESVO – Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko 
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na Slovensko (33,8 mld. Kč), do Polska (31,8 mld. Kč), Rakouska (18,3 mld. Kč), Itálie (17,8 

mld. Kč), Spojeného království (16,7 mld. Kč), Francie (12,7 mld. Kč), Nizozemska (10,6 

mld. Kč) a Španělska (9,5 mld. Kč). Ze států mimo EU lze uvést zvýšení vývozu do Ruska 

(17,8 mld. Kč), Spojených států (9,9 mld. Kč), Švýcarska (7,5 mld. Kč) a Číny (7,3 mld. Kč). 

Zbožová struktura vývozu se vyznačovala meziročním růstem vývozu (i když 

diferencovaným) u všech tříd SITC8. Relativně nejvyšší meziroční růst (25,9 %) byl zřejmý u 

surovin nepoživatelných a minerálních paliv, dále pak chemikálií a příbuzných výrobků (19,8 

%) a u strojů a dopravních prostředků (19,0 %). Podprůměrné meziroční zvýšení vývozu 

provázelo zemědělské a potravinářské suroviny a výrobky (6,6 %), průmyslové spotřební 

zboží a zboží jinde neuvedené (11,6 %). Největší absolutní nárůst zaznamenal vývoz strojů a 

dopravních prostředků (o 217,7 mld. Kč), který se na přírůstku celkového vývozu podílel 57,7 

%, následovaný absolutním přírůstkem vývozu polotovarů a materiálů (o 62,1 mld. Kč). Na 

celkovém vývozu se v roce 2010 proti roku 2009 zvýšil podíl strojů a dopravních prostředků z 

53,6 % na 54,2 %, surovin nepoživatelných a minerálních paliv z 6,3 % na 6,7 % a chemikálií 

a příbuzných výrobků z 6,4 % na 6,5 %. Oslabila se pozice polotovarů a materiálů z 17,6 % 

na 17,4 %, průmyslového spotřebního zboží a zboží j. n. z 11,8 % na 11,2 %, zemědělských a 

potravinářských surovin a výrobků ze 4,4 % na 4,0 % (ČSÚ, 2012). 

4.2 Vývozní výkonnost Moravskoslezského kraje  
Hodnota vývozu České republiky v roce 2010 byla ovlivněna růstem exportní 

výkonnosti všech regionů. Existují však poměrně velké rozdíly ve výši růstu. Nejmenší 

meziroční růst vývozu byl zaznamenán u Plzeňského kraje (pouze 1,5 %), největší meziroční 

změnu lze najít u statistik Pardubického kraje (34,5 %). Moravskoslezský kraj zaujímá mezi 

čtrnácti regiony (včetně Hlavního města Prahy) v meziročním růstu exportu čtvrtou pozici 

s růstem 22,7 %. Vzhledem k významu exportu pro celkovou výkonnost České republiky je 

vidět obrovský význam firem působících v tomto regionu. Celkový žebříček všech krajů 

ukazuje tabulka č. 4.2.  

                                                 

8 SITC - Standard International Trade Classification 
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Tab. č. 4.2 Meziroční změny vývozu krajů České republiky v roce 2010 
 

POŘADÍ 

 

KRAJ 

MEZIROČNÍ ZMĚNY VÝVOZU 

v % v mld. Kč 

1. PARDUBICKÝ 34,5 60,6 

2. KARLOVARSKÝ 24,1 10,1 

3. KRÁLOVEHRADECKÝ 23,6 19,6 

4. MORAVSKOSLEZSKÝ 22,7 51,3 

5. VYSOČINA 21,4 16,5 

6. ZLÍNSKÝ 17,2 16,9 

7. ÚSTECKÝ 16,7 21,7 

8. STŘEDOČESKÝ 13,5 58,0 

9. LIBERECKÝ 12,9 10,2 

10. HL. MĚSTO PRAHA 10,6 11,8 

11. OLOMOUCKÝ 10,3 7,3 

12. JIHOMORAVSKÝ 8,3 12,8 

13. JIHOČESKÝ 7,3 6,3 

14. PLZEŇSKÝ 1,5 3,1 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

Graf č. 4.2 Meziroční změny vývozu krajů České republiky v roce 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: ČSÚ, 2012 
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město Praha, Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký, Vysočina, 

Jihomoravský a Zlínský) v roce 2007. V následujících třech letech (2008, 2009 a 2010) byl 

vývoz těchto krajů nižší. Další tři kraje (Plzeňský, Ústecký a Olomoucký) registrovaly 

největší hodnotu vývozu v roce 2008. Zbývající dva kraje (Pardubický a Moravskoslezský) 

dosáhly největšího vývozu v roce 2010, který byl proti roku 2003 zároveň nejvyšší. 

Tab. č. 4.3 Vývoz krajů ČR v období 2002 – 2010 
Kraj 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2003 

index v mld. Kč 

Hl. město Praha 64,6 93,7 107,2 128,3 137,0 122,5 110,9 122,7 189,9 

Středočeský 254,8 342,5 377,1 417,8 496,5 481,2 429,2 487,2 191,2 

Jihočeský 81,6 90,9 87,7 93,4 102,6 101,5 86,2 92,5 113,4 

Plzeňský 106,8 142,9 147,3 175,2 219,1 234,3 199,6 202,7 189,8 

Karlovarský 42,8 50,3 49,7 51,2 53,9 50,8 41,7 51,7 120,8 

Ústecký 92,6 119,3 131,1 144,8 156,7 158,9 129,9 151,5 163,6 

Liberecký 66,2 82,6 92,9 93,8 100,7 89,8 79,1 89,3 134,9 

Královéhradecký 88,2 93,6 92,9 89,7 103,2 98,5 83,1 102,7 116,4 

Pardubický 117,2 131,2 142,7 154,0 191,6 188,7 175,3 235,9 201,3 

Vysočina 70,9 84,9 83,1 92,0 106,6 100,3 77,3 93,8 132,3 

Jihomoravský 114,7 131,8 134,2 151,7 174,2 174,0 154,5 167,4 145,9 

Olomoucký 65,5 79,7 77,8 83,1 94,6 96,9 71,5 78,9 120,5 

Zlínský 72,2 89,7 94,3 103,3 120,7 118,4 98,3 115,2 159,6 

Moravskoslezský 132,8 178,1 202,0 225,5 250,3 259,7 226,2 277,5 209,0 

Nespecifikováno 0,0 11,5 48,4 140,8 171,3 198,2 175,8 246,9 21,5 

Vývoz celkem 1 370,9 1 722,7 1 868,6 2 144,6 2 479,2 2 473,7 2 138,6 2 515,9 183,5 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

Také z pohledu podílu jednotlivých krajů na celkovém vývozu České republiky si 

Moravskoslezský kraj drží jednu z prvních pozic. Díky proexportně orientovaným výrobám si 

s podílem 19,4 % v roce 2010 drží první pozici Středočeský kraj. Druhé nejvýznamnější 

postavení na celkovém vývozu České republiky, i když podstatně slabší oproti pozici vývozu 

Středočeského kraje, si udržel vývoz kraje Moravskoslezského. Zastoupení vývozu tohoto 

kraje na celkovém vývozu České republiky je významně určováno těžbou uhlí a výrobou 
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koksu, umístěním výrobních kapacit základních kovů, hutních a kovodělných výrobků a 

výrobou osobních automobilů a ostatních vozidel pro dopravu osob. O tom svědčí zastoupení 

vývozu řady položek z Moravskoslezského kraje na celkovém českém vývozu těchto položek. 

Např. v roce 2010 činil podíl vývozu uhlí, případně mletého, ne však aglomerovaného (SITC 

321) z Moravskoslezského kraje na celkovém českém vývozu této položky 99,4 % (99,7 % v 

roce 2009), vývozu koksu, polokoksu (včetně dřevěného) z uhlí, rašeliny (SITC 325) 94,8 % 

(96,7 % v roce 2009), vývozu plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované 

oceli, ne plátované ap. (SITC 673) 79,2 % (74,8 % v roce 2009), tyčí, prutů, úhelníků, profilů 

ap. železných, ocelových (SITC 676) 71,7 % (75,2 % v roce 2009), rour, trubek a dutých 

profilů a trubkových a rourových fitinek ze železa nebo oceli (SITC 679) 40,1 % (35,1 % v 

roce 2009). Zvýšil se však také podíl vývozu osobních automobilů a ostatních vozidel pro 

dopravu osob (SITC 781) na celkovém českém vývozu, a to z 13,5 % v roce 2009 na 20,0 % v 

roce 2010 (meziroční navýšení vývozu o 20,9 mld. Kč). 

Tab. č. 4.4 Podíl jednotlivých krajů na celkovém vývozu ČR (ČR = 100) v roce 2009 a 2010 
Pořadí Kraj 2009 2010 

podíl v % 

1. Středočeský 20,1 19,4 
2. Moravskoslezský 10,6 11,0 
3. Pardubický 8,2 9,4 
4. Plzeňský 9,3 8,1 
5. Jihomoravský 7,2 6,7 
6. Ústecký 6,1 6,0 
7. Hlavní město Praha 5,2 4,9 
8. Zlínský 4,6 4,6 
9. Královéhradecký 3,9 4,1 
10. Jihočeský 4,0 3,7 
11. Vysočina 3,6 3,7 
12. Liberecký 3,7 3,5 
13. Olomoucký 3,3 3,1 
14. Karlovarský 1,9 2,1 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

Vzhledem k rozdílům v počtu obyvatel mezi jednotlivými kraji České republiky je 

ukazatelem, který má z pohledu hodnocení konkurenceschopnosti větší význam, vývoz 

přepočtený na jednoho obyvatele. V průměru za celou Českou republiku dosáhla v roce 2010 

hodnota vývozu v přepočtu na 1 obyvatele 239 tis. Kč v porovnání s 204 tis. Kč v roce 2009. 
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Došlo tedy meziročně o zvýšení tohoto ukazatele v roce 2010 proti roku 2009 o 35 tis. Kč, 

zatímco v roce 2009 v porovnání s rokem 2008 došlo k jeho poklesu o 33 tis. Kč. V roce 2010 

byla mírně převýšena (o 2 tis. Kč) úroveň dosažená v roce 2008. Vyšší hodnota vývozu v 

přepočtu na 1 obyvatele byla oproti průměru za Českou republiku zřejmá pouze u tří krajů 

(kraj Pardubický, Středočeský a kraj Plzeňský). Mírně podprůměrnou hodnotu vývozu v 

přepočtu na 1 obyvatele zaznamenal kraj Moravskoslezský (o 16 tis. Kč), který celkovou 

hodnotou vývozu byl na druhém místě. 

Tab. č. 4.5 Vývoz na 1 obyvatele podle krajů ČR (2010) 
Pořadí Kraj Vývoz  

v mil. Kč 
Pořadí Kraj Vývoz 

na 1 obyvatele 
v tis. Kč 

Změna proti 
roku 2009 
v tis. Kč 

1. Středočeský 487 218 1. Pardubický 456 116 
2. Moravskoslezský 277 498 2. Středočeský 388 42 
3. Pardubický 235 884 3. Plzeňský 354 5 
4. Plzeňský 202 681 4. Moravskoslezský 223 42 
5. Jihomoravský 167 352 5. Liberecký 203 23 
6. Ústecký 151 558 6. Zlínský 195 29 
7. Hlavní město Praha 122 704 7. Královéhradecký 185 35 
8. Zlínský 115 224 8. Vysočina 182 32 
9. Královéhradecký 102 711 9. Ústecký 181 26 

10. Vysočina 93 819 10. Karlovarský 168 33 
11. Jihočeský 92 551 11. Jihomoravský 145 11 
12. Liberecký 89 267 12. Jihočeský 145 10 
13. Olomoucký 78 879 13. Olomoucký 123 12 
14. Karlovarský 51 699 14. Hlavní město Praha 98 9 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

Z kvalitativního pohledu hodnocení vývozu – tedy z pohledu zbožové struktury – 

dominují u všech krajů (kromě Zlínského) stroje a dopravní prostředky. 

V Moravskoslezském kraji se 94,9 % podílí na jeho celkovém vývozu pět skupin 

komodit podle klasifikace SITC. Téměř poloviční podíl (45,4 %) patří skupině 7 – Stroje a 

dopravní prostředky.  Z této skupiny pak dominují dvě podtřídy. Podtřída 78 – Silniční 

vozidla, která se na celkovém vývozu skupiny 7 podílí 22,2 % a podtřída 77 – Elektrické 

zařízení, přístroje a spotřebiče s podílem 6,6 %. Druhou nejvýznamnější třídou z pohledu 

vývozu Moravskoslezského kraje je třída 6 – Polotovary a materiály s podílem 28,9 %. I 

v této skupině výrobků je možno vidět převahu dvou podtříd. Podtřída 67 – Železo a ocel si 

drží podíl 18,9 % na vývozu třídy 6 a podtřída 69 – Kovové výrobky pak necelých 6 % (5,9 
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%). Podíl třídy 3 – Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály, který je na celkovém 

vývozu této skupiny v rámci celé České republiky 99,4 %, je v rámci Moravskoslezského 

kraje zastoupen pouze 9,7 % na celkovém vývozu tohoto regionu.  

Zbožová struktura vývozu Moravskoslezského kraje je uvedena v tabulce 4.6 a 4.7. 

