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な┻ Úvod 

Podnikatelské prostUedí je pUirozenou součástí každého tržního hospodáUství a jeho role ve 

společnosti je klíčová. Kvalitní podnikatelské prostUedí je základem pro to, aby podniky 

prosperovaly a tím vytváUely více pracovních míst, odvádEly více finančních prostUedk] do 

veUejných rozpočt] a byly hlavní determinantou inovací. Každá moderní společnost by z výše 

uvedených d]vod] mEla podporovat rozvoj a udržení kvalitního podnikatelského prostUedí, 

které má ve svých d]sledcích pozitivní dopad na všechny obyvatele dané obce, regionu a 

státu. NejvEtší tíha pUi zajištEní místní kvality podnikatelského prostUedí spočívá na institucích 

veUejné správy a mEstských samosprávách, jejichž činnost v této oblasti je nezbytné 

koordinovat a systematicky propojit s územnE vEtšími celky a instančnE vyššími institucemi. 

Podpora podnikání a kvalita podnikatelského prostUedí je nejlépe ovlivnitelná právE na 

regionální úrovni. Samosprávy obcí a kraj] jsou schopny nejlépe posoudit specifika a 

požadavky daného prostUedí. Instituce na národní úrovni by mEly správnE koordinovat 

podp]rné činnosti a zajistit, aby nebyly v rozporu s jinými zájmy (napU. ochrana životního 

prostUedí). Na úrovni Evropské unie je významné pUedevším definování jednotných strategií 

v oblasti podpory podnikání a zkvalitOování podnikatelského prostUedí. PodpoUe podnikání a 

podnikatelskému prostUedí byla vEnována velká pozornost v programovém období 2007 – 

2013, programové období 2014 – 2020 je na nE zamEUeno možná ještE více, i pUes to, že dle 

údaj] CzechInvestu výše maximální podpory malým a stUedním podnik]m klesla o 15%. Dle 

údaj] Generálního sekretariátu Rady pro evropské, strukturální a investiční fondy by z 

 Evropského fondu pro regionální rozvoj mElo být až 46% celkových výdaj] v ČR vyčlenEno 

na výzkum a inovace a konkurenceschopnost malých a stUedních podnik]. Aktivní podpora 

podnikání a vytváUení kvalitního podnikatelského prostUedí je o to d]ležitEjší, že rozsáhlé 

soukromé podnikání v národním hospodáUství ČR si znovu buduje svou tradici po čtyUech 

desetiletích odmlky teprve po roce 1989.  

Vzhledem k výše zmínEné d]ležitosti kvalitního podnikatelského prostUedí je tato diplomová 

práce zamEUena na analýzu podnikatelského prostUedí v Moravskoslezském kraji. Cílem práce 

je na základE analýzy vyhodnotit současný stav podnikatelského prostUedí 

v Moravskoslezském kraji a jeho okresech. Dílčím cílem práce je, v pUípadE zjištEní 

nedostatk], navrhnout možnosti ovlivnEní problémových oblastí. Analýza je založena na 

vyhodnocování faktor], které více či ménE ovlivOují kvalitu podnikatelského prostUedí. Na 
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základE výsledk] analýzy lze identifikovat nejvíce problémové oblasti. Dále je možné 

doporučit zp]soby, jakými lze ovlivnit tyto slabé stránky podnikatelského prostUedí a tím 

eliminovat jejich negativní dopady na kvalitu podnikatelského prostUedí. PUed samotným 

zpracováním analýzy byly stanoveny následující hypotézy, které budou v závEru práce 

potvrzeny nebo vyvráceny. 

Hypotéza 1: Podnikatelské prostUedí v okresech Moravskoslezského kraje je velmi 

heterogenní. 

Hypotéza 2: Podnikatelský potenciál v Moravskoslezském kraji není v současnosti plnE 

využit. 

Hypotéza 3: Podnikatelské prostUedí v Moravskoslezském kraji má potenciál k r]stu. 

 

Pro naplnEní cíle práce je využito pUedevším metody faktorové analýzy a metody komparace. 

Analyzované faktory jsou zvoleny tak, aby co nejpUesnEji odrážely nejvýznamnEjší 

determinanty podnikatelského prostUedí. Komparace získaných dat je provádEna vhodným 

zp]sobem, aby porovnávaná data nebyla zkreslena velikostí územního celku nebo počtem 

obyvatel. Pro zpracování číselných dat a vlastní výpočty je využito tabulkového procesoru 

Microsoft Excel. 

Podnikatelské prostUedí je velmi dynamická oblast, která prochází rychlými zmEnami. PUi 

zpracovávání analýzy je vždy využito co nejaktuálnEjších dostupných dat potUebných 

k vyhodnocení daného faktoru. Hlavním zdrojem dat jsou statistiky Českého statistického 

úUadu, pUedevším Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2013, data ze Sčítání lidu, 

dom] a byt] 2011 a statistiky nEkterých ministerstev. Vyhodnocení pro jednotlivé okresy 

probíhá pomocí jejich vzájemné komparace. Za kraj jako celek jsou vyhodnocována data 

vhodným zp]sobem individuálnE pro každý faktor, pUedevším pomocí komparace s dalšími 

kraji. Analýza Podnikatelské prostUedí v Moravskoslezském kraji vychází z analýzy 

provedené M. Viturkou a kolektivem autor] v publikaci Kvalita podnikatelského prostUedí, 

regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky.  
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に┻ Teoretická východiska podnikatelského prostředí 

Podnikání je základem každé tržnE fungující ekonomiky a je pUínosem pro celou společnost. 

