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Důvody pro tvorbu studie 

• Rostoucí vliv občanských sdružení 
vymezujících se proti průmyslu 

• Špatná image průmyslu v médiích a u 
veřejnosti 

• Absence konkrétních faktů v diskusi o 
průmyslu v MSK 
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Úvodní charakteristika průmyslu  
v Moravskoslezském kraji 

• Již od Rakouska-Uherska významný 
průmyslový region 

• 17 192 aktivních průmyslových podniků 

• V průmyslu pracuje 108 575 zaměstnanců 

• Měsíčně si lidé v průmyslu vydělají 2,5 mld. Kč 
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Stárneme 

• Stárnou jak obyvatelé kraje, tak pracovní síla 

• Průměrný obyvatel kraje má 41 let (v roce 
1991 35 let) 

 Graf: Věková struktura pracovní síly  

 (ekonomicky aktivního obyvatelstva)  

 v MSK (%). Zdroj ČSÚ 
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Jsme vzdělanější 
• Studenti s trvalým bydlištěm v MSK nejčastěji 

volí technické obory (29 % studentů), což je     
o 5 % více než ve zbytku republiky 

• Studenti preferují VŠB-TUO, VUT v Brně či 
ČVUT v Praze 

 Tabulka: 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 
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Více než třetina lidí pracuje  
v průmyslových oborech 
• 36 % zaměstnanců MSK pracuje v průmyslu 

• Obor, který zaměstnává nejvíce pracovníků 
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Daně z příjmu táhne průmysl 

• 61 % na daňové povinnosti MSK tvoří průmysl 

• V letech 2006 – 2010 zaplatil na daních z 
příjmů průmysl 36 z celkových 58,6 miliard Kč 

• Krize však způsobila jak poklesy zisků, tak 
zdanění průmyslových firem 
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Nadprůměrné platy v MSK 

• Průměrný plat v MSK za rok 2011 je 26 902 Kč 
– 4. nejlepší kraj v ČR (Praha 37 tisíc Kč) 

• Medián mezd v MSK za rok 2011 je 23 826 Kč 
–  3. nejlepší kraj v ČR (Praha 29 tisíc Kč) 

 (Medián znamená, že polovina všech 
zaměstnanců dosahovala této mzdy a vyšší.) 
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Zaměstnanci průmyslu měsíčně vydělají 
2,5 miliardy Kč 
• Měsíční výdělek všech 108 575 zaměstnanců 

průmyslu činí 2,5 miliardy Kč hrubého 
• 2 miliardy Kč měsíčně čistá mzda 

• Více než 20 miliard ročně utratí zaměstnanci průmyslu v 
MSK 

• 1,16 miliard Kč odvodů na zdravotní a sociální 
(zaměstnanec a zaměstnavatel dohromady)  

• 296 milionů Kč daň z příjmů 
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Průmysl má významný podíl na HDP 

• MSK tvoří 9,8 % HDP celé České republiky     

     (4. nejvýznamnější přínos HDP ze všech krajů) 

• Průmysl se na celkové produkci MSK podílí 
39,5 % 

• Celorepublikový podíl průmyslu na celkové 
produkci ČR činí pouze 30,3 % 
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Tradiční versus nový průmysl 

• Chceme v kraji nový moderní průmysl 
• Přivede jej sem ale vzdělaná pracovní síla, 

výzkumná a vývojová centra a tradiční průmysl 
(doly, hutě, ocelárny), ve kterém může výzkum 
nadále aplikovat své vynálezy 

• Zrušit tradiční průmysl a doufat, že tím 
přilákáme moderní odvětví nefunguje (Bolton, 
Detroit, průmyslová oblast v Porúří) 
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Tradiční versus nový průmysl 

 Před rokem 1989 

 

 

Dnes 
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K čemu studie pomohla? 

• Věcnější diskuse o průmyslu v regionu 

• Průmysl nebyl tématem krajských voleb 

• Otevření pro průmysl důležitých témat 
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Děkuji za pozornost! 
 

 

 

 

Petr Holica, regionální manažer SP ČR v MSK 

pholica@spcr.cz 
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