Tab. č. 4.6 Podíl nejvýznamnějších tříd klasifikace SITC na celkovém vývozu jednotlivých krajů ČR 
(2010) 
Kraj SITC 

(podíl v %; celkový vývoz kraje = 100) 
Podíl uvedených SITC v % 

na vývozu kraje 
Hlavní město Praha 7  (47,7) 3  (16,6) 8    (9,2) 5    (8,5)     2   (6,9) 88,9 
Středočeský 7  (64,4) 8  (11,9) 6    (9,1) 5    (7,1) 0   (2,6) 95,1 
Jihočeský 7  (53,0) 6  (15,8) 8  (14,3) 5    (5,7) 2   (4,7) 93,5 
Plzeňský 7  (69,1) 8  (14,6) 6  (10,5) 2    (2,5) 0   (2,1) 98,8 
Karlovarský 7  (35,1) 6  (29,9) 8  (11,2) 2    (9,4) 5   (8,5) 94,1 
Ústecký 7  (29,1) 6  (27,5) 5  (17,0) 3  (10,5) 8   (8,3) 92,4 
Liberecký 7  (52,3) 6  (23,6) 8  (16,7) 5    (3,4) 2   (1,8) 97,8 
Královéhradecký 7  (55,4) 6  (27,3) 8    (7,2) 5    (4,0) 2   (3,1) 97,0 
Pardubický 7  (80,4) 6    (7,4) 8    (6,2) 5    (2,0) 3   (1,6) 97,6 
Vysočina 7  (58,1) 6  (20,6) 8  (10,6) 0    (4,0) 2   (3,6) 96,9 
Jihomoravský 7  (46,5) 8  (20,0) 6  (18,7) 5    (6,3) 0   (4,2) 95,7 
Olomoucký 7  (46,4) 6  (23,4) 8  (13,3) 0    (8,3) 5   (4,7) 96,1 
Zlínský 6  (35,8) 7  (33,5) 8    (9,8) 5    (9,1) 0   (6,8) 95,0 
Moravskoslezský 7  (45,4) 6  (28,9) 3    (9,7) 5    (5,6) 8   (5,3) 94,9 
Zdroj: ČSÚ, 2012 

Pozn.:  

0 Potraviny a živá zvířata 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, jn. 
1 Nápoje a tabák 6 Polotovary a materiály 
2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 7 Stroje a dopravní prostředky 
3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 8 Průmyslové spotřební zboží 
4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 9 Komodity a předměty obchodu, jn. 
 



Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 

 

  

 

 

 

53/96  

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  

se zájmy zaměstnavatelů 

Tab. č. 4.7 Podíl nejvýznamnějších tříd klasifikace SITC na dvě místa na celkovém vývozu jednotlivých 
krajů ČR (2010) 
Kraj Skupiny SITC 

(podíl v %; vývoz kraje = 100) 
Podíl uvedených 
skupin SITC v %        
na vývozu kraje 

Hlavní město Praha 75  (17,6) 34 (10,3) 76   (7,9) 28   (6,5) 54   (6,5) 48,8 
Středočeský 78  (45,5) 89   (7,0) 77   (4,1) 74   (4,0) 76   (3,6) 64,2 
Jihočeský 77  (15,9) 78 (15,3) 74 (12,2) 69   (6,2) 89   (5,3) 55,0 
Plzeňský 76  (23,9) 75 (13,6) 74   (9,6) 78   (8,7) 89   (8,6) 64,4 
Karlovarský 77  (23,9) 69 (11,8) 66   (8,0) 89   (7,3) 26   (6,0) 57,1 
Ústecký 77  (11,1) 33   (9,6) 57   (8,6) 78   (7,5) 66   (7,2) 44,0 
Liberecký 78  (24,3) 77 (12,9) 74 (11,1) 82   (9,0) 66   (8,0) 65,3 
Královéhradecký 78  (25,9) 77 (10,5) 69   (7,9) 74   (7,4) 71   (7,3) 59,0 
Pardubický 75  (47,3)  76 (12,2) 77 (10,0) 78   (5,7) 89   (5,0) 80,2 
Vysočina 74  (24,7) 77 (16,8) 69   (8,8) 63   (7,0) 71   (6,3) 63,6 
Jihomoravský 89  (11,7) 77 (11,4) 74   (7,5) 71   (6,9) 69   (6,5)  44,1 
Olomoucký 77  (16,2) 71 (11,4) 69 (10,2) 74   (7,7) 78   (5,0) 50,5 
Zlínský 62  (25,6) 77 (15,8) 69   (6,0) 78   (5,3) 89   (4,3) 57,0 
Moravskoslezský 78  (22,2) 67 (18,9) 32   (9,3) 77   (6,6) 69   (5,9) 62,9 
Zdroj: ČSÚ, 2012 

Pozn.: 

26 Textilní vlákna a jejich odpad 69 Kovové výrobky, jn. 
28 Rudy kovů a kovový odpad 71 Stroje a zařízení k výrobě energie 
32 Uhlí, koks a brikety 74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, jn. 
33 Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály 75 Kancelářské stroje a zařízení k automatizovanému  
34 Topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný  zpracování dat 
54 Léčiva a farmaceutické výrobky 76 Zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku 
57 Plasty v prvotní formě 77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, jn. 
62 Výrobky z pryže, jn. 78 Silniční vozidla 
63 Výrobky z korku a dřeva (kromě nábytku) 82 Nábytek a jeho díly 
66 Výrobky z nekovových nerostů, jn. 89 Různé výrobky, jn. 
67 Železo a ocel   
 

Z pohledu teritoriální struktury vývozu České republiky v roce 2010 převažují již delší 

dobu vývozy do států Evropské unie (83,8 %). Mezi jednotlivými kraji však existují poměrně 

velké rozdíly. Nadprůměrný meziroční relativní růst vývozu do států EU byl patrný u pěti 

krajů - Pardubického (32,2 %), Moravskoslezského (28,2 %), Karlovarského (23,0 %), 

Vysočina (17,6 %) a kraje Ústeckého (17,1 %). Největší absolutní meziroční růst vývozu do 

států EU pak zaznamenal kraj Moravskoslezský (52,4 mld. Kč). Celkově pak 92 % vývozů 

tohoto regionu směřuje do vyspělých tržních ekonomik (viz tabulka č. 4.8). Zřejmý je však i 

poněkud vyšší podíl vývozu do evropských tranzitivních ekonomik oproti ostatním krajům. 
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Vyšší podíl vývozu bezpochyby souvisí se zbožovou strukturou Moravskoslezského kraje a 

poměrně velkým zastoupením vývozu výrobků hutního průmyslu. 

Z celkového vývozu jednotlivých krajů připadla u všech krajů České republiky 

rozhodující část na vývoz do Německa. Z pohledu Moravskoslezského kraje do této 

ekonomiky směřuje 85,7 % vývozů. Druhá největší část z celkového vývozu 

Moravskoslezského kraje byla směrována, jako u dalších pěti krajů, na Slovensko (11,1 %). 

Tab. č. 4.8 Hlavní partnerské státy krajů z pohledu vývozu (2010) 

Kraj Pořadí jednotlivých států na celkovém vývozu kraje (podíl v %) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Praha DE (33,3) SK (18,4) PL   (8,7) AT   (6,2) RU   (4,0) FR   (3,7) IT    (2,5) NL   (2,3) 
Středočeský DE (31,0) FR   (7,2) PL   (6,6) GB   (5,7) IT    (5,5) SK   (5,0) NL   (3,9) ES   (3,7) 
Jihočeský DE (40,7) AT (16,1) FR   (7,9) SK   (4,4) IT    (4,1) PL   (3,9) RU   (2,3) GB   (2,2) 
Plzeňský DE (56,4) FR   (5,8) GB   (5,5) IT    (5,2) AT   (3,4) SK   (2,6) PL   (2,3) ES   (2,2) 
Karlovarský DE (56,8) RO  (5,7) PL   (5,0) SK   (3,7) IT    (3,5) AT   (2,5) BE   (2,4) GB   (2,3) 
Ústecký DE (41,2) SK   (7,9) PL   (6,4) AT   (4,8) GB   (4,5)  FR   (4,4) IT    (4,2) BE   (4,1) 
Liberecký DE (42,8) PL   (6,6) FR   (5,2) SK   (5,0) BE   (4,6) ES   (3,6) GB   (3,2) AE   (3,2) 
Královéhradecký DE (33,0) PL   (6,1) SK   (4,9) FR   (4,6) GB   (4,0) RU   (3,9) IT    (3,7) IN    (3,2) 
Pardubický DE (22,1) GB (12,1) NL (11,8) FR   (9,3) IT    (5,1) SE   (4,0) ES   (3,8) SK   (3,6) 
Vysočina DE (38,1) AT   (6,8) SK   (5,9) FR   (5,7) PL   (4,5) IT    (4,2) GB   (4,1) HU   (4,0) 
Jihomoravský DE (25,6) SK (11,1) AT   (9,3) PL   (5,9) IT    (5,4) FR   (3,9) GB   (3,6) NL   (3,6) 
Olomoucký DE (28,5) SK   (9,8) PL   (7,2) IT    (6,3) GB   (5,0) FR   (4,8) AT   (4,5) US   (3,9) 
Zlínský DE (36,5) SK (10,2) PL   (5,9) IT    (4,3) FR   (4,0) GB  (4,0) US   (3,8) AT   (3,4) 
Moravskoslezský DE (22,3) SK (11,1)  PL (11,1) AT   (5,7) NL   (5,0) FR   (4,6) IT    (4,4) GB   (4,1) 
Zdroj: ČSÚ, 2012 

Pozn.: kódy jednotlivých států: 

AE Spojené arabské emiráty ES Španělsko IN Indie RO Rumunsko 
AT Rakousko FR Francie IT Itálie RU Rusko 
BE Belgie GB Spojené království NL Nizozemsko SE Švédsko 
DE Německo HU Maďarsko PL Polsko SK Slovensko 
      US Spojené státy 
 



Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 

 

  

 

 

 

55/96  

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  

se zájmy zaměstnavatelů 

Tab. č. 4.9 Teritoriální struktura vývozu krajů ČR (2010)  
Kraj VTE z toho: RE ETE SNS Ostatní 

státy 
Nesp. 

EU ESVO ost.VTE 
podíl v %; vývoz kraje = 100 

Hlavní město Praha 90,3 86,8 1,0 2,5 2,5 0,8 5,4 0,9 0,1 
Středočeský 91,4 86,4 1,9 3,1 3,4 0,8 3,7 0,6 0,1 
Jihočeský 93,2 88,6 1,2 3,4 2,3 0,5 3,3 0,7 0,0 
Plzeňský 96,8 92,4 1,7 2,7 1,6 0,2 0,7 0,7 0,0 
Karlovarský  94,5 89,2 1,1 4,2 2,2 0,2 1,5 0,7 0,9 
Ústecký 93,8 88,8 1,7 3,3 2,5 0,6 2,2 0,8 0,1 
Liberecký 88,3 84,1 0,9 3,3 5,9 0,5 3,9 1,4 0,0 
Královéhradecký 83,4 72,4 4,7 6,3 7,7 1,1 5,6 2,2 0,0 
Pardubický 91,0 83,7 3,4 3,9 4,7 0,5 3,1 0,7 0,0 
Vysočina 90,3 84,0 1,0 5,3 4,5 0,7 2,6 1,9 0,0 
Jihomoravský 87,3 80,7 2,4 4,2 5,7 0,6 4,9 1,5 0,0 
Olomoucký 89,7 81,7 2,1 5,9 3,7 0,7 5,1 0,8 0,0 
Zlínský 89,7 81,9 1,8 6,0 5,6 0,5 3,4 0,8 0,0 
Moravskoslezský 92,0 85,8 1,4 4,8 2,4 1,0 3,7 0,9 0,0 
Zdroj: ČSÚ, 2012 

Pozn.: Klasifikace ekonomik, do kterých směřují vývozy z ČR: 

EU Evropská unie ESVO 

Evropské 
sdružení volného 
obchodu RE 

 
Rozvojové 
ekonomiky 

ET
E 

 
Evropské tranzitivní 
ekonomiky 

AT Rakousko CH Švýcarsko AE Spojené arabské emiráty BA Bosna a Hercegovina 
DE Německo NO Norsko BR Brazílie HR Chorvatsko 
FR Francie   EG Egypt XS Srbsko 
GB 
NL 
PL 

Spojené království 
Nizozemsko 
Polsko 

Ostatní 
VTE 
AU 

Ostatní vyspělé 
tržní ekonomiky 
Austrálie 

HK 
IN 
IQ 

Hongkong 
Indie 
Irák 

  

SNS 
Společenství 
nezávislých států 

SK Slovensko JP 
TR 

Japonsko 
Turecko 

ML 
MX 

Mali 
Mexiko 

RU Rusko 
UA Ukrajina 

  US Spojené státy PH Filipíny   
  IL Izrael TN Tunisko Ostatní státy 
 

 
    CN Čína 

CU Kuba 
VN Vietnam 
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5 Podíl vědy a výzkumu na rozvoji Moravskoslezského 
kraje  

5.1 Pracoviště vědy a výzkumu  
V České republice byl výzkum a vývoj v roce 2010 prováděn celkem na 2 587 

pracovištích, které náležely 2 392 ekonomickým subjektům. Oproti předchozímu roku se 

počet pracovišť výzkumu a vývoje zvýšil o desetinu a oproti roku 2005 téměř o třetinu. 

Dominantním sektorem provádění vědy a výzkumu byl v roce 2010 stejně jako v předešlých 

letech podnikatelský sektor s 2 130 pracovišti, které na celkovém počtu všech pracovišť 

zaujímaly 82 %. Téměř stejnou měrou se na celkovém počtu pracovišť vědy a výzkumu 

podílel vládní a vysokoškolský sektor (8 %; 196 resp. 193 pracovišť). Soukromý neziskový 

sektor je na provádění vědeckovýzkumné činnosti v České republice zastoupen jen malým 

dílem. V roce 2010 se zabývalo výzkumem a vývojem 68 pracovišť z tohoto sektoru. 

Z hlediska počtu zaměstnanců je zajímavé, že věda a výzkum se provádí v České 

republice spíše na menších pracovištích. V roce 2010 ve více než v polovině těchto pracovišť 

(52 %, 1 338 pracovišť) pracovalo méně než 5 zaměstnanců vědy a výzkumu přepočtených na 

celý pracovní úvazek. Tento fakt je dán výskytem malých pracovišť především v 

podnikatelském sektoru. Naopak větší pracoviště s více než 100 přepočtenými zaměstnanci 

nalezneme ve vládním a vysokoškolském sektoru, kde se v roce 2010 nacházelo dvě třetiny 

takto velkých pracovišť. 

Nejčastěji vydala pracoviště vědy a výzkumu na svoji výzkumnou a vývojovou 

činnost méně než 10 mil. Kč (72 % pracovišť). Navíc z těchto pracovišť utratilo za tuto 

činnost celkově 619 pracovišť méně než 1 mil. Kč (24 % pracovišť). Celkový počet 

pracovišť, která za vědu a výzkum vydají více než 100 mil. Kč, se od roku 2008 pohybuje 

okolo 110. 