NEkteUí podnikatelé na trhu však mají složitEjší postavení než jiní. Mezi tyto podnikatele patUí 

pUedevším malé a stUední podniky, jež tvoUí až 99% podnikatelské sféry1. Tito podnikatelé 

tvoUí jednu z hlavních složek podnikatelského prostUedí. S ohledem na to, že každý m]že 

vnímat výše zmínEné pojmy jinak, je v začátku této kapitoly zaUazena dílčí kapitola 

vymezující základní pojmy, které jsou užívány v této práci. Dále následuje část, která je 

vEnována podnikatelskému prostUedí v Evropské unii. ZávEr první kapitoly obsahuje hlavní 

faktory ovlivOující podnikatelské prostUedí.    

に┻な┻ Vymezení základních pojmů  

Obsahem následující kapitoly je vymezení základních pojm], které budou používány dále 

v této práci. Podkladem pro toto formální vymezení jsou pUedevším legislativní dokumenty 

českého právního Uádu a pUedpisy Evropské unie. 

Jednou z hlavních složek každého podnikání je jeho tv]rce, tedy podnikatel. Podnikáním se 

dle zákona rozumí „soustavná činnost provádEná samostatnE podnikatelem vlastním jménem 

a na vlastní odpovEdnost za účelem dosažení zisku2.“ Dle téhož zákona je podnikatelem 

osoba, která je zapsaná v obchodním rejstUíku, podniká na základE živnostenského oprávnEní 

nebo podle zvláštních pUedpis] nebo provozuje zemEdElskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštních pUedpis]. 

Každý podnikatel provozuje svou činnost prostUednictvím svého podniku, jímž se dle 

obchodního zákoníku rozumí „soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží vEci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patUí podnikateli a 

slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je 

vEc hromadná. Na jeho právní pomEry se použijí ustanovení o vEcech v právním smyslu. Tím 

není dotčena p]sobnost zvláštních právních pUedpis] vztahujících se k nemovitým vEcem, 

                                                

1 Europa. Podnikatelské prostUedí [online]. 2013 [cit. 2014-01-19]. Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/index_cs.htm 
2 Obchodní zákoník. In: Sbírka zákon]. 1991, č. 513. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-
513-1991-sb-obchodni-zakonik/ 
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pUedmEt]m pr]myslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidl]m apod., pokud 

jsou součástí podniku.3“ 

Specifickou skupinu podnik] tvoUí tzv. malé a stUední podniky (dále jen „MSP“). Do této 

kategorie je také možné zaUadit ještE jednu podskupinu tzv. mikro podniky. Jejich definici 

stanovuje zákon č.47/2002 Sb. o podpoUe malého a stUedního podnikání, pUičemž se odkazuje 

na definici stanovenou pUedpisem Evropských společenství4. Na základE pUílohy NaUízení 

Evropské komise č. 70/2001 o použití článk] 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým 

a stUedním podnik]m jsou dle článku 2 definovány tak, jak lze vidEt v následující tabulce 2.1. 

Tabulka 2.1 - Definice malých a stUedních podnik]  

               Kritérium 
Podnik Počet zamEstnanc] Roční obrat  

(mil. EUR) 
 roční rozvahy 

(mil. EUR) 
Mikro  10  2   2 

Malý  50  10   10 

StUední  250  50  43 

Zdroj: eur-lex.europa.eu (2001), vlastní zpracování 

Je nutné dodržovat kritérium počtu zamEstnanc]5. Mezi dalšími dvEmi kritérii si podnik m]že 

zvolit jedno a nemusí nezbytnE dodržet obE zároveO, aby i tak mohl nadále spadat do 

kategorie MSP. Malé a stUední podniky mají významné postavení v národním hospodáUství, 

zejména díky své schopnosti vytváUet pracovní místa a tím snižovat nezamEstnanost a 

podporovat celkový r]st ekonomiky.  

Podnikatelské prostUedí lze charakterizovat jako „souhrn podstatných vliv] p]sobících na 

podnikatele, podnik a podnikání6.“ Do podnikatelského prostUedí ale lze zahrnout v podstatE 

všechny vlivy, jež p]sobí na soustavnou činnost provádEnou podnikatelem nebo podnikem. 

V rámci podnikatelského prostUedí patUí mezi nejvíce sledované ekonomické, pUírodní, 

                                                

3 Obchodní zákoník, cit. 2. 
4 NaUízení Komise (ES) o použití článk] 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a stUedním podnik]m. 
In: ÚUední vEstník L 10. 2001, č. 70. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0070:20070101:CS:PDF 
5 DOLEJŠOVÁ, Miroslava. Zdroje financování malých a stUedních podnik]. Bučovice: Martin StUíž, 2008. 71 s. 
ISBN 978-80-87106-17-4. 
6 LUDVÍK, Ladislav. Regionální aspekty podnikání. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2005. 8. s. ISBN 
80-867-6436-2. 
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kulturní, právní, sociální, vEdecké a nEkteré další aspekty. Podnikatelské prostUedí ovlivOuje 

celý životní cyklus podnikatelských subejkt]. To znamená, že lze sledovat faktory, jež 

ovlivOují vznik, možnost expanze či zánik podnik]. Na každý z tEchto faktor] nelze nahlížet 

samostatnE, nýbrž jako na provázaný systém vzájemných vztah]. Ne každý faktor však 

ovlivOuje prostUedí stejnou mírou. Míra, jakou jednotlivé faktory ovlivOují podnikatelské 

prostUedí, se liší dle konkrétního zkoumaného prostUedí. Podnikatelské prostUedí v sobE 

zahrnuje také prostorovou dimenzi7. Se vzr]stající globalizací však mohou prostUedí čím dál 

tím více ovlivOovat i relativnE prostorovE vzdálené faktory. Za kvalitní podnikatelské 

prostUedí lze považovat stav, kdy: 

 stát vhodnými nástroji podporuje podnikání (nestaví umElé pUekážky), 

 existuje jednoduchá a srozumitelná legislativa, 

 státní a veUejná správa fungují efektivnE8. 

Podnikatelské prostUedí lze členit na vnitUní a vnEjší. VnEjší podnikatelské prostUedí lze dále 

členit na makropodnikatelské, mezi jehož základní faktory patUí výkonnost ekonomiky, 

inflace, zamEstnanost, státní rozpočet, mimoekonomické parametry, ostatní faktory a 

regionální, jehož základními faktory jsou pUírodnE-ekologické faktory, technická a dopravní 

infrastruktura, všeobecná a ekonomická kultura, ekonomická a podnikatelská infrastruktura, 

subjekty schopné realizovat podnikatelský zámEr a ostatní faktory9. 

VnitUní podnikatelské prostUedí obsahuje mikropodnikatelské prostUedí (prostUedí uvnitU 

firem), kde základními faktory jsou umEní vlastnit a vést lidi, umEní uspokojovat potUeby, 

umEní komunikovat a schopnost formulovat podnikatelskou filozofii10. 

に┻に┻ Podnikatelské prostředí v evropském kontextu 

Evropská unie dává pUíležitost podnikat nejen ve své domácí zemi, ale také v jakémkoliv 

jiném členském státE. Tato práva jsou zakotvena v ustanoveních o jednotném vnitUním trhu, 

zejména pak jako právo na usazování v článku 49 Smlouvy o fungování EU. Zde je Uečeno, 

                                                

7 LUDVÍK, cit. 6, 8. s. 
8 PETTÍČEK, Václav. Vývoj podnikatelského prostUedí v České republice. 1. vyd. Praha: Corona, 2006. 8. s. 
ISBN 80-903-3636-1. 
9 LUDVÍK, cit. 6, 20. s. 
10 LUDVÍK, cit. 6, 21. s. 
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že „…jsou zakázána omezení svobody usazování pro státní pUíslušníky jednoho členského 

státu na území jiného členského státu. StejnE tak jsou zakázána omezení pUi zUizování 

zastoupení, poboček nebo dceUiných společností státními pUíslušníky jednoho členského 

státu usazenými na území jiného členského státu11.“ Tv]rci evropských politik si 

uvEdomují, jak významnou schopnost stabilizátora mají podnikatelské subjekty, pUedevším ty 

malé a stUední, kterých je drtivá vEtšina. V Evropské unii spadá do kategorie malých a 

stUedních podnik] 99% z celkového počtu podnik]12. Z tohoto d]vodu jsou vytváUeny r]zné 

mechanismy podpor pro jejich činnost a pUi tvorbE jiných politik jsou zohlednEny také dopady 

na MSP.  

 

Podnikatelské prostUedí na evropské úrovni je kombinací mnoha dílčích aspekt] a velmi 

heterogenních region]. Výhody, které nabízí jednotný vnitUní trh, p]sobí jako celek na 

podnikatelské prostUedí v jednotlivých členských státech a v d]sledku na celou EU. 

Podnikatelské prostUedí v EU nabízí výhody v mezinárodním hodnotovém UetEzci, který 

pUedstavuje cestu od primárních až po podp]rné činnosti poskytování zboží a služeb13. 

Hodnotový UetEzec pak podle jedné z teorií pUedstavuje následující etapy: 

 zadávání veUejných zakázek, 

 objednávky, fakturace, 

 výroba a Uízení zásob, 

 poskytování služeb, 

 lodní doprava, integrované logistiky, plnEní objednávek, 

 plánování a Uízení času14. 

Hodnotový UetEzec je dle této teorie klíčem k posílení podnikatelského prostUedí a ovlivnit ho 

lze všemi aspekty Uízení od lidských zdroj] až po tržní strategii. Dobré podnikatelské 

prostUedí je také jedním z významných pramen] konkurenceschopnosti. Dalo by se Uíci, že 

„všechno souvisí se vším“ a proto by bylo možné vysledovat také vztah mezi 

                                                

11 ÚUední vEstník Evropské unie C 326: Konsolidované znEní Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování 
Evropské unie[online]. 2012 [cit. 2013-11-05]. ISSN 1977-0863. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:CS:PDF 
12 Europa. Podnikatelské prostUedí [online]. 2013 [cit. 2014-01-19]. Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/index_cs.htm 
13 SUDER, Gabriele. Doing business in Europe. Los Angeles: Sage Publications, 2008. 63. s. ISBN 978-141-
2918-473. 
14 SUDER, Gabriele, cit. 13. 
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konkurenceschopností a kvalitou podnikatelského prostUedí. Státy EU i mimo ni se snaží být 

co nejvíce konkurenceschopní. StejnE tak i Evropská unie jako celek se snaží být co nejvíce 

konkurenceschopná. Dle jedné z teorií je „… podnikání jako činnost spjato pUedevším 

s takovými ekonomickými kategoriemi, jako je volná soutEž, tržní prostUedí a konkurence. 