Z hlediska vědních oblastí se většina pracovišť (59 %, 1 536 pracovišť) zabývá 

výzkumem v oblasti technických věd, a to zejména díky jejich vysokému zastoupení v 

podnikatelském sektoru (1 461 pracovišť). Ve vládním sektoru převládal počet pracovišť 

zabývajících se humanitními a přírodními vědami (36 %, resp. 30 % pracovišť tohoto sektoru) 
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a ve vysokoškolském sektoru počet pracovišť zabývajících se sociálními a technickými 

vědami (25 %, resp. 22 % pracovišť tohoto sektoru). 

Stejně jako v minulých letech i v roce 2010 byla většina pracovišť soustředěna v Praze 

(25 %, 657 pracovišť) a v Jihomoravském kraji (16 %, 420 pracovišť). 

V roce 2010 náleželo soukromým domácím podnikům v podnikatelském sektoru 73 % 

pracovišť vědy a výzkumu, zahraničním afilacím 24 % pracovišť a veřejným domácím 

podnikům 3 % pracovišť. Hlavní ekonomická činnost více než poloviny všech pracovišť (1 

162 pracovišť) v podnikatelském sektoru náležela do zpracovatelského průmyslu. Přičemž 

právě ve zpracovatelském průmyslu převládala pracoviště ve strojírenském průmyslu (240 

pracovišť). Ve vládním sektoru je pochopitelně největší část pracovišť tvořena ústavy 

Akademie věd ČR (60 pracovišť) a ostatními resortními výzkumnými organizacemi (38 

pracovišť). Pro výzkum a vývoj jsou podstatné subjekty mající jako svoji hlavní ekonomickou 

činnost výzkum a vývoj (CZ-NACE 72). V roce 2010 bylo v České republice 259 těchto 

pracovišť, tedy desetina z celkového počtu pracovišť vědy a výzkumu v České republice. V 

porovnání s rokem 2005 klesl počet výzkumných pracovišť (CZ-NACE 72) v České republice 

o pětinu. V roce 2010 se výzkumná pracoviště (CZ-NACE 72) podílela 7 % na celkovém 

počtu subjektů provádějících výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru a ve vládním sektoru 

50 %. Největší počet výzkumných pracovišť se v České republice tradičně nachází v oblasti 

přírodních a technických věd (94, resp. 77 výzkumných pracovišť). Více než třetina ze všech 

výzkumných pracovišť byla situována na území hl. m. Prahy (92 pracovišť). 

V počtu pracovišť působících v Moravskoslezském kraji zaujímá tento region třetí 

pozici za hlavním městem Praha a Jihomoravským krajem. Pozitivně je možno hodnotit také 

nepřetržitý nárůst počtu vědeckovýzkumných pracovišť od roku 2005. S tímto trendem příliš 

nekoresponduje výše celkových výdajů, která do této oblasti směřuje. Vzhledem k tomu, že 

převážná část těchto výdajů je financována za soukromých podnikatelských zdrojů, je třeba 

přesouvat do tohoto regionu ne pouze výrobní kapacity, ale také vývojová centra. 
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Tab. č. 5.1 Počet pracovišť vědy a výzkumu v ČR a jednotlivých krajích (2005 – 2010) 
  

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

PODÍL 

(2010)  

ČR = 

100 

ČR CELKEM 2 017 2 142 2 204 2 233 2 345 2 587 100 

PRAHA 591 594 626 614 627 657 25,3 

STŘEDOČESKÝ 162 180 189 187 204 225 8,6 

JIHOČESKÝ 92 88 91 96 100 111 4,2 

PLZEŇSKÝ 74 81 84 81 93 100 3,8 

KARLOVARSKÝ 16 19 22 21 23 20 0,7 

ÚSTECKÝ 71 80 82 82 75 87 3,3 

LIBERECKÝ 73 74 74 81 87 91 3,4 

KRÁLOVEHRADECKÝ 97 104 111 107 116 139 5,3 

PARDUBICKÝ 88 118 111 112 121 134 5,1 

VYSOČINA 69 76 66 79 80 89 3,3 

JIHOMORAVSKÝ 292 315 321 342 365 420 16,1 

OLOMOUCKÝ 98 100 107 105 113 122 7,3 

ZLÍNSKÝ 118 132 131 134 140 164 6,2 

MORAVSKOSLEZSKÝ 176 181 189 192 201 228 8,7 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní výpočty 

5.2 Výdaje na vědu a výzkum  
V roce 2010 činily celkové výdaje na vědu a výzkum v České republice 59,0 mld. Kč. 

Celkově bylo mezi roky 2005 a 2010 do výzkumu a vývoje v České republice investováno 

téměř 315 mld. Kč, přičemž průměrný reálný meziroční nárůst výdajů mezi těmito roky činil 

5,3 %. V roce 2010 byl zaznamenán růst výdajů v nominálních cenách o 6,7 % (tj. o 3,7 mld. 

Kč) a ve stálých cenách roku 2000 o 8,0% (tj. o 3,6 mld. Kč). Kromě absolutního nárůstu 

výdajů došlo v posledním roce i k relativnímu růstu výdajů, který je vyjádřen jako podíl na 

HDP, a to z 1,53 % v roce 2009 na 1,61 % v roce 2010. 

Po celé sledované období byl nejsilnějším zdrojem financování vědy a výzkumu v 

České republice soukromý podnikatelský sektor. V roce 2010 bylo z podnikatelských zdrojů 
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vydáno 28,9 mld. Kč (49 %), z veřejných zdrojů 23,5 mld. Kč (40 %), ze soukromých 

zahraničních zdrojů 3,9 mld. Kč (7 %) a z veřejných zahraničních zdrojů 2,2 mld. Kč (4 %). 

V posledních šesti letech nejintenzivněji rostly výdaje ze soukromých a veřejných 

zahraničních zdrojů, a to průměrným reálným meziročním růstem 21 %, resp. 25 %. Růst 

celkových výdajů byl v posledním roce tažen zejména růstem soukromých domácích zdrojů, 

které vzrostly absolutně o 4,2 mld. Kč. 

Stejně jako je soukromý domácí podnikatelský sektoru hlavním zdrojem financování 

vědy a výzkumu prováděné na území České republiky, tak je i největším sektorem, do kterého 

jsou tyto finance investovány. V roce 2010 činily výdaje uskutečněné v podnikatelském 

sektoru 36,6 mld. Kč (62 %). Druhým nejvýznamnějším sektorem provádění vědy a výzkumu 

z hlediska velikosti výdajů zůstal v roce 2010 vládní sektor s 11,5 mld. Kč (19 %), který je v 

posledních šesti letech doháněn vysokoškolským sektorem, jehož výdaje v roce 2010 činily 

10,6 mld. Kč (18 %). 

Graf č. 5.1 Výdaje na vědu a výzkum v ČR podle zdroje financování (mld. Kč) 

 
Zdroj: ČSÚ, 2012 

S dominancí vědy a výzkumu v podnikatelském sektoru souvisí i struktura výdajů na 

jeho realizaci podle typu vědeckovýzkumné činnosti, ve které převládají výdaje na 

experimentální vývoj. V roce 2010 bylo na experimentální vývoj vynaloženo 43 % všech 

výdajů (25,3 mld. Kč). Výdaje na aplikovaný výzkum v roce 2010 představovaly 30 % (17,9 

mld. Kč) a výdaje na základní výzkum 27 % celkových výdajů (15,9 mld. Kč). V posledním 

roce se zastoupení aplikovaného výzkumu zvýšilo na úkor výzkumu základního. 
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Stejně jako v minulých letech i v roce 2010 bylo investováno nejvíce finančních 

prostředků do oblasti technických (34,0 mld. Kč; 58 %) a přírodních věd (14,4 mld. Kč; 24 

%). Tyto dvě vědní oblasti byly z hlediska výdajů na vědeckovýzkumnou činnost dominantní 

ve všech hlavních sektorech jejího provádění. 

V regionálním členění bylo nejvíce výdajů v roce 2010 investováno v Praze (20,998 

mld. Kč, což je 35,6 %), ve Středočeském (11,9 mld. Kč, což je 20,2 %) a v Jihomoravském 

kraji (8,411 mld. Kč, což představuje 14,2 %). Naopak nejmenší výdaje byly evidovány v 

Karlovarském kraji (0,106 mld. Kč, 0,2 %). Moravskoslezský kraj obdržel na rozvoj 

vědeckovýzkumné činnosti v roce 2010 3,114 mld. Kč, což představuje 5,3 % z celkových 

výdajů. Z této částky je převážná část výdajů financována podnikatelským sektorem (2,372 

mld. Kč). 

Tab. č. 5.2 Výdaje na vědu a výzkum v ČR podle krajů 
 mld. Kč (běžné ceny) struktura* (v %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR 42,198 49,900 54,284 54,108 55,350 59,033 100 100 100 100 100 100 

PHA 15,835 19,186 22,914 22,481 20,906 20,998 38 38 42 42 38 36 

SČ 8,561 8,525 10,560 9,782 10,151 11,900 20 17 19 18 18 20 

JČ 1,610 1,713 1,787 1,967 2,123 2,116 4 3 3 4 4 4 

PL 1,130 1,334 1,394 1,767 1,599 2,295 3 3 3 3 3 4 

KV 0,076 0,071 0,078 0,098 0,092 0,106 0 0 0 0 0 0 

ÚST 0,589 0,588 0,692 0,808 0,652 0,696 1 1 1 1 1 1 

LB 1,110 1,483 1,312 1,517 1,329 1,449 3 3 2 3 2 2 

KH 1,169 0,985 1,268 1,213 1,651 1,568 3 2 2 2 3 3 

PB 1,632 1,932 2,018 2,002 1,939 2,228 4 4 4 4 4 4 

VYS 0,707 0,517 0,538 0,698 0,646 0,743 2 1 1 1 1 1 

JM 4,654 5,057 5,726 6,047 8,127 8,411 11 10 11 11 15 14 

OL 1,372 1,328 1,511 1,433 1,620 1,599 3 3 3 3 3 3 

ZL 1,571 1,646 1,721 1,633 1,583 1,809 4 3 3 3 3 3 

MSK 2,182 5,535 2,765 2,661 3,030 3,114 5 11 5 5 5 5 

Zdroj: ČSÚ, 2012, *zaokrouhleno na celá čísla 
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Poměrně nízký podíl výdajů na rozvoj vědeckovýzkumné činnosti je do 

Moravskoslezského kraje poskytován z rozpočtových výdajů. Z celkové částky 22,602 mld. 

vyčleněné pro vědu a výzkum v roce 2010 do tohoto regionu směřovalo pouze 0,743 mld. Kč, 

což představuje podíl 3,3 %. Z této částky směřovalo 65 mil Kč do veřejných výzkumných 

institucí, 369 mil. Kč na výzkum realizovaný na vysokých školách, 252 mil. bylo poskytnuto 

soukromým podnikům a 57 mil. Kč získaly ostatní subjekty. 

Tab. č. 5.3 Státní rozpočtové výdaje na vědu a výzkum podle krajů 
 celkové výdaje (mld. Kč) podíl v % (ČR = 100) 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

ČR 20,490 23,005 22,602 100 100 100 

Hl.m.Praha 11,824 13,231 12,795 57,7 57,5 56,6 

Středočeský 1,494 1,654 1,630 7,3 7,2 7,2 

Jihočeský 0,649 0,721 0,681 3,2 3,1 3,0 

Plzeňský 0,305 0,397 0,448 1,4 1,7 1,9 

Karlovarský 0,005 0,005 0,008 0,02 0,022 0,03 

Ústecký 0,144 0,164 0,156 0,7 0,7 0,69 

Liberecký 0,138 0,351 0,382 0,6 1,5 1,7 

Královehradecký 0,189 0,224 0,201 0,9 0,97 0,8 

Pardubický 0,385 0,473 0,477 1,8 2,1 2,1 

Vysočina 0,118 0,125 0,133 0,6 0,5 0,6 

Jihomoravský 3,064 3,523 3,519 14,9 15,3 15,6 

Olomoucký 0,799 0,904 0,842 3,9 3,9 3,7 

Zlínský 0,308 0,351 0,305 1,5 1,5 1,3 

Moravskoslezský 0,634 0,763 0,743 3,1 3,3 3,3 

nelze určit 0,336 0,119 0,282 1,6 0,5 1,2 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní výpočty 

V tab. 5.4 je vidět, kam konkrétně směřují výdaje na vědu a výzkum poskytnuté ze 

státního rozpočtu. Stále převážná část směřuje na výzkum realizovaný na vysokoškolských 

pracovištích. Přesto je vidět postupně klesající trend ve prospěch soukromých podniků a 

dalších, ve statistice blíže nespecifikovaných subjektů.  
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Podpora výzkum na vysokých školách v Moravskoslezském kraji, zejména 

technických směrů, je důležitá nejen pro rozvoj nových technologií již stávajícího průmyslu, 

ale také pro rozvoj oblastí, které se budou podílet na větší diverzifikaci odvětvové struktury 

v tomto regionu. Zejména výzkum nanotechnologií na VŠB-TU Ostrava v rámci Centra 

nanotechnologií (CNT) odráží změny, které nastaly v souvislosti s výzkumným záměrem 

MŠMT z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií. Dochází tady k propojení vysokoškolského 

výzkumu s praxí. 

Dalším realizovaným projektem regionu Moravskoslezského kraje, IT4Innovations, je 

unikátní projekt, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti 

informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci celé 

řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje. 

Projekt společně připravuje pět subjektů: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 

Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a 

Ústav geoniky AV ČR. 

Projekt Centra excelence IT4Innovations představuje jednu ze zásadních příležitostí 

pro posílení konkurenceschopnosti nejenom zapojených regionů, ale celé České republiky. 