Z uvedeného logicky vyplývá, že pUirozeným prostUedím pro podnikání je standardní tržní 

prostUedí15.“ 

 

Kvalitní podnikatelské prostUedí zajisté povede ke zvyšující se konkurenceschopnosti, za 

pUedpokladu teoretického odprostEní se od pUípadných jiných negativních vliv] p]sobících na 

konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost lze porovnávat pomocí Globálního indexu 

konkurenceschopnosti (GCI), jehož nEkteré složky se úzce dotýkají také podnikatelského 

prostUedí. TEmito jsou napUíklad efektivita trhu se zbožím, efektivita pracovního trhu, velikost 

trhu, inovace a pUedevším sofistikovanost podnikání a inovace. Dalším zp]sobem jak 

pomEUovat konkurenceschopnost je také Regionální index konkurenceschopnosti (RCI). 

Stupnice RCI v rámci EU nabývá hodnot v rozsahu od -1,5 do 1,5. V rámci evropského 

kontextu podnikání je významný pUedevším RCI členských stát] Evropské unie.  

 

V roce 2013 se Česká republika umístila zhruba v pr]mEru členských zemí s národní 

hodnotou cca -0,2. VýraznE lepších výsledk] dosahuje ve srovnání s ostatními regiony v ČR 

pouze Praha s hodnotou cca 0,216. Srovnávající graf indexu RCI členských zemí EU je Uazen 

v pUíloze. V žebUíčku GCI se ČR umístila pro období 2013-2014 na 46. místE17. Oproti 

pUedchozímu období 2012-2013 si pohoršila, ponEvadž tehdy byla na 39. místE. PUi 

posuzování dílčích ukazatel] se z hlediska sofistikovanosti podnikání umístila na 38. místE18. 

SvEtové ekonomické fórum umístEní a propad ČR vidí zejména v nízké kvalitE veUejných 

institucí a extrémní ned]vEUe v politiky. KladnE jsou hodnoceny české firmy, které jsou 

pomErnE sofistikované a inovativní a zavádí nové technologie.  

                                                

15 PETTÍČEK, cit. 8, 13. s. 
16 The Global Competitiveness Report 2013–2014 [online]. World Economic Forum, 2013 [cit. 2014-01-18]. 
ISBN 978-92-95044-73-9. Dostupné z: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf 
17 The Global Competitiveness Report 2013–2014, cit. 16. 
18 The Global Competitiveness Report 2013–2014, cit. 16. 
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に┻に┻な┻ Podnikatelské prostředí prizmatem Evropské unie 

Evropská unie má d]ležité postavení v harmonizaci legislativy v oblasti podnikání, pUi tvorbE 

podp]rných mechanism] a vytváUení stategií pro rozvoj a kvalitu podnikání a podnikatelského 

prostUedí. Mezi nejvýznamnEjší druhy podpor lze zaUadit tématické operační programy 

zamEUené na podnikatele. V letech 2007 – 2013 byl nejvýznamnEjším zástupcem Operační 

program Podnikání a Inovace, který byl pUímo zamEUen na podporu podnikatelského prostUedí, 

a jeho podstatou mimo jiné bylo, aby byl kladen vEtší d]raz na pUevádEní výsledk] výzkumu 

do podnikatelské praxe. Jeho význam pro ČR lze vidEt také v tom, že byl na 3. místE v poUadí 

pUidElených finančních prostUedk] pro období 2007 – 2013 z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, které činily 3,12 mld. EUR19. Mezi další významné podpory pro podnikatele ze strany 

EU v tomto období patUily také iniciativy Komise – napUíklad iniciativy JEREMIE a 

JASMINE. Iniciativa JEREMIE usnadOuje pUístup podnikatel] k finančním prostUedk]m 

prostUednictvím rizikového kapitálu. Iniciativa JASMINE je specializována na mikroúvEry 

pro podnikatele.  

 

Cílem EU není jen vytváUení pUíznivého podnikatelského prostUedí ke zvýšení r]stového 

potenciálu podnik], ale také pUemEnit Evropu v místo, kam je výhodné investovat a kde je 

výhodné pracovat20. Malé a stUední podniky jsou o mnoho citlivEjší na zmEny než vEtší 

podniky, proto je tUeba tvoUit ostatní politiky EU mimo jiné i s ohledem na podnikatelské 

prostUedí. Základními dokumenty a nástroji pro MSP na úrovni EU jsou napUíklad Small 

Business Act pro evropské MSP, Moderní politika MSP, Evropská charta pro malé podniky, 

Definice mikropodnik] a MSP, Vyslanec MSP a Program pro čisté a konkurenceschopné 

MSP21. Mezi základní dokumenty a nástroje pro podporu podnikání lze zaUadit Akční plán 

pro podnikání, Podporu podnikání na stUedních a vysokých školách, Rozvoj partnerství 

veUejného a soukromého sektoru, Rozvoj mikroúvEr], PUístup podnik] k financování, 

Financování r]stu MSP a Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace 2007-2013. 

Další oblastí jsou také specifické dokumenty a nástroje pro rozvoj podnikatelského 

prostUedí, mezi které lze zaUadit napUíklad Postup proti opoždEným platbám v obchodních 

                                                

19 Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Podnikání a Inovace [online]. 2013 [cit. 2014-01-
18]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-
programy/OP-Podnikani-a-inovace 
20 Europa. Podnikatelské prostUedí, cit. 12. 
21 Europa. Podnikatelské prostUedí, cit. 12. 
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transakcích, Zelenou knihu: Evropské smluvní právo pro spotUebitele a podniky, OtevUenou 

metodu koordinace: Nejlepší postup, Snižování administrativní zátEže, Zjednodušené 

podnikatelské prostUedí pro společnosti, PUevod podnik], PUekonání stigmatu neúspEchu 

podnikání, Systém Společenství pro environmentální Uízení podnik] a audit, Sociální 

odpovEdnost podnik]: Strategie EU na období 2011-2014 nebo také Akční plán udržitelné 

spotUeby, výroby a pr]myslu. 

に┻に┻に┻ Doing Business v Evropské unii 

Analýzou podnikatelského prostUedí nejen na evropské úrovni se každoročnE zabývá také 

SvEtová banka, prostUednictvím projektu „Doing Business“. Projekt spočívá ve 

shromaž@ování a vyhodnocování údaj] o podnikání v 189 zemích svEta. Zahrnuje napUíklad 

ukazatele jak obtížné a nákladné je začít s podnikáním v dané zemi, registrační proces 

podnikatele, daOový systém apod. Pro tv]rce politik, jejichž snaha spočívá v povzbuzení 

ekonomického r]stu, je srovnání regulačního prostUedí pro podnikání d]ležité. Lze 

porovnávat výsledky jednotlivých zemí v oblasti hospodáUského r]stu a mírou regulace a 

hledat mezi nimi souvislosti. ZemE, jež naleznou nebo se pUíblíží optimu v míUe regulace, pak 

mohou být pUíkladem pro zemE s nižším nebo pomalejším r]stem. SvEtová banka 

vypracovává také regionální analýzy podnikatelského prostUedí, včetnE podnikatelského 

prostUedí Evropské unie. V žebUíčku „Ease of Doing Business“, tedy jak snadné je podnikání 

v dané zemi, se Česká republika umístila v období 2013-2014 mezi ostatními zemEmi EU až 

na pUedposledním místE22. H]Ue je na tom už jen Malta. Mezi další zemE z konce žebUíčku 

patUí Rumunsko, Tecko, Itálie a pUekvapivE Lucembursko. Naopak mezi nejlépe hodnocené 

zemE patUí Dánsko, Spojené království, Finsko, Švédsko a Irsko. Pr]mErný stav 

podnikatelského prostUedí v EU lze vidEt na následujícím grafu 2.1, který je z prostorových 

d]vod] pUesunut na další stranu. 

 

 

 

 

                                                

22 Doing business 2014 Regional profile: European Union [online]. Washington: World Bank, 2013 [cit. 2014-
01-19]. ISBN 978-082-1399-842. Dostupné z: 
http://www.doingbusiness.org/Reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Profiles/Regional/DB2
014/DB14-European-Union.pdf 
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Zdroj: Doing Business 2014: Regional profile: European Union, World Bank (2013) 

 

Podnikatelské prostUedí bývá obvykle velmi heterogenní uvnitU členských stát] a jejich 

region], stejnE jako prostUedí členských zemí jako celku. Toto tvrzení lze vidEt napUíklad na 

výše zmínEném ukazateli Ease of Doing Business, jehož rozptyl u zemí EU se pohybuje od 5. 

místa až po 103. místo ze všech sledovaných zemí na svEtE (Chorvatsko nebylo zaUazeno do 

analýzy Doing Business of the EU)23. KvalitnEjší podnikatelské prostUedí zpravidla mají 

hlavní mEsta a podobné oblasti dané zemE a významná a velká mEsta, kde se soustUedí mnoho 

podnikatelských subjekt], jsou zde dobUe dostupné služby pro podnikatele, dobrá 

infrastruktura a vEtší odbytištE. 

に┻ぬ┻  Hlavní faktory ovlivňující podnikatelské prostředí    

Podnikatelské prostUedí je součástí každé společnosti, ale jeho pojetí, zp]sob zkoumání a 

kvalita se mohou velmi lišit. V závislosti na tom jaké podnikatelské prostUedí je, m]že být 

bu@ omezující, nebo podporující podnikatelské aktivity. Vždy ale podnik obklopuje, p]sobí 

na nEj a je prakticky nemožné ho z tEchto vliv] vyloučit. Proces p]sobení podnikatelského 

                                                

23 Doing business 2014: Regional profile: European Union, cit. 22.  

Graf 2.1 - Pr]mErný stav podnikatelského prostUedí v zemích EU 
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prostUedí je však i opačný – tzn. tak jako ovivOuje prostUedí podnik, tak do jisté míry 

ovlivOuje i podnik prostUedí. Podnikatelské prostUedí je však tvoUeno mnoha aspekty, pUičemž 

zejména malé a stUední podniky jako jednotlivci nep]sobí na prostUedí v takové míUe, jako 

prostUedí p]sobí na tyto podniky. Jako celek jsou ovšem velmi d]ležitou složkou a dá se Uíci, 

že jejich vliv na prostUedí roste spolu s jejich počtem. Malé a stUední podniky jsou nejvíce 

citliví na kvalitu podnikatelského prostUedí a jeho zmEny24. D]ležitost a potUebnost MSP 

vzhledem k jejich rozšíUenosti, schopnosti stabilizátor] ekonomik a snižování 

nezamEstnanosti je nezpochybnitelná. Proto je tUeba zd]raznit, že subjekty podílející se na 

tvorbE a ovlivOující podnikatelské prostUedí, by mEly pUi svém počínání pozitivnE ovlivOovat 

právE jejich okolí. Podnikatelské prostUedí je také čím dál tím více ovlivOováno globalizací. 