Potenciál centra se opírá o jedinečnou kombinaci několika vzájemně se doplňujících faktorů: 

existence základny s kvalitními výzkumnými pracovníky s mezinárodními zkušenostmi a 

vazbami; vysoká pravděpodobnost vytvoření produktů a služeb pro uspokojení stávajících i 

budoucích potřeb aplikační – soukromé i veřejné - sféry; vysoká motivace relevantních aktérů 

vytvořit v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji mezinárodně uznávané centrum 

excelence v progresivním oboru informačních technologií. 

Hlavním přínosem projektu CE IT4Innovations je vytvoření unikátní struktury 

národního a mezinárodního významu zaměřené na klíčové oblasti vědy a výzkumu, jakými 

jsou rozvoj informační společnosti, vývoj vestavných systémů, inovativní medicína a 

nanotechnologie a v neposlední řadě také informačních technologií samotných. Projekt Centra 

excelence IT4Innovations také představuje výjimečné sjednocení vědeckých, výzkumných a 

vývojových kapacit z oblasti informatiky a výpočetní matematiky s cílem zajistit rozvoj celé 

řady moderních a progresivních technologií. Vznik takového centra evokuje další poptávku 
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po nových sofistikovaných službách, které by bez takové výzkumné infrastruktury národního 

významu nebylo možné realizovat. Tímto způsobem vytváříme základnu pro těsné sepjetí 

základního a aplikovaného výzkumu s jasně specifikovaným dopadem do inovací. 

V kontextu s tímto projektem je možno pozitivně hodnotit také počet studentů 

doktorských studijních programů na vysokých školách Moravskoslezského kraje v IT 

oborech. V roce 2010 jich v tomto regionu studovalo 25,4 % (334 z celkového počtu 1321 

v celé české republice), což je největší počet ze všech krajů ČR včetně regionu Hlavní město 

Praha (150 studentů, což představuje podíl 11,3 %). Vzhledem k tomu, že se Ostrava stává 

sídlem mezinárodní firmy Tieto Czech s.r.o.9, existuje zde velká pravděpodobnost, že tato 

vysoce kvalifikovaná pracovní síla by mohla najít zajímavé pracovní příležitosti v tomto 

regionu a přispět tak k větší diverzifikaci odvětvové struktury, která by byla schopna daleko 

lépe čelit případným krizovým obdobím zpracovatelského průmyslu. 

Tab. č. 5.4 Státní rozpočtové výdaje na vědu a výzkum podle typu hlavních příjemců (mil. Kč) 
 2008 2009 2010 

celkem 634 763 743 

veřejné výzkumné instituce 82 72 65 

vysoké školy 359 405 369 

soukromé podniky 191 245 252 

ostatní 2 41 57 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

                                                 

9 Tieto je přední severoevropská IT společnost poskytující služby v oblasti IT a produktového inženýrství. 
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6 Prostorová diferenciace největších podniků – vyjádření 
hospodářského významu kraje v rámci země 

Jsou pouze malé pochyby, že existují bohaté a komplexní vztahy mezi velkými 

podniky a národními, regionálními či lokálními ekonomikami. U národních ekonomik velké 

podniky ovlivňují například platební bilanci, míru zaměstnanosti, celkovou technologickou 

úroveň, intenzitu konkurence apod. Na regionální a místní úrovni se pak jedná především o 

úroveň zaměstnanosti, intenzitu dodavatelsko-odběratelských vztahů s místními, resp. 

regionálními firmami atd.  

Pro zjištění úrovně koncentrace ekonomické moci světová literatura doporučuje 

sledování rozmístění ústředí 500 největších firem v dané zemi. Velikost podniku je přitom 

nejčastěji měřena jeho obratem. S ohledem na dostupnost či spíše nedostupnost dat a také na 

velikost České republiky je v této studii hodnocena prostorová distribuce pouze sta největších 

českých podniků. Časové trendy nám dále mohou pomoci identifikovat, zdali je prostředí 

daného regionu přátelské k rozvíjení velkých podniků anebo zda dokáže region přilákat 

ústředí velkých firem odjinud. Časové trendy je možno vytvořit až od roku 1995 kvůli 

neexistenci dat za léta předcházející. Rozmístění sta největších českých firem přitom bude 

sledováno na prostorové úrovni NUTS III, která koresponduje s velikostí samosprávných 

krajů v zemi. 

V této souvislosti je důležitý absolutní počet podnikových ústředí lokalizovaných ve 

sledovaném území, který nám dává základní představu o podnikohospodářské síle 

analyzovaného území. Relativní váha daného území v rámci České republiky přitom bude 

zjišťována prostřednictvím podílu agregovaného obratu firem ve sledovaném území na 

celkovém obratu sta největších českých firem a to v příslušném časovém období. Pro 

samotnou analýzu bude využito od roku 1995 každoročně zjišťovaných dostupných 

statistických zdrojů. S ohledem na charakter a celkový rozsah studie budou tato data 

zjišťována za léta 1995, 2000, 2005 a 2010. 

Základní soubor pro kvalitativní část výzkumu, která proběhla formou dotazníkového 

šetření, obsahoval 190 podniků. Tato skutečnost byla způsobena jejich opakovaným výskytem 

v databázích top 100 a stejně tak úpadkem či likvidací některých těchto společností. 
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Vyplněných dotazníků bylo nakonec 53 a návratnost tedy dosáhla asi 28%. Nejprve byli 

kontaktováni manažeři jednotlivých podniků a to prostřednictvím e-mailu. Pokud 

neodpověděli, byli osloveni telefonicky a posléze jim byl zaslán dotazník přímo na jejich e-

mail. 

V kontextu provedeného výzkumu stojí za připomenutí systém osídlení a prostorová 

distribuce obyvatelstva v rámci země. Nutno zdůraznit, že obyvatelstvo – ať už se jedná o 

populaci na území trvale žijící anebo návštěvníky – svou přítomností a aktivitami vytváří 

potenciál daného teritoria, který odpovídá výslednici projevů sociálně-ekonomických prvků a 

interakcí v území. Přestože počet obyvatel zůstává jedním z bazálních indikátorů 

charakterizujících kvality daného teritoria, nutno také pamatovat na celou řadu dalších 

charakteristik jako hospodářský význam území, jeho geografickou polohu, míru urbanizace, 

turistickou atraktivitu, podnikatelskou aktivitu atd. 

Následující text je zaměřen na kvantitativní a kvalitativní analýzu interpretace 

prostorové distribuce ústředí sta největších firem v České republice a to s ohledem na jejich 

obrat. Rozmístění centrál největších podniků je jistým vyjádřením a zároveň také faktorem 

regionální diferenciace země v tranzitivním, resp. post-tranzitivním období. Vývoj rozmístění 

ústředí sta největších českých podniků je také určitou reflexí hospodářské moci jednotlivých 

regionů v zemi. 

6.1 Prostorový vývoj lokalizace ústředí velkých podniků z kvantitativní perspektivy 
V roce 1995, který je také prvním rokem naší analýzy, bylo jednoznačně patrné, že 

prostorová organizace ústředí největších českých firem byla stále silně ovlivněna předchozím 

obdobím centrálního plánování. Může to být připsáno skutečnosti, že se hospodářsko-

prostorové struktury vyznačují jistou inercií a výsledky hlubokých a intenzivních 

transformačních procesů tak nebyly v prostorovém průmětu dostatečně hmatatelné. 
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Tab. č. 6.1 Ústředí sta největších českých podniků z regionálního pohledu v roce 1995 
Kraj Počet firem % podíl na agregovaném obratu 

sta největších českých firem 
Střední Čechy 45 56,08 
       Praha 39 46,99 
       Středočeský 6 9,09 
Jihočeský 4 1,82 
Plzeňský 4 4,51 
Karlovarský 2 1,08 
Ústecký 9 8,23 
Liberecký 2 0,75 
Královehradecký 2 1,69 
Pardubický 4 1,81 
Vysočina 1 0,35 
Jihomoravský 7 4,16 
Olomoucký 1 0,38 
Zlínský 5 2,6 
Moravskoslezský 14 16,54 
Zdroj: vlastní výzkum 

Jak je patrné z tabulky 6.1, již v roce 1995 bylo v obou hodnocených indikátorech 

nejsilnější hlavní město Praha, které na sebe vázalo více než třetinu největších českých firem 

a jehož podíl na agregovaném obratu největších českých firem dosáhl takřka 47 %. Ještě o 

poznání výraznější pak byla dominance celých Středních Čech.   

V roce 1995 byla také pozorovatelná dosti významná pozice hustě osídlených krajů, 

jako Ústecký či Moravskoslezský, které jsou oba tradičními průmyslovými regiony. 

Jednostranný důraz na metalurgii, chemický průmysl či dobývání uhlí sice způsobil, že tyto 

kraje byly hospodářsky významné, avšak zároveň se s ohledem na svou sektorovou 

monokulturu stejně jako další nepříznivé ekonomické charakteristiky staly v nových 

hospodářských podmínkách silně zranitelnými. 

Na úrovni měst pak byla většina centrál velkých firem koncentrována primárně do 4 

největších měst (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň), stejně jako do některých krajských metropolí 

(například Ústí nad Labem). Pochopitelně, vzhledem k neukončené privatizaci a probíhajícím 

transformačním procesům představovala prostorová distribuce ústředí velkých podniků v roce 

1995 pouze počáteční náznak vývoje koncentrace hospodářské moci. 

Na straně druhé, kraje rurálnějšího charakteru, mezi které patří například Vysočina či 

Olomoucký kraj, měly na svém území pouze minimální počet ústředí největších firem v zemi. 
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Zajímavý byl také Zlínský region, který se stal ukázkovým příkladem dynamického nárůstu 

počtu malých a středně velkých firem, které však co do ekonomicko-politického vlivu vytváří 

naprosto jinou kategorii, nežli podniky velké. 

Prozkoumání trendů v čase nám umožňuje odvodit základní tendence určující 

objevující se prostorovou organizaci ústředí sta největších českých podniků. Tabulka 6.1 

přitom dokazuje, že po první tranzitivní dekádě již došlo k určité prostorové projekci 

transformačních a privatizačních procesů. 

Mezi léty 1995 a 2000 vzrostl podíl hlavního města Prahy na agregovaném obratu sta 

největších českých firem z 46,99% na 47,14%. V té době také vzrostl počet ústředí největších 

českých firem lokalizovaných v hlavním městě z 39 na 46. Praha v té době také dále posílila 

svou roli principiálního centra terciárního sektoru v zemi. 

Další kraje, jejichž metropolemi jsou velká města, jako Západočeský, Jihomoravský či 

Moravskoslezský buď stagnovaly anebo dokonce poklesly a to jak v počtu reprezentantů mezi 

sta největšími podniky v České republice tak také v podílu na agregovaném obratu těchto sta 

největších firem. Pozorovatelný propad se týkal tradičních průmyslových krajů – tedy kraje 

Moravskoslezského a Ústeckého – a nevyhnul se ani kraji Plzeňskému. Zajímavý vývoj šlo 

vysledovat v případě kraje Jihomoravského, u něhož se snížil počet ústředí velkých firem ze 7 

na 5, zato stoupl jeho procentuální podíl na agregovaném obratu sta největších firem v zemi a 

to z 4,16% na 5,26%.  

Rapidně se také vylepšila pozice kraje Středočeského, který tvoří zázemí hlavního 

města. Tento vzestup může být připsán především firmě Škoda Auto, která měla ve 

sledovaném období zdaleka největší obrat ze všech velkých podniků v zemi. Střední Čechy 

jako celek tedy významně posílily svou již tak vynikající pozici.  

Pro ostatní území pak byl charakteristický buď pokles anebo stagnace v pozorovaných 

charakteristikách. Sečteno a podtrženo, společně s alespoň přibližným zakončením 

principiálních transformačních a privatizačních kroků se objevil i zřetelný proces koncentrace 

vlastnictví.  
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Tab. č. 6.2 Ústředí sta největších českých podniků z regionálního pohledu v roce 2000 

Kraj Počet firem % podíl na agregovaném obratu 
sta největších českých firem 

Střední Čechy 55 63,77 
       Praha 46 47,14 
       Středočeský 9 16,63 
Jihočeský 5 1,85 
Plzeňský 4 2,56 
Karlovarský 1 0,39 
Ústecký 8 8,45 
Liberecký 1 0,56 
Královehradecký 3 1,96 
Pardubický 2 0,88 
Vysočina 1 0,33 
Jihomoravský 5 5,26 
Olomoucký 1 0,33 
Zlínský 2 1,28 
Moravskoslezský 12 12,38 
Zdroj: vlastní výzkum 

Výsledky roku 2005 ukazují na další nárůst koncentrace velkých firem v ČR. V Praze 

měla centrálu již více než polovina velkých firem v zemi a procentuální podíl na agrego-

vaném obratu sta největších podniků opět výrazně stoupl (viz tab. 6.3). Ve Středočeském kraji 

procentuální podíl na agregovaném obratu sta největších českých firem poklesl, opět se 

zvýšila celková váha prostoru Středních Čech a to u obou sledovaných ukazatelů. 

Tab. č. 6.3 Ústředí sta největších českých podniků z regionálního pohledu v roce 2005 

Kraj Počet firem % podíl na agregovaném obratu 
sta největších českých firem 

Střední Čechy 60 68,68 
       Praha 51 56,37 
       Středočeský 9 12,51 
Jihočeský 3 2,63 
Plzeňský 2 1,73 
Karlovarský 1 0,39 
Ústecký 7 3,68 
Liberecký 1 0,36 
Královehradecký 2 0,84 
Pardubický 2 2,63 
Vysočina 2 1,14 
Jihomoravský 3 2,23 
Olomoucký 0 0 
Zlínský 1 0,34 
Moravskoslezský 16 15,15 
Zdroj: vlastní výzkum 
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Dalším výrazným rysem vývoje prostorové organizace ústředí velkých firem je, že 

s ohledem na stále menší počet centrál těchto firem v jednotlivých regionech lze do budoucna 

očekávat jistou volatilitu, pokud jde o pořadí těchto regionů. Výjimku tvoří snad pouze na 

úrovni NUTS III populačně a průmyslově významný Moravskoslezský kraj, i když také u něj 

byl vývoj dosti nejednoznačný. Naopak kraj Olomoucký neměl mezi sta největšími firmami v 

zemi ani jednoho zástupce. 