„Globalizace pUedstavuje zintenzivnEní celosvEtových sociálních vztah], které spojuje 

vzdálené lokality takovým zp]sobem, že místní události jsou konfrontovány s údalostmi 

dEjícími se mnoho mil daleko a naopak25.“  

Podnikatelské prostUedí je souhrn nejr]znEjších aspekt], jež ovlivOují podnikatele a jejich 

aktivity. Následující kapitola obsahuje základní rozdElení tEchto faktor] a základní popis 

toho, jakým zp]sobem se podnikatelského prostUedí dotýkají. ČlenEní faktor] je inspirováno 

rozdElením použitém v pUíspEvku Je Česká republika rájem pro podnikání nebo podnikatel]m 

nepUeje?26 a dále upraveno dle úvahy autora. 

に┻ぬ┻な┻ Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory patUí mezi jedny z nejd]ležitEjších. DobUe fungující ekonomika prostUedí, 

ve kterém podnikatelé p]sobí, je základním stavebním kamenem podnikání. Podnikatelé se 

však musí vyrovnat nejen s výkyvy ekonomického cyklu, ale také s dalšími aspekty. Jedním 

z nich je napUíklad trvalý r]st náklad], pUedevším cen energií a dalších vstup]. V posledních 

letech je čím dál tím více dbáno na zlepšení platební morálky. Pokrok nastává také v oblasti 

získávání informací o úvErové historii dlužník]. Za tímto účelem vznikají napUíklad r]zné 

registry nebo podobné mechanismy uchování a dostupnosti významných informací. Na druhé 

                                                

24 Je Česká republika rájem pro podnikání nebo podnikatel]m nepUeje?. Ipodnikatel.cz [online]. 2011 [cit. 2014-
01-09]. Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/O-podnikani-obecne/je-ceska-republika-rajem-pro-podnikani-
nebo-podnikatelum-nepreje.html 
25 GUINN, A., O. KRATOCHVÍL a I. HASHESH. Podnikatelské prostUedí v ČR. 1. vyd. Kunovice: Evropský 
polytechnický institut, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7314-176-9. 
26 Je Česká republika rájem pro podnikání nebo podnikatel]m nepUeje?, cit. 24. 
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stranE lze negativnE vnímat stále velmi dlouhou dobu potUebnou k vymáhání pohledávek. 

Ekonomické faktory lze dále rozdElit na makroekonomické a regionální (místní). 

Mezi základní makroekonomické faktory lze zaUadit pUedevším výši úrokových sazeb, 

inflaci, cenovou hladinu spotUebitelského zboží, fiskální politiku nebo celkovou 

konkurenceschopnost státu27. Vysoká úroveO konkurenceschopnosti je indikátorem 

dlouhodobE úspEšného ekonomického rozvoje a zároveO znakem kvalitního podnikatelského 

prostUedí, se kterým úzce souvisí28. Makroekonomické faktory úzce souvisejí s mEnovou a 

fiskální politikou státu a jsou utváUeny na národní úrovni. Výše úrokových sazeb ovlivOuje u 

podnikatel] zejména pUístup k externím zdroj]m financování. Inflace ovlivOuje podnikatele 

zejména pUi tvorbE cenové politiky podniku, a to nejen co se týče tvorby cen jejich produkce, 

ale také napUíklad odmEn za práci. Cenová hladina spotUebitelského zboží souvisí s výše 

uvedenou cenovou politikou podniku a dalšími širšími aspekty. Mezi nE m]žeme zaUadit 

napUíklad kupní sílu domácností a jejich preference, schopnost podniku vytváUet optimální 

produkci (v optimální míUe s co nejnižšími náklady) nebo velmi významný faktor 

konkurenceschopnosti podniku.  

Fiskální politika státu ovlivOuje podnikatele dvojím zp]sobem – jednak na stranE pUíjm], ale 

také výdaj]. Podnikatelé se prostUednictvím povinných odvod] do státního rozpočtu podílejí 

na pUíjmech státu a to významnou mErou. To samozUejmE ovlivOuje podnikatelské prostUedí a 

rozhodování subjekt] zda v]bec s podnikáním začít. Na druhé stranE fiskální politika m]že 

pozitivnE ovlivnit podnikatele v pUípadE, že jsou ve výdajové složce rozpočtu zahrnuty 

aktivity podporující vhodné prostUedí pro podniky a podniky samotné. Mezi nE lze zahrnout 

pUedevším investice do životního prostUedí, zatraktivnEní prostUedí pro zahraniční investory, 

investice do kvalitní infrastruktury (dopravní, telekomunikační aj.), investice do kultury a 

zkvalitnEní života obyvatel a další. Dalšími výdaji pak mohou být podpory plynoucí pUímo 

podnik]m, obvykle tEm malým a stUedním.  

Makroekonomické faktory ovlivOují podniky stejnou mErou na celém území státu, čímž se 

hlavnE liší od regionálních (místních) ekonomických faktor], které nejsou všude na stejné 

úrovni a nemají stejné dopady. V jednotlivých regionech se mohou podstatnE lišit. PUíkladem 
                                                

27 Je Česká republika rájem pro podnikání nebo podnikatel]m nepUeje?, cit. 24. 
28 VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostUedí, regionální konkurenceschopnost a strategie 
regionálního rozvoje České republiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 227 s. ISBN 978-80-247-3638-9. 
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za všechny m]že být výše zmínEná cenová hladina a s tím související cenová politika podnik] 

v regionu. Rozdílnosti lze nalézt také v pUístupu ke kapitálu a celkové situaci ve finančním 

sektoru v daném místE.  