Poslední vývoj pak ukazuje, že dochází k určité stabilizaci prostorové distribuce 

velkých podniků, což bylo potvrzeno také kvalitativním výzkumem (viz následující 

subkapitola). Ačkoliv není prostorové uspořádání velkých podniků v souladu se systémem 

osídlení v zemi, všechny regiony měly v roce 2010 v této skupině, která spoludeterminuje 

mapu hospodářské moci v zemi, alespoň jednoho zástupce. Nutno také očekávat, že ústředí 

velkých společností se budou v budoucnu soustřeďovat pouze do limitovaného počtu velkých 

měst a aglomerací. 

Tab. č. 6.4 Ústředí sta největších českých podniků z regionálního pohledu v roce 2010 

Kraj Počet firem % podíl na agregovaném obratu 
sta největších českých firem 

Střední Čechy 53 69,14 
       Praha 48 56,75 
       Středočeský 5 12,39 
Jihočeský 1 0,36 
Plzeňský 4 3,07 
Karlovarský 2 0,57 
Ústecký 4 1,69 
Liberecký 3 1,03 
Královehradecký 2 0,62 
Pardubický 3 5,32 
Vysočina 3 1,17 
Jihomoravský 6 3,99 
Olomoucký 1 0,36 
Zlínský 4 1,04 
Moravskoslezský 14 11,64 
Zdroj: vlastní výzkum 

Specificky pro kraj Moravskoslezský platí, že je po středočeském prostoru dlouhodobě 

druhým nejvýznamnějším regionem koncentrace největších podniků a to jak pokud jde o 

jejich prostý počet tak také ve vazbě na obrat těmito firmami dosahovaný. V kraji se 

koncentruje nikoliv zanedbatelná hospodářská moc. 
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Pohled na odvětvovou diferenciaci zkoumaných největších podniků 

v Moravskoslezském kraji nám přináší další zajímavé skutečnosti: dva z celkem čtrnácti 

těchto podniků byly zařazeny pod odvětví „automobilová výroba a související činnosti, 

výroba dopravních prostředků“, jeden z nich patřil do „výroby a rozvodu elektřiny, vody, 

plynu a páry“, pět z nich do odvětví „velkoobchod, maloobchod a zprostředkování 

obchodu“10, jeden pod „dobývání nerostných surovin“, jeden pod „dopravu, pomocné činnosti 

v dopravě a cestovní kanceláře“. Tři podniky z Moravskoslezského kraje byly zařazeny pod 

„hutnictví a zpracování kovů“, přičemž stojí za povšimnutí, že se v tomto oboru nevyskytly 

žádné velké podniky z jiných částí země11. Jedna velká firma z kraje pak byla zařazena do 

„informačních technologií a systémů“. 

Další zajímavou informací pak je, že v roce 2010 byla firma OKD a.s. pátým 

největším zaměstnavatelem v České republice ze sledovaných největších podniků a 

zaměstnávala celkem 13 693 pracovníků. 

6.2 Prostorová dimenze velkých podniků z kvalitativní perspektivy: syntetický 
pohled 
Provedený výzkum ukázal, že nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími lokalizaci ústředí 

velkých podniků jsou infrastruktura a geografická poloha. Je zřejmé, že tradiční, „tvrdé“ 

faktory lokalizace jsou stále ještě relevantní a to jak pro domácí tak také zahraniční 

společnosti. To je přitom v nesouladu s konceptem „ubikvitifikace“ těchto tradičních faktorů 

lokalizace, který je typický pro prostorové vědy zejména ve vyspělých západních zemích. V 

České republice je pro mnoho těchto faktorů prozatím příznačná silná prostorová 

diferenciace. Kromě toho managementy velkých podniků nevěnují – na rozdíl například od 

firem působících ve sféře produkčních služeb - tak velkou pozornost podstatně současnějším, 

tzv. „měkkým“ faktorům lokalizace. 

Za povšimnutí také stojí, že domácí a zahraniční společnosti hodnotí podmínky pro 

lokalizaci svých ústředí více či méně podobným způsobem. Mimochodem, 76% námi 

                                                 

10 Nutno upozornit, že zde byla zařazena také firma Moravia Steel a.s. 
11 Zde byly zařazeny mimo jiné i Třinecké železárny. 
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sledovaných firem mělo zahraničního vlastníka a pouze 24% z nich vlastníka českého. To 

pouze potvrzuje, že již zmíněný fenomén externí kontroly se objevuje vedle regionální úrovně 

také na úrovni celostátní. 

Jak již bylo řečeno, prostorový vzorec lokalizace ústředí největších českých podniků 

vstoupil do fáze určité stabilizace. Spokojenost velkých podniků s jejich současnou lokalizací 

dosahuje v průměru 83%, přičemž 30% těchto podniků vyjádřilo nejvyšší úroveň spokojenosti 

s lokalizací vlastního ústředí. Absolutně odmítavý postoj ke stěhování vlastního ústředí byl 

přitom zaznamenán takřka u 40 % podniků. 

Graf č. 6.1 Spokojenost ústředí s vlastní lokalizací 

 
Zdroj: vlastní výzkum 
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Graf č. 6.2 Úvaha o změně lokalizace ústředí 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

Pokud se jedná o perspektivní města, resp. aglomerace pro lokalizaci ústředí velkých 

podniků mimo hlavní město, objevuje se zde pouze velmi malý počet teritorií. Pro 

managementy velkých společností se jako principiální překážky jeví z 63 % malá kupní síla a 

nedostatečně rozvinutá infrastruktura mimo hlavní město České republiky.  

Pokud jde o „slibná“ území pro lokalizaci ústředí velkých společností mimo hlavní 

město, je perspektivní Brno, a sice pro 31,2 % těchto podniků. Ostrava je vnímána jako 

správné místo pro výkon funkcí ústředí celkem 23,5 % těchto společností. Další pozici 

zaujímá Hradec Králové, který dosáhl 17,6% a Olomouc, která je vhodným místem pro 

11,8 % těchto podniků (přitom stojí za povšimnutí, že Olomoucký kraj jako celek nikdy příliš 

významné místo ve sféře lokalizace velkých podniků nezaznamenal). Plzeň pak zaujala až 

překvapivě málo ústředí a jako vhodné místo ji volilo pouze 5,9 % námi sledovaných 

podniků. 

Vývoj rozmístění ústředí velkých podniků v České republice podléhá silným 

koncentračním tendencím. V posledních letech se přitom poněkud zpomalila vývojová 

dynamika tohoto procesu a jeho prostorový vzorec se stal stabilizovanějším. Z hlediska 
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kvalitativního jsou ekonomiky mnoha území stále intenzivněji kontrolovány externími aktéry 

a tento problém se týká také celostátní úrovně12. 

Infrastruktura, geografická poloha či aglomerační výhody jsou pak samotnými 

velkými podniky vnímány jako nejdůležitější determinanty regionální struktury velkých firem 

v České republice. Tato struktura přitom úplně nekoresponduje s existujícím systémem 

osídlení. V budoucnu pak lze očekávat, že jako základna pro velké společnosti v naší zemi 

bude sloužit pouze několik málo měst, resp. aglomerací. 

Tab. č. 6.5 Rozhodující faktory ovlivňující lokalizaci ústředí velkých společností 

průměrné procentuální 
hodnocení/pořadí  

důležitosti lokalizačního 
faktoru od českých 

společností  

lokalizační faktor 

průměrné procentuální 
hodnocení/pořadí  důležitosti 

lokalizačního faktoru od 
zahraničních společností 

1. 88,8 infrastruktura 88,2 1. 
2. 83,3 geografická poloha 86,3 2. 
3. 77,8 aglomerační výhody 80,6 3. 
4. 76,8 blízkost zákazníků 78,0 5. 

5. 
76,3 blízkost dodavatelů 79,6 4. 
76,3 kvalita podnikatelského prostředí 76,8 6. 

6. 73,6 dostupnost/kvalita pracovních sil 74,8 7. 

7. 
69,5 dostupnost surovin 73,6 

8. 
69,5 kvalita pracovní síly 73,6 

8. 68,0 nízké mzdové požadavky 72,8 
9. 

9. 
66,6 blízkost příbuzných oborů 72,8 
66,6 cena pozemků 72,0 10. 

10. 65,3 celostátní politiky 71,5 
11. 

11. 
63,8 prestiž/pověst místa 71,5 
63,8 blízkost konkurence 70,2 12. 
63,8 ochota manažerů ke stěhování 67,5 

13. 
12. 59,6 kvalita životního prostředí 67,5 

13. 
58,3 blízkost decizních orgánů 66,6 14. 
58,3 systém veřejné správy 57,8 15. 

14. 52,8 dáno historicky 57,0 16. 

15. 
41,6 možnosti sportovního vyžití 47,3 17. 
41,6 možnosti kulturního vyžití 44,2 18. 

Zdroj: vlastní výzkum 

                                                 

12 Velmi nepříjemná je přitom skutečnost, že zejména výrobní pobočky mnohých nadnárodních korporací přitom 
plní roli tzv. „katedrál v poušti“. Není proto překvapující, že regiony, ve kterých se umísťuje výroba, jsou často 
postiženy tzv. „low road“ syndromem.  
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7 Ostatní vybrané charakteristiky spjaté s průmyslem v 
kraji 

7.1 Průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji a jejich vybrané charakteristiky 
Česká republika se stala poměrně oblíbeným cílem zahraničních investorů. Výhodou 

země – a pro tradičně průmyslový Moravskoslezský kraj to platí dvojnásob – jsou technické 

dovednosti potenciálních zaměstnanců, jejich disciplína a schopnost rychle se učit novým 

postupům. Mnoho investorů také oceňuje pracovní návyky, které korespondují s tím, co znají 

z vyspělých západních zemí. Nikoli nepodstatnou výhodou jsou i nižší mzdové náklady v 

porovnání s vyspělými zeměmi západní Evropy nebo USA. Česká republika vstoupila 1. 

ledna 2008 do Schengenského prostoru, což s sebou přináší další výhody pro investory, kteří 

zde chtějí vybudovat svoje firemní základny a pobočky. 

Není přitom bez zajímavosti, že Česká republika začala s výstavbou pro investice 

vhodných lokalit dosti pozdě. Byla to jedna z reakcí na vyšší investiční atraktivitu jiných zemí 

střední a východní Evropy v devadesátých letech minulého století. Průmyslové zóny se 

zařadily mezi dosti efektivní instrumenty pro nalákání tolik potřebných investic. Je 

nepochybné, že průmyslové zóny přispívají k tvorbě pracovních míst a přinášejí také některé 

další pozitivní efekty. Multiplikační efekty týkající se subdodavatelů a navazujících služeb 

pro investory jsou přitom poměrně silně diferencované a jsou závislé na více faktorech. 

V souvislosti s tímto tématem nutno zmínit také vypracování systému investičních pobídek, 

kdy se Česká republika prostřednictvím přijetí zákona o investičních pobídkách stala vůbec 

první zemí v regionu střední a východní Evropy, kde byl systém investičních pobídek jasně 

vymezen zákonem. 

Průmyslovou zónou se v rámci České republiky obecně rozumí území zpravidla o 

výměře nad 10 hektarů, vymezené v závazné části schváleného územního plánu velkého 

územního celku či schváleného územního plánu obce jako území současně zastavěné 

převážně objekty pro průmyslovou výrobu, obchod a služby, nebo jako zastavitelné území 

vhodné převážně pro umísťování průmyslové výroby, obchodu a služeb, které sestává nebo na 

kterém lze vytvořit jednu nebo více ucelených ploch. Za průmyslovou zónu se považuje též 

území, na kterém lze umisťovat objekty pro průmyslovou výrobu, obchod a služby na základě 
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pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Není žádným tajemstvím, že jsou tyto zóny 

připravované s parametry, které dovolují co nejrychlejší a nejpohodlnější rozjezd investičního 

záměru a tím i výrazné urychlení návratnosti investic (Regionální informační servis, 2012). 

Podpora rozvoje průmyslových zón byla zahájena v roce 1998, kdy byla usnesením 

vlády schválena dotace ve výši 55,5 mil. Kč na investiční přípravu průmyslových zón měst 

Bystřice nad Perštejnem a Karviná, která se nachází právě v Moravskoslezském kraji.  

Strategické průmyslové zóny pak mají minimální plochu 100 ha a jsou připravovány 

pro větší investiční projekty nebo doplňkově pro projekty středního rozsahu. CzechInvest 

nabízí zájemcům volné plochy ve strategických zónách Žatec (Triangle), Ostrava (Mošnov), 

Holešov, Most a Kolín. U některých z těchto strategických zón, které se nacházejí mimo 

hlavní urbanizovaná území, se objevil problém nedostatku pracovních sil. 

Z Moravskoslezského kraje pak nutno připomenout také strategickou zónu Nošovice. 