に┻ぬ┻に┻ Faktor financování MSP 

Oblast financování malých a stUedních podnik] je úzce spjata s ekonomickými faktory, jež 

jsou rozvedeny v pUedchozí části práce. Financování podnik] je však samo o sobE d]ležitou 

složkou, jíž je tUeba vEnovat zvláštní pozornost. Podpor financování existuje celá Uada – 

d]ležitý je zejmená zjednodušený pUístup k financím pro MSP a další služby, jež mají ulehčit 

tEmto podnik]m situaci na trhu. Lze jmenovat napUíklad poradenské služby, r]zná sdružení a 

klastrové organizace nebo tUeba poskytování záruk.  

Malé a stUední podniky mají často problém zajistit si financování jednak pro zavedení svého 

podnikání a dále také pro jeho rozvoj či modernizaci. Je to dáno pUedevším jejich 

nedostatečnou schopností poskytnout záruku komerčním finančním institucím, krátce 

zavedeným podnikem bez tradice či produkcí inovativního produktu nebo služby, což s sebou 

nese vyšší riziko. Financování tEchto aktivit prostUednictvím tzv. rizikového kapitálu je 

v České republice zatím nepUíliš známé a pUíliš se nevyužívá. V budoucnu však lze 

pUedpokládat nár]st jeho využití nejen v naší zemi, ale i v ostatních členských státech EU. 

NEkteré fondy rizikového kapitálu mohou být spolufinancovány mimo jiné prostUedky z fond] 

EU a mají zajistit pUístup k financím pro malé a stUední podniky s vyšším rizikem podnikání, 

které nedosáhnou na finanční prostUedky na kapitálových trzích. Podpora financování MSP je 

pro část z nich bezesporu nezbytným pUedpokladem pro jejich fungování. Stále však pUetrvává 

velká administrativní zátEž spojená se žádostí a pUidElením podpory, spolu s velmi 

zdlouhavým procesem. PUedevším v dobE ekonomického útlumu je pro malé a stUední 

podniky východiskem pro setrvání na trhu specializovat se na velmi specifický segment na 

trhu a investovat do strategicky potUebných inovačních technologií29.  

に┻ぬ┻ぬ┻ Faktor trhu práce    

Trh práce je významnou složkou p]sobící na podnikatelské prostUedí. OvlivOuje pUedevším 

počet podnikatelských subjekt], pUičemž úzce souvisí také s ekonomickým cyklem státu nebo 

                                                

29 GUINN, A., O. KRATOCHVÍL a I. HASHESH, cit. 25, 21. s. 
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úrovní vzdElávání. Na základE analýzy malých a stUedních podnik] v letech 2003 – 201030 

vyplývá jistá protich]dná tendence v ČR oproti vEtšinE jiných zemí. Je zvláštností, že pUi 

útlumu ekonomiky lidé v ČR začínají podnikat a Ueší tak ztížené podmínky pro své uplatnEní 

na trhu práce. Naopak pUi expanzi ekonomiky část z nich podnikání zanechává a dává 

pUednost zamEstnaneckému pomEru u jiného z podnikatel] nebo ve veUejné správE a 

organizacích. Obvyklé a logické však je, že pUi expanzi ekonomik a všech jejích pozitivních 

souvislostech sílí prostUedí vhodné pro podnikání a na trh vstupují nové subjekty, zatímco pUi 

recesi ty málo konkurenceschopné trh opouštEjí a podnikatel] ubývá. Tento zajímavý trend se 

týká pUedevším mikro, malých a ménE také stUedních podnik] a také osob, jež vykonávají 

svou práci se živnostenským oprávnEním. Velké společnosti v drtivé vEtšinE pUípad] mají 

prostUedky na to, aby byly schopny správnE identifikovat ekonomickou situaci v místE 

potenciálního podnikání a v pUípadE útlumu ekonomiky nezahajovat podnikatelskou činnost. 

To souvisí také s velkým tlakem na efektivnost a společenskou odpovEdnost velkých firem. 

Trh práce je ovlivOován také prostUednictvím odborné pUípravy a vzdElávání. Velmi často 

bývá na trhu pUevis nEkteré kvalifikace pracovník] a naopak nedostatek jiné. Tento problém 

m]že být celonárodní nebo regionální. V regionech je často závislý na jejich tradičních 

odvEtvích, popUípadE prodElané restrukturalizaci. Problémem trhu práce je nezUídka také jeho 

rigidita a neschopnost rychle reagovat na zmEny poptávky, zejména pak po kvalifikovaných 

pracovnících. Státní instituce mají snahu podporovat žádoucí obory. Činí tak napUíklad 

prostUednictvím propagace nebo zatraktivnEním nEkterých obor], o které studenti nejeví pUíliš 

velký zájem. V posledních letech se jedná pUedevším o učební obory. Dále také mohou 

podpoUit nedostatek určitých míst prostUednictvím státem poskytovaných rekvalifikací.  

に┻ぬ┻ね┻ Faktor daňového zatí:ení 

DaOový systém je jedním z nejd]ležitEjších faktor] podnikatelského prostUedí. Budoucí 

podnikatel musí brát ohled na všechny povinné odvody do státního rozpočtu a uvážit zda i po 

nich bude mít ze zbylých finančních prostUedk] dostatečný prospEch. PrávE daOová povinnost 

a složitý český daOový systém je jedním z aspekt], díky kterému dává určitá skupina lidí 

pUednost zamEstnaneckému pomEru. Český daOový systém také podléhá velmi častým 

zmEnám, což znamená další komplikace pro podnikatele a ještE složitEjší orientaci v nEm. Ve 
                                                

30 DUBSKÁ, Drahomíra. Malé a stUední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010. Praha, 2013. 39 s. ISBN 
978-80-250-2347-1. 
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srovnání s vyspElými zemEmi svEta je daOový systém naší republiky opravdu pUekážkou, což 

potvrzuje napUíklad pravidelný výzkum SvEtové banky „Doing Business“. V roce 2013 byla 

ČR z hlediska daOového zatížení na 119. místE ze 189 sledovaných zemí, v roce 2014 

dokonce až na 122. místE31.  