Rozloha této průmyslové zóny je daná vymezeným územním plánem a činí 261 ha. Tato 

průmyslová zóna byla připravována pro investici automobilky Hyundai. V současné době je 

průmyslová zóna zcela obsazena. Investory v průmyslové zóně jsou Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o., C. S. CARGO, a.s., Mobis Automotive Czech, HYSCO CZECH, 

s.r.o., Dymos Czech Republic, s.r.o. Zkušební provoz světově významné automobilky 

Hyundai byl zahájen v listopadu 2008, slavnostní zahájení sériové výroby pak proběhlo v 

dubnu 2009 (Moravskoslezský kraj, 2012). 
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Tab. č. 6.6 Průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji a jejich vybrané charakteristiky 

Průmyslová zóna Rozloha K dispozici Vybavení inženýrskými 
sítěmi 

Bolatice 16 ha 0 ha Plně vybavena 
Český Těšín - Pod 
Zelenou 12 ha 0 ha Plně vybavena 

Frenštát pod Radhoštěm - 
Martinská čtvrť 2,4 ha 2,3 ha Plně vybavena 

Frýdek-Místek - 
Chlebovice 12,4 ha 0 ha Plně vybavena 

Frýdek-Místek - 
Lískovec 8,2 ha 0 ha Plně vybavena 

Karviná - Nové Pole 
I a II 40 + 9 ha 4 ha (v jednání) Plně vybavena 

Krnov - Červený Dvůr 18 ha 0 ha Plně vybavena 
Krnov - Červený Dvůr II. 
etapa 17 ha 17 ha Přípravné práce 

Nošovice 261 ha 0 ha Plně vybavena 
Orlovská průmyslová 
a podnikatelská zóna 12,79 ha 12 ha Plně vybavena 

Ostrava - Hrabová 120 ha 130 000 m2  Plně vybavena 
Ostrava - Mošnov 200 ha 45 + 32 ha Plně vybavena 
Paskov - bývalý 
skleníkový areál 30,3 ha 11 ha Plně vybavena 

Průmyslový park 
Kopřivnice 80 ha 2,3 + 6,1 + 3,7 ha Plně vybavena 

Průmyslová zóna Třinec - 
Baliny 20 ha 0 ha Plně vybavena 

Průmyslová a logistická 
zóna Tošanovice -
Třanovice  

67 + 47 ha 67 + 47 ha V jednání 

Průmyslový park Nový 
Jičín - Dolní předměstí 34,3 ha 4,7* + 9,5** ha *plně vybaveno 

**bez sítí 
Rýmařov 8 ha 3,1 ha Plně vybavena 
Venkovská průmyslová 
zóna Třanovice 29 ha 0 ha Plně vybavena 

Vědecko-technologický 
park Ostrava, a.s. 10 ha 2 ha Plně vybavena 

Zdroj: Moravskoslezský kraj, 2012 

Nabízení připravených strategických zón spolu se systémem investičních pobídek je 

vnímáno jako významný nástroj pro získávání strategických investorů z oblasti vyspělých 

technologií zpracovatelského průmyslu či investorů podílejících se na budování a rozvoji 

technologických center a center strategických služeb. Vytváření pracovních míst 

v progresivních odvětvích, jako věda a výzkum, je také žádoucí; ve skutečnosti do země 

investoři nepřinášejí mnoho provozů s vyšší přidanou hodnotou a Česká republika je v očích 

http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/bolatice-9805/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/cesky-tesin---pod-zelenou-9809/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/cesky-tesin---pod-zelenou-9809/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/frenstat-pod-radhostem---martinska-ctvrt-9814/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/frenstat-pod-radhostem---martinska-ctvrt-9814/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/frydek-mistek---chlebovice-9817/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/frydek-mistek---chlebovice-9817/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/frydek-mistek---liskovec-9819/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/frydek-mistek---liskovec-9819/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/karvina---nove-pole-i-a-ii-9821/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/karvina---nove-pole-i-a-ii-9821/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/krnov---cerveny-dvur-9831/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/krnov---cerveny-dvur-9846/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/krnov---cerveny-dvur-9846/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/nosovice-22361/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/orlovska-prumyslova-a-podnikatelska-zona-23556/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/orlovska-prumyslova-a-podnikatelska-zona-23556/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/ostrava---hrabova-9848/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/ostrava---mosnov-9855/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/paskov---byvaly-sklenikovy-areal-9858/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/paskov---byvaly-sklenikovy-areal-9858/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/prumyslovy-park-koprivnice-9864/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/prumyslovy-park-koprivnice-9864/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/prumyslova-zona-trinec---baliny-9877/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/prumyslova-zona-trinec---baliny-9877/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/prumyslovy-park-novy-jicin---dolni-predmesti-9881/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/prumyslovy-park-novy-jicin---dolni-predmesti-9881/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/rymarov-9882/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/venkovska-prumyslova-zona-tranovice-23562/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/venkovska-prumyslova-zona-tranovice-23562/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/vedecko-technologicky-park-ostrava--a-s--9886/�
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/vedecko-technologicky-park-ostrava--a-s--9886/�
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mezinárodního či globálního kapitálu vnímána především jako území s nízkými náklady na 

pracovní sílu13, což v jistém smyslu představuje konkurenční výhodu, ale v žádném případě 

ne takovou, na které by se dalo dlouhodobě stavět.   

Podle generálního ředitele agentury CzechInvest ale „průmyslové zóny v ČR 

nezastarávají, přizpůsobují se aktuální ekonomické situaci i nárokům jednotlivých investorů. 

V posledních letech například došlo ke změně struktury investic. Zaznamenali jsme například, 

že o ČR projevují zájem ve větší míře menší a sofistikované projekty a velkých výrobních 

projektů ubylo. To všechno se v průmyslových zónách projevilo“ (CzechInvest, 2012). 

Tab. č. 6.7 Seznam brownfields podpořených Moravskoslezským krajem pro jejich opětovné využití 
Název lokality Místo Výměra 

Důl František Horní Suchá 13,7 arů 

Důl Žofie Orlová 12,8 ha 

Důl Pokrok Petřvald 26,3 ha 

Ostrava - Hrušov Ostrava 45,5 ha 

Kasárna - Martinská čtvrť Frenštát pod Radhoštěm 2,6 ha 

Karnola Krnov Krnov 95,0 arů 

Ostrava Hrušov II. Ostrava 33,0 ha 

Larischovy konírny Karviná Karviná 66,0 arů 

Tabačka - Nový Jičín Nový Jičín 3,2 ha 

Bývalá kasárna Bruntál Bruntál 5,7 ha 

Bývalá věznice Jakubčovice Jakubčovice nad Odrou 68,6 arů 

Areál Bezručova - Nový Jičín Nový Jičín 36,0 ha 

Výrobní zóna Závada Hlučín 36,0 ha 

Monoblok Stará Ves Stará Ves nad Ondřejnicí 16,5 ha 

Eurosport park Frenštát pod Radhoštěm 1,0 ha 

Areál živočišné výroby Osoblaha  

Zdroj: Moravskoslezský kraj, 2012  

Specificky v Moravskoslezském kraji se nachází poměrně značné množství 

průmyslových zón v rozdílných stadiích připravenosti a obsazenosti. Právě využití a míra 

                                                 

13 Jak konstatuje Afheldt (2003) (in Keller 2005), hrozí, že „v extrémním případě nemusí být méně kvalifikovaná 
práce v Německu odměňována výše než v Česku a v delším časovém úseku výše než na indickém subkontinentu.“.  
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obsazenosti nabízených ploch investory nám může sloužit jako určité vodítko pro posuzování 

úspěšnosti těchto lokalit. Průměrná obsazenost průmyslových zón v Moravskoslezském je asi 

74 %, což přibližně koresponduje s odhadovaným celostátním průměrem. 

Mezi nejúspěšnější průmyslové zóny v kraji patří průmyslová zóna v Karviné – 

Novém Poli a Kopřivnici, kde se reálně usadilo největší množství investorů. Lokalita v 

Karviné byla připravována jako již zmíněný pilotní projekt výstavby průmyslových zón na 

území dnešního kraje a tento časový náskok dokázala po pomalejším startu využít. Na straně 

druhé nutno zmínit, že její budoucnost je v současné době značně nejasná, a sice z důvodu 

možného rozšiřování těžby černého uhlí. 

Další významná průmyslová zóna se nachází v Ostravě – Hrabové a je s ohledem na 

svou rozlohu 120 hektarů a počet vytvořených pracovních míst (přibližně 7000) a také 

množství investorů (45) určitým vzorem pro další průmyslové zóny v kraji. Plně byla 

obsazena rovněž lokalita Krnov – Červený Dvůr, která se musela pro velký zájem rozšířit, 

podobně jako Karviná. Úspěšné jsou projekty typu Bolatice, které jsou z větší poloviny 

obsazeny menšími podnikatelskými subjekty. 

Mezi významná témata spjatá s průmyslovými zónami patří tzv. after-care politika. Tu 

lze chápat jako celé spektrum pragmaticky orientovaných přístupů majících za cíl nejen 

udržení vztahů s investorem v hostitelském regionu, ale především jejich další rozvoj a 

kultivaci. Tato politika se v kraji objevuje, ale je nutno, aby na ni byla zaměřena stálá 

pozornost. 

Jako dosud nedoceněné plochy lze vnímat pro Moravskoslezský kraj příznačné 

brownfields. O tyto plochy sice investoři projevují jistý zájem, avšak nedořešené 

majetkoprávní vztahy stejně jako celá řada dalších, místně specifických faktorů stojí za jejich 

dosud nikoliv optimálním využitím. Pouze v databázi brownfields v Moravskoslezském kraji 

se nachází 49 záznamů. Lze předpokládat, že využití brownfields pro potřeby investic bude 

mít v budoucnu narůstající tendenci. 
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7.2 Průmyslové klastry v Moravskoslezském kraji a jejich vybrané charakteristiky 
Jedním z problémů českého firemního a podnikatelského prostředí je z nedůvěry a 

špatného institucionálního prostředí pramenící určitá izolovanost a nekooperativnost. 

Zakládání a rozvoj klastrů pak představuje jednu z možností jak tyto nedostatky překonat a 

zmírnit. 

Klastr lze obecně vnímat jako regionálně umístěný soubor navzájem propojených 

společností, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a 

přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, 

a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Jedná se o 

efektivní a úspěšný nástroj rozvoje konkurenceschopnosti a ekonomického růstu firem a 

regionů. Spolupráce firem v klastru zlepšuje výsledky společností zapojených do klastru, 

umožňuje zvýšit počet inovací a export, přilákat atraktivní investice a podpořit výzkumnou 

základnu v daném regionu (viz také Porter, 1990). Tento autor se navíc domnívá, že klastry 

jsou hnací silou národního, regionálního a místního rozvoje. 

Klastry lze vymezit také jako geograficky soustředěná odvětví, která získávají svou 

výkonnostní a konkurenční výhodu tím, že využívají umístění v určité lokalitě a všech 

faktorů, které s tím souvisí. Tato definice má blízko k tzv. aglomeračním úsporám, ve 

skutečnosti se aglomerační úspory projevují právě v rámci klastru. 

Oblastmi společných aktivit klastrů jsou obvykle networking, řízení lidských zdrojů, 

výzkum a vývoj, inovace, ale také například public relations či lobbing. Jak zdůrazňují 

Pavelková a Jirčíková (2008), za výkonnost klastru je primárně odpovědná řídící skupina 

klastru (tedy management klastru). Ta je přitom pro každý klastr jedinečná. Na řízení klastru 

se mohou podílet následující zájmové skupiny: 

· zástupci firem, 

· zástupci vládních nebo regionálních institucí, 

· zástupci akademické sféry (univerzity, vzdělávací a výzkumné instituce), 

· zástupci finančního sektoru (investoři, finanční instituce apod.) a 

· další subjekty. 
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Tyto autorky dále konstatují, že pro každodenní řízení a rozvoj klastru je užitečné 

stanovit tzv. projektový tým. Jeho velikost závisí na velikosti klastru, měl by však zahrnovat 

okolo 3-5 osob s přesně stanovenými kompetencemi a povinnostmi. Je přitom zřejmé, že 

manažer klastru by měl být odborníkem v daném odvětví.  

Klastry se v posledních letech staly jedním z předních regionálně-hospodářských 

témat v České republice. V naší studii sledovaný Moravskoslezský kraj je v tomto ohledu 

dosti aktivní. V Moravskoslezském kraji jsou významná průmyslová odvětví organizována 

právě v klastrech, což směřuje k pozitivní profilaci regionu a výrazně zjednodušuje přístup 

investorů k jednotlivým subdodavatelům. Kraj je v tomto ohledu jedním z nejprogresivnějších 

regionů v České republice (viz také tabulka 6.8). 

Tab. 6.8 Přehled klastrů v Moravskoslezském kraji 

Název klastru Stručná charakteristika Internetová adresa 

Moravskoslezský 
dřevařský klastr 

 

Občanské sdružení Moravskoslezský dřevařský klastr 
vzniklo v roce 2005 jako výsledek projektu – vyhledávací 
studie, jehož garantem a nositelem je Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje. 

Členové sdružení jsou fyzické a právnické osoby 
podnikající v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu, 
ale i představitelé vysokého školství. Struktura firem 
pokrývá celý dřevozpracující hodnotový řetězec od 
pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné 
zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou 
hodnotou. 

Členové aktivně spolupracují na realizaci společných 
projektů v oblastech inovací, vzdělávání, výzkumu a 
propagace. Hlavním cílem je inovovat a dále rozvíjet 
dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro 
podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby 
mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou 
sférou. 

www.msdk.cz 

 

Národní strojírenský 
klastr 

Moravskoslezský strojírenský klastr vznikl dne 
20. 3. 2003 v Ostravě na ustavujícím shromáždění 
zástupců strojírenských firem a firem navazujících svou 
činností na strojírenství nebo vykonávajících služby pro 
strojírenství. Tento klastr byl jako zájmové sdružení 
právnických a fyzických osob založen na základě zákona 
č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Klastr je 
zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR pod čj. VS/1 - 

http://www.msskova.cz/C
Z/default.aspx 
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1/53923/03 - R ze dne 14.7.2003. 

Národní strojírenský klastr si klade za cíl vybudování 
vysoce prestižní a moderní strojírenské základny 
připravené z hlediska lidských zdrojů, technologií a 
inovací na vznik subdodavatelských řetězců v oblasti 
strategických projektů pro energetický průmysl, dopravní 
průmysl a stavitelství v globálním měřítku. 

IT klastr IT Cluster je sdružení právnických a fyzických osob 
podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 
v platném znění. Sdružení je právnickou osobou, která 
reprezentuje právnické a fyzické osoby se sídlem, 
bydlištěm nebo místem podnikání na území 
Moravskoslezského kraje, kteří podnikají v odvětvích 
informačních technologií, vysoké školy, střední školy 
a nestátní neziskové organizace, které se těmito 
technologiemi zabývají. Sdružení má formu klastrové 
kooperace s cílem zajistit členům zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovací.  

IT Cluster se orientuje na zajištění přípravy lidských 
zdrojů, na společné marketingové aktivity a na vytvoření 
potenciálu pro řešení inovačních projektů v oblasti IT. 

Posláním sdružení je zejména: 

· v úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi 
vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků 
v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů 
pro členy sdružení, 

· vytvářet podmínky pro maximální využití synergií 
výrobního a rozvojového potenciálu v IT 
a v souvisejících oborech, 

· podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj 
činností provozovaných členy sdružení, 

· podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, 
veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými 
organizacemi, které mají související zájem přispívat 
ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních 
programů členů sdružení a Moravskoslezského kraje, 

· nabízet poradenské služby svým členům, 

· pořádat semináře zaměřené na klastrovou 
problematiku a problematiku IT a v souvisejících 
oborech. 

 

http://www.itcluster.cz/ 

 

http://www.msskova.cz/CZ/default.aspx�
http://www.itcluster.cz/�
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Moravskoslezský 
automobilový klastr 
o.s.  

 

Posláním Moravskoslezského automobilového klastru je 
rozvoj automobilového průmyslu v regionu za účelem 
zajištění trvalé konkurenceschopnosti regionálních 
subdodavatelů pro automobilový průmysl v České 
republice i v zahraničí a vytvoření podmínek pro 
zvyšování úrovně a plné využití místních lidských i 
technických kapacit. 

Klastr byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení 
konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených 
firem, podnikatelů a institucí působících 
v Moravskoslezském kraji. Snaží se o vybudování 
společné identity firem v klastru a chce nastolit důvěru 
a pozitivní postoje vůči automobilovému průmyslu 
a celému regionu.  

http://www.autoklastr.cz/ 

 

Klastr 
HYDROGEN-CZ, 
o.s. 

 

Klastr HYDROGEN-CZ, o.s. vznikl na ustavujícím 
shromáždění zástupců firem zabývajících se výrobou, 
distribucí, skladováním a spotřebou vodíku  a firem 
navazujících svou činností na tuto oblast. Klastr byl 
založen jako občanské sdružení  právnických a fyzických 
osob podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a 
je registrován na  Ministerstvu vnitra pod č.j.: VS/1-
1/65041/06-R   dne 5. 9. 2006. Oficiální činnost klastru 
byla zahájena dne 30.10.2006 1. řádným zasedáním členů 
sdružení.  

Klastr HYDROGEN se zaměřuje zejména na výzkumné a 
vývojové aktivity v oblasti vodíkových technologií a také 
na všestranný rozvoj odborníků v oblasti výroby, 
skladování, distribuce a využití vodíku. 

http://vodik.czweb.org/in
dex.php 

 

EnviCrack klastr, 
klastr alternativních 
zdrojů energie 

 

Činnost klastru je úzce spojena s vědecko-výzkumnými 
aktivitami v oblasti obnovitelných a druhotných zdrojů 
energie. Klastr je zaměřen na využívání odpadů jako 
potenciálního zdroje vstupů pro pyrolýzní technologii 
vyrábějící elektrickou energii a teplo. 

http://www.envicrack.cz 

Knowledge 
Management Cluster 

Knowledge Management Cluster je zaměřen na oblast 
rozvoje informačních a komunikačních technologií a 
transferu znalostí o podnikání převážně v malých 
podnicích, v geografickém vymezení Moravskoslezského 
a Zlínského kraje. 

http://www.kmcluster.cz/ 

Klastr cestovního 
ruchu 

 

Klastr cestovního ruchu (KLACR) si klade za cíl vytvořit 
konkurenceschopný turistický region, koordinovat 
aktivity v cestovním ruchu, komunikovat s veřejným 
sektorem, spolupracovat se subjekty v cestovním ruchu a 
zároveň podporovat inovace. Realizací úspěšné 
spolupráce subjektů a firem zapojených do cestovního 

http://www.klacr.cz/ 

http://vodik.czweb.org/showpage.php?name=Klastr�
http://www.kmcluster.cz/�
http://www.klacr.cz/�
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ruchu v horizontu 5 let chce KLACR vytvořit 
z Moravskoslezského kraje prestižní tuzemskou i 
incomingovou destinaci poskytující kvalitní služby za 
současného zvýšení výkonnosti všech aktérů. 

Moravskoslezský 
energetický klastr 

Moravskoslezský energetický klastr je sdružení 
právnických a fyzických osob, které podnikají převážně 
na území Moravskoslezského kraje v odvětvích 
energetického průmyslu. Klastr dále sdružuje 
poskytovatele služeb působících v těchto a příbuzných 
oborech, a vzdělávací a neziskové organizace. 

Klastr sdružuje společnosti působící v energetickém, 
zvláště pak v teplárenském průmyslu. Byl založen v roce 
2008 z iniciativy společností Dalkia ČR, a.s., KHK MS 
kraje, VŠB-TU Ostrava, Výzkumného energetického 
centra a dalších. V současné době má klastr 21 členů. Je 
aktivní v oblastech výzkumu a vývoje, propagace 
sdružení a propagace energetické gramotnosti mezi 
širokou veřejnost, kde realizuje projekty podporované 
EU. 

Klastr je financován na principu PPP (financování je 
založeno na sloučení vlastních zdrojů klastru z příspěvků 
členů a dotace ze strukturálních fondů EU). 

Oblasti zájmu Moravskoslezského energetického klastru 
jsou následující: 

· Výzkum a vývoj jako např.  

· Nákup laboratorního zařízení  

· Nákup a provozování experimentálního zařízení  

· Realizace výzkumných aktivit  

· Marketing a propagace jako např.  

· Realizace výstav a veletrhů  

· Realizace odborných kulatých stolů, seminářů a 
konferencí  

· Výroba prezentačních materiálů  

· Vzdělávání  

· Realizace stáží a praxí pro studenty SŠ, SOŠ, SOU  

· Realizace stáží a praxí pro studenty VŠ  

· Další vzdělávání zaměstnanců členů klastru 

http://www.msek.cz/ 

Bezpečnostně 
technologický klastr 

Bezpečnostně technologický klastr se zaměřuje na 
koordinaci a posilování spolupráce v oblasti 
bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného 
do Moravskoslezského kraje, který má velmi vhodnou 

http://www.btklastr.cz/o-
nas/poslani/ 
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infrastrukturu a historii spojenou s těžkým průmyslem a 
hutnictvím. Navazuje také na poslání a činnosti České 
technologické platformy bezpečnosti průmyslu, která má 
za primární cíl posilovat úroveň bezpečnosti průmyslu v 
ČR. 

Posláním klastru je rozvoj bezpečnosti technologického 
výzkumu v regionu, prostřednictvím silného odvětvového 
seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, 
vědecko-výzkumných institucí a dalších subjektů 
privátního i veřejného sektoru, k zajištění trvalé 
konkurenceschopnosti. Klastr se snaží o propojení 
požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-
výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek 
pro zvyšování úrovně a plné využití místních lidských i 
technických kapacit k posílení image Moravskoslezského 
kraje jako perspektivního regionu. 

Zdroj: Moravskoslezský kraj, 2012  

Jak je vidět, drtivá většina klastrů v Moravskoslezském kraji má průmyslový 

charakter, což odpovídá jeho tradici. Navíc tyto klastry představují jeden z facilitátorů pro 

firemní a podnikatelské prostředí v kraji postiženém velmi nepříznivými charakteristikami 

institucionálního prostředí. 

Zde je zapotřebí připomenout výhodnou funkční komplementaritu celého 

Moravskoslezského kraje, kdy se vedle průmyslové aglomerace v rámci kraje vyskytují také 

horská a zemědělská území. Funkčně značně diferencovaná území v rámci regionu podporují 

jeho integritu, protože do jádra aglomerace existuje poměrně intenzivní dojížďka za 

zaměstnáním, vzděláváním, nákupy, kulturou a službami. Naopak, směrem z jádra 

obyvatelstvo vyjíždí za rekreací a druhým bydlením do území rurálních. 

Zatímco ve sféře materiálních charakteristik existuje v rámci kraje poměrně intenzivní 

provázanost, nemateriální atributy kraje naopak ukazují na určitou izolovanost a 

neprovázanost jeho dílčích aktivit často pramenící z nedůvěry mezi zúčastněnými hráči. 

Rozvojové předpoklady pro jednotlivé aktéry a často i celá území v rámci kraje jsou značně 

ovlivněny tzv. networkingem a prostředí v regionu jako celku zůstává setrvačné a 

neinovativní (více v další subkapitole). Protože klastry de facto představují hájení společných 

hospodářských zájmů, mohou napomoci alespoň částečnému zkvalitnění institucionálního 

prostředí v kraji.   
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7.3 Vybrané neformální instituce v Moravskoslezském kraji (hospodářsko-
institucionální specifika území s tradičním průmyslem) 
Tradiční průmyslové oblasti se začaly rozvíjet především v období po nástupu 

industrializace. V těchto územích se rozvinula především odvětví, která zajišťovala 

ekonomický růst v období průmyslového rozvoje. Jednalo se zejména o těžký průmysl jako 

hornictví, hutnictví či v některých případech textilní průmysl. Tehdy ona teritoria 

zaznamenala překotný a často chaotický prostorový a populační růst. Z urbanisticko-

geografického hlediska tato města často utvářejí aglomerační14 či konurbační15 seskupení. 

Rozvoj některých odvětví, který zkraje působil jako motor růstu těchto měst a území, 

se nakonec projevil ve značně jednostranném zaměření jejich odvětvové struktury. I když byla 

průmyslová území vystavena v průběhu historie značným výkyvům v poptávce po svých 

výrobcích, z dlouhodobého hlediska byly jejich ekonomiky stále rostoucí. Jako přelomové 

období lze chápat šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století, kdy se naplno odhalila 

dlouhodobá neudržitelnost jejich hospodářské monokultury. V západní Evropě a severní 

Americe se tato teritoria musela definitivně rozloučit s „průmyslem dýmajících komínů“. 

Z hlediska naší studie je důležité, že v totalitním období byla jednostranná orientace 

hospodářství průmyslových území ještě více prohloubena a navíc došlo k deformaci 

charakteru a struktury terciárního sektoru. Hospodářský a posléze také sociální úpadek postihl 

průmyslové oblasti v postkomunistických zemích po roce 1990. V rámci celospolečenské 

transformace nebyla věnována regionální, resp. městské problematice odpovídající pozornost 

prakticky v žádné z postkomunistických zemí, což mělo na průběh jejich restrukturalizace 

fatální vliv (Sucháček, 2005). 

                                                 

14 Obecně lze aglomeraci charakterizovat jako prostorovou koncentraci obyvatelstva a ekonomických, sociálních 
a jiných aktivit. Tato forma územní koncentrace spojuje administrativně samostatné jednotky do jednoho vnitřně 
funkčně integrovaného celku propojeného intenzivními vztahy, při nichž jsou formou přemísťování hmoty, 
informací a energie zajišťovány a uspokojovány potřeby aglomeračních prvků a jevů. Jedná se o 
socioekonomicky provázané území, jehož obyvatelé jsou převážně zaměstnáni v nezemědělských  povoláních. 
Aglomerace jsou tvořeny hierarchicky vyšším jádrem a jeho zázemím. 
15 Prostorově větší území než aglomerace. Charakteristiky konurbace jsou podobné s aglomeračními, avšak na 
rozdíl od obvykle monocentrických aglomerací bývají konurbace polycentrické (např. Porúří s významnými 
městy Dortmund, Essen, Bochum atd. anebo polská katovická konurbace). Konurbace je tedy soustavou 
sídelních jednotek vzájemně funkčně propojených, nemajících ale jedno dominantní jádro. Existence 
polycentrické územní struktury se významně spolupodílí na vysokém stupni urbanizace a industrializace těchto 
oblastí. Konurbace bývají rozsáhlejšími a funkčně komplikovanějšími celky, než aglomerace. 
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Nepochybně společné všem tradičním průmyslovým regionům v tranzitivních zemích 

je to, že se různě intenzivní deformace dotkla prakticky všech jejich základních funkčních 

stránek. Základem této deformace se stal již rychlý, až překotný urbanistický vývoj těchto 

území, který byl v příkrém rozporu s evolučně postupujícím vývojem tradičních historických 

sídel. Tyto nepříznivé trendy byly zintenzivněny socialistickým obdobím, proto se tradiční 

průmyslové regiony v post-totalitních ekonomikách potýkají v různé míře s problémy 

ekonomickými, sociálními, demografickými, územně-technickými a infrastrukturními. Další 

jejich problémy se týkají přírodních podmínek a životního prostředí a někdy i sféry 

společensko-politické. Deformace prakticky každé stránky života těchto regionů je podstatně 

hlubší, nežli tomu je u tradičních průmyslových oblastí v západních zemích.  

Také z institucionálního pohledu jsou tato území naprosto specifická. Za 

agregovanými údaji o jejich hospodářském profilu nutno vidět mikroekonomické procesy 

odvozené od behaviorálních charakteristik obyvatelstva. Tradiční průmyslová území a města 

se vyznačují specifickými institucionálními charakteristikami a to jak formálními tak i 

neformálními. Institucionální podobnost těchto regionů je odrazem velikosti podniků 

v průmyslových aglomeracích či konurbacích, odvětvové struktury těchto území, ale také 

specifického charakteru prací příznačného pro tyto oblasti. Nebezpečné a náročné výroby 

bývají v těchto oblastech typické a často se navíc jedná o nepřetržité provozy. Přitom je 

všeobecně uznáváno, že právě takovéto hospodářské aktivity profilují způsob myšlení, 

hodnotové postoje a zvyky zejména té části obyvatelstva v průmyslových oblastech, která 

pracuje přímo v provozech, a ovlivňují také ostatní obyvatele těchto území. 

V těchto oblastech jsou typické velkoobjemové výroby se standardními 

technologickými postupy a relativně nízkou frekvencí technologických a výrobkových 

inovací, což má nižší dynamizační účinek na své okolí, než například vysoké technologie. 

Jako přímý protějšek námi analyzovaných území lze jmenovat oblasti lehkého průmyslu, pro 

něž jsou zase typická odvětví, která pracují s relativně malými fyzickými objemy vstupů a 

vyžadují přesnost a důkladnost, což se může v regionu projevit formou kvalitativní disciplíny 

obyvatelstva (viz také Jurečka, 2002).  
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Empirické zkušenosti říkají, že přílišná dominance jedněch odvětví spojená s velikostí 

podniků v těžkém průmyslu a jejich mocí v tradičních průmyslových regionech potlačuje 

vznik malých a středních firem a jiných odvětví. Často se v této souvislosti hovoří o tom, že 

velké podniky tak svým sociálně-ekonomickým vlivem na okolí oslabují podnikatelské 

aktivity, vytvářejí kulturu závislosti místních obyvatel a potlačují jejich flexibilitu. Tyto 

vlastnosti se ještě prohlubují působením pro tradiční průmyslová území typických silných 

odborových organizací. 

Místní a regionální vlády bývají často s velkými podniky tradičních odvětví 

ekonomicko-politicky propojeny, což se zpravidla projevuje v různých více či méně skrytých 

formách zvýhodňování těchto odvětví a podniků a častý je i silný lobbing na celostátní 

úrovni, vycházející z vědomí významu daného odvětví. Takto dochází k upevňování a 

posilování institucionálně-hospodářské rigidity průmyslových území, což koresponduje 

s konceptem path-dependency (Sucháček, 2005).  

Obyvatelstvo tradičních průmyslových oblastí se kromě jiného vyznačuje sníženou 

mobilitou fyzickou a do jisté míry i mentální. Tato nižší mobilita má opět souvislost s těžkou 

prací, která v těchto územích tradičně převažovala a která vede ke konzervativnějšímu pojetí 

života, jehož rytmus jako by kopíroval průmyslové provozy16. Strach ze změn a jejich 

možných dopadů je ve starých průmyslových městech a územích intenzivnější, nežli 

v ostatních oblastech. 

Tímto způsobem je značně oslabena inovativnost regionálního prostředí (milieu). 

Připočteme-li k těmto charakteristikám často zhoršené životní prostředí, není udivující, že na 

investory nepůsobí tradiční průmyslové regiony nijak zvlášť přitažlivě (Sucháček, 2010). 

Právě institucionální charakteristiky představují často významnou brzdu pozitivních 

změn v tradičních průmyslových městech a územích. Koncept lock-in neboli institucionálně – 

hospodářské rigidity často představuje jednu z dominantních charakteristik starých 

průmyslových území. Jedná se o existenci bariér v širokém slova smyslu, které brání většímu 

                                                 

16 Přímo symptomatická je skupinová organizovanost, s jakou lidé v těchto oblastech ráno čekají na dopravní 
spoje do svých zaměstnání. Zastávky, na kterých tito lidé stojí, jsou přitom často plné nedopalků a odpadků. 
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prosazení rozvojových tendencí a inovativních konceptů v tradičních průmyslových územích 

(Koutský a Slach, 2007). 

Koncept lock-in přitom může nabýt následujících podob: 

Funkční lock-in, který odráží funkční závislost mezi regionálními firmami. Silná 

propojenost dodavatelsko – odběratelských vztahů v těchto starých industriálních oblastech a 

jistota odbytu vlastních výrobků a služeb vede k omezení firemního výzkumu a vývoje a 

ztrátě flexibility. To se týká především malých a středních firem, které jsou dodavatelsky 

navázány na firmy velké, tradiční a necítí potřebu inovovat. Z tohoto důvodu nemůže být 

stimulován ani endogenní firemní regionální potenciál. 

Kognitivní lock-in zase představuje eliminující faktor pro inovační aktivity v rámci 

starých průmyslových oblastí. Hlavní ekonomičtí, společenští a političtí aktéři tradičních 

průmyslových území sdílejí podobné vývojové vize založené na specifických společensko-

hospodářských charakteristikách starých průmyslových měst a regionů. Kromě toho je pro 

tyto významné aktéry symptomatický podobný způsob uvažování preferující status quo bez 

potřeby hlubších a intenzivnějších inovací. 

Politický lock-in spočívá ve vzájemné podpoře výše zmíněných významných hráčů, 

která je často založena na letitých neformálních vazbách a konexích. Vztahy mezi těmito 

strukturami doslova eliminují kreativitu a inovace a směrují vývoj do ustálených a 

setrvačných trajektorií. 

Také všeobecné sociálně-demografické vlastnosti obyvatelstva starých průmyslových 

měst a oblastí korespondují s jejich od hospodářské struktury odvozenými neformálními 

institucemi. Vzhledem k silné koncentraci obyvatelstva v těchto oblastech se v nich oproti 

ostatním regionům vyskytuje také nadprůměrně vysoký počet trestných činů. A těžká práce do 

jisté míry předurčuje také „přímější“ charakter těchto trestných činů, kdy převažují násilné 

trestné činy nad sofistikovanější hospodářskou kriminalitou. Se zhoršeným životním 

prostředím a životním stylem se zase pojí nižší naděje na dožití. 

Velmi často se k těmto atributům přičleňuje vědomí dočasnosti, provizornosti až určité 

epizodičnosti fyzických a jiných struktur. Může to být spojeno s poněkud nižším 
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patriotismem obyvatel, kteří často své město vnímají pouze jako zdroj výdělku a na kontinuitě 

a kvalitě života zejména na veřejných prostranstvích jim záleží jen málo. Nikoliv náhodou se 

také rytmus života v těchto územích podřizuje industriálnu. 

Výše popsané vlastnosti se nemohou neprojevit na vizuální stránce starých 

průmyslových oblastí. Obecně vzato, funkčnost v tradičních průmyslových městech a 

oblastech dominuje nad estetikou. Pro prostředí v těchto městech a územích je 

charakteristická určitá strohost a nezdobnost. Estetická kvalita městotvorných prvků bývá 

zpravidla potlačena právě na úkor funkčnosti. Z tohoto důvodu nelze ve starých 

průmyslových městech často nalézt ani jakýkoliv pozoruhodnější městský mobiliář.  

Tradiční průmyslová města a území se však vyznačují také pozitivnějšími 

neformálními institucemi. Vyšší míra odpovědnosti a vytrvalosti bývá důsledkem nelehké 

práce v těžkém průmyslu, stejně jako způsobu organizace těžkých výrob. Tato technicko-

organizační disciplína, mnohdy spojená s manuálním umem zase často bývá vnímána 

potenciálními investory jako silná stránka těchto teritorií. Navíc se v těchto územích objevuje 

specifický druh solidarity opět vyplývající z těžké a často velmi vysilující práce například při 

dobývání nerostných surovin, kdy jsou pracovníci odkázáni na vzájemnou pomoc17. 

                                                 

17 K lepšímu pochopení od těžké práce odvozených neformálních institucí obyvatelstva tradičních průmyslových 
oblastí je užitečné navštívit např. Hornické muzeum v Ostravě – Petřkovicích. 
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Závěr 

Z předloženého textu je možno vyvodit některé závěry a doporučení pro další vývoj a 

směřování Moravskoslezského kraje. Rozvoj tohoto regionu bude bezesporu i v budoucnu 

založen na tradičních průmyslových odvětvích, zejména na zpracovatelském průmyslu. 

Region tak v podstatě kopíruje vývoj výkonnosti celé České republiky, jejíž odvětvové 

struktuře je Moravskoslezský kraj velmi podobný. Dynamiku českého průmyslu ovlivňují 

odvětví značně vázaná na vývoj hospodářského cyklu (zejména automobilový průmysl). 

V dobách růstů evropské i globální ekonomiky včetně ekonomiky ČR jsou tato odvětví silně 

dynamická, v dobách poklesů naopak táhnou celkovou produkci průmyslu níže.  Tento fakt 

byl velmi patrný v období poslední světové hospodářské krize, kdy kvůli této odvětvové 

struktuře byl Moravskoslezský kraj nejpostiženějším regionem z pohledu poklesu průmyslové 

produkce a současně poklesu reálné mzdové úrovně (na rozdíl od průměru celé České 

republiky, kde reálné mzdy sice stagnovaly, ale neklesly). 

Větší diverzifikace průmyslové výroby by bezpochyby přispěla ke zmírnění dopadů 

konjunkturálních výkyvů. Další závěry a doporučení se v podstatě odvíjejí od tohoto faktu a 

je možno je shrnout do následujících bodů: 

· Nebezpečná je hrozba vylidnění regionu Moravskoslezského kraje, zejména vzdělané 

populace. Z předloženého textu vyplývá, že tento region disponuje ve srovnání s ostatními 

kraji jedním z nejvzdělanějších obyvatelstev. Chybí však odpovídající pracovní 

příležitosti, které by motivovaly tuto pracovní sílu zůstat v regionu MSK a neodcházet za 

pracovními místy odpovídajícími dosaženému vzdělání mimo region. 

· V souvislosti s výše uvedenou poznámkou souvisí také podpora opatření zkvalitňující 

sociální a životní prostředí v regionu, což může také významně přispět k udržení 

kvalifikované pracovní síly. 

· Stávající odvětví, působící v regionu, hrají a také v budoucnu budou hrát významnou roli. 

Kromě doporučení větší diversifikace by měl být kladen důraz na přilákání hi-tech 

odvětví, nových technologií a zvýšit výdaje na vědu a výzkum. Toto doporučení 

koresponduje se vzdělaností a potřebou udržet mladé vzdělané lidi v regionu. 
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· U tradičních průmyslových regionů by centrální vlády měly počítat se zavedením 

specifických opatření. Jedním z instrumentů, který se osvědčil, je relokace institucí do 

postižených regionů. Tento nástroj byl často používán v zemích západní Evropy. Přitom je 

nutno zdůraznit, že se nemusí jednat pouze o instituce veřejné správy, ale například také o 

výzkumné ústavy. Je zřejmé, že není optimální, pokud sídlí výzkumné ústavy se 

specializací na různá hospodářská odvětví v hlavním městě a to při absenci jakéhokoliv 

většího průmyslu v něm samotném, což je i případ České republiky. Odborníci z těchto 

výzkumných ústavů pak jsou často izolováni od praktické zkušenosti a reality. Ve 

vyspělých zemích také bylo poměrně frekventovanou regionálně-politickou praxí 

zadávání zakázek firmám v regionech postižených úpadkem tradičních průmyslových 

odvětví. 

· Zdůraznit je třeba velký význam zpracovatelského průmyslu na export a význam 

Moravskoslezského kraje pro exportní výkonnost celé České republiky. Opět by měl být 

další vývoj průmyslových odvětví v regionu zaměřen na růst necenové konkurence-

schopnosti vyváženého zboží na zahraničních trzích. V rámci diverzifikace je vhodné 

podporovat malé a střední exportéry. 

· Komunikace s okolním světem sehrává ve vývoji a rozvoji tradičních průmyslových 

regionů klíčovou roli. Pro české celostátní i regionální aktéry územního rozvoje je proto 

nutno doporučit také investice zejména do dopravní a technické infrastruktury a to s 

ohledem na prostorovou distribuci obyvatelstva. Specificky pro Moravskoslezský kraj se 

jedná o posílení role letiště Leoše Janáčka. 

· Exogenní intervence nelze při rozvoji značně senzitivních tradičních průmyslových území 

úplně vyloučit, ale měly by být pouze komplementární k endogenním aktivitám 

samotných lokalit a regionů. Rozvoj, který se opírá o vnitřní regionální potenciál, je 

skutečně účinný, neboť na rozdíl od exogenního regionálního rozvoje mění kvalitu 

sociálních a ekonomických struktur jednotlivých území. A pouze při kvalitativních 

změnách existujících sociálně-ekonomických regionálních struktur lze iniciovat skutečný 

regionální rozvoj. Při nadmíře exogenních intervencí vždycky existuje hrozba, která je u 

tradičních průmyslových regionů o to intenzivnější – zakonzervování starých, setrvačných 
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společensko-hospodářských a institucionálních struktur. Přitom je ale nutno mít na 

paměti, že systémové podmínky musí umožnit co nejobjektivnější realizaci aktivit 

místních a regionálních aktérů, také proto by měl být u tradičních průmyslových regionů 

kombinován endogenní a exogenní přístup. 

· Endogenní rozvoj (resp. kombinace endogenního a exogenního rozvoje) je realizovatelný 

především při adekvátním manévrovacím prostoru samosprávy ve vazbě na její 

kompetence a finanční zdroje, a to na úrovni lokální a regionální. 

· Významnou roli ve vývoji kraje hrají také teritoriální psychosociální charakteristiky a 

postavení celého území na mentální mapě. Tyto „měkké“ lokalizační faktory ve stále větší 

míře rozhodují o umístění investic a regionálním rozvoji vůbec. Pro samotný rozvoj území 

pak je důležitá pozitivní atmosféra v regionu s příslibem nadějného budoucího vývoje. Ve 

vazbě na tyto nehmotné složky regionálního rozvoje je nutno zdůraznit význam 

sdělovacích prostředků, které buď akcentují anebo ignorují vybraná témata a určitým 

způsobem interpretují jevy a události. S tradičními průmyslovými regiony jsou ve 

sdělovacích prostředcích spojovány zejména negativní charakteristiky. Důležité je také 

sledování témat týkajících se tradičních průmyslových regionů v učebnicích na základních 

a středních školách. V době školních let se totiž rozhodujícím způsobem formují postoje 

budoucích generací, a proto by se tyto učebnice měly věnovat především pozitivním 

jevům spojeným se starými průmyslovými regiony (jako například industriální památky). 

Totéž platí pro (zejména celostátní či do zahraničí směrované) marketingové kampaně na 

podporu turistického ruchu. 

· Celkový potenciál kraje vzrůstá také s ohledem na reálné naplňování Evropy bez hranic. 

V této souvislosti je nutno zdůraznit skutečnost, že lokalizace kraje a krajinné poměry 

vedly k tomu, že region ležel na historické Jantarové stezce, obchodní tepně spojující 

sever s jihem Evropy. Není proto náhodou, že v současnosti, při odbourávání hranic 

fyzických, ale také kulturních a mentálních, dochází opět k postupné aktivizaci potenciálu 

kraje. Tento fakt by měl být spolu s multikulturností regionu zdůrazňován jako jeho 

konkurenční výhoda. 
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Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE 

 
Zdroj: ČSÚ, 2012 
 
NACE Rev. 1.1 – revize klasifikace provedena v roce 2002 
NACE Rev. 2 – revize platná od 1. 1. 2008 



Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 

 

  

 

 

 

96/96  

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  

se zájmy zaměstnavatelů 

Příloha č. 2 Mezinárodní systém ekonomických klasifikací 

 
Zdroj: ČSÚ, 2012 
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