Každý podnikatel musí z pozice právnické osoby odvádEt danE za sebe a za své zamEstnance. 

Dle §21 zákona o daních z pUíjm] činí sazba danE z pUíjm] u právnických osob 19% ze 

základu danE. Dle téhož zákona činí daO z pUíjm] u fyzických osob 15%32. Výše danE 

z pUíjm] fyzických osob je uvádEna proto, že se vztahuje také na osoby samostatnE výdElečnE 

činé a živnostníky. ZamEstnanci musí prostUednictvím svého zamEstnavatele odvádEt 4,5% ze 

své hrubé mzdy na zdravotní pojištEní. Dalších 9% za zamEstnance odvádí na zdravotním 

pojištEní zamEstnavatel33. Do sociálního pojištEní zamEstnanc] je zahrnováno nemocenské 

pojištEní, d]chodové pojištEní a pUíspEvek na státní politiku zamEstnanosti. ZamEstnanec platí 

prostUednictvím srážek u zamEstnavatele 6,5% hrubé mzdy na d]chodové pojištEní. 

ZamEstnavatel platí za zamEstnance dalších 21,5% z hrubé mzdy na sociální pojištEní, 2,3% 

na nemocenské pojištEní a 1,2% pUíspEvek na státní politiku zamEstnanosti34.  

Dalšími danEmi, jež se podnikatel] často týkají, jsou daO z nemovitosti a silniční daO. DaO 

z nemovitosti platí vlastníci pozemk] a staveb. Sazby danE se velmi liší a nelze stanovit 

jediné číslo. Zákon totiž stanoví mnoho druh] pozemk] a staveb a pro každý druh platí jiná 

sazba. Konkrétní výše danE se pak vypočítává také na základE výmEry pozemku nebo stavby 

v metrech čtverečních. Bohužel pro podnikatele jsou jejich objekty zdanEny nejvyšší částkou 

10Kč/m2. Silniční daO se vztahuje na vozidla, jež jsou užívána k podnikání. Sazba silniční 

danE se liší podle objemu motoru a podle počtu náprav vozidla. Na podnikatelskou činnost lze 

vztáhnout i další danE a poplatky, které však už nemají takový význam jako výše jmenované. 

Lze uvést napUíklad platby danE pUi nezamEstnání určitého podílu osob se ztíženou pracovní 

schopností ke standartním zamEstnanc]m nebo ekologické danE.    

                                                

31 DOING BUSINESS. Ease of Doing Business in Czech Republic [online]. 2014 [cit. 2014-01-17]. Dostupné z: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/czech-republic#paying-taxes 
32 Zákon o daních z pUíjm] č. 582/1992 Sb. In: Sbírka zákon]. 1992. Dostupné z: 
http://zakony.centrum.cz/zakon-o-danich-z-prijmu 
33 DLOUHÁ, Petra. Kalkulačky 2013: čistá mzda, daO z pUíjm], zdravotní a sociální pojištEní a daOový 
bonus. Peníze.cz[online]. 2013 [cit. 2013-09-10]. Dostupné z: http://www.penize.cz/mzda-a-plat/248627-
kalkulacky-2013-cista-mzda-dan-z-prijmu-zdravotni-a-socialni-pojisteni-a-danovy-bonus 
34 DLOUHÁ, Petra, cit. 33. 
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に┻ぬ┻の┻ Politické faktory 

Vnitrostátní situace je pro podnikatelské prostUedí velmi d]ležitá. Vzhledem ke stUídání se 

politických stran, které mají vEtšinovou rozhodovací moc ve státE, dochází pravidelnE 

k vlnám zmEn a nálad i v oblasti podnikání. Problém nastává pUedevším v pUípadE, že se mEní 

podstata vládnoucí vEtšiny – napUíklad z pravicové vlády na levicovou. PravicovE orientovaní 

politici bývají zpravidla naladEni na podporu podnikání a individualismus, kdežto levicovE 

orientovaní politici bývají více kolektivnE zamEUení a na podnikání nekladou takový d]raz. 

Ideálním stavem by byla stálost a určitá jistota, díky které by se jednotlivé subjekty mohly 

rozhodnout, zda s podnikáním za určitých podmínek začít a tyto aby byly zachovány. 

SamozUejmE by každý podnikatel vítal zmEny pozitivní, vEtší dopady na podnikatele však 

mívají zmEny negativní.  

Politická situace je jedním z nejvýznamnEjších faktor] také pro zahraniční podnikatele. PUíliv 

zahraničních investic je pro zemi samozUejmE žádoucí a pro každého podnikatele je nelogické, 

aby investoval do zemE s nestabilní politickou situací. V posledních letech se však česká 

politická scéna v zahraničí netEší pUíliš pozitivním dojm]m. Lze vzpomenout napUíklad 

vyslovení ned]vEry a pád vlády za doby českého pUedsednictví EU v první polovinE roku 

2009, korupční aféry u vysoce postavených politik] nebo současná situace spojená s aférou a 

odchodem premiéra, úUednickou vládou a pUedčasnými volbami. Nejen výše zmínEná 

fluktuace vládnoucích stran, ale také míra jejich zásah] do ekonomiky je často sledovaným 

faktorem. I pUes otevUenost české ekonomiky jsou pUedstavitelé státu kritizováni za pUílišné 

zásahy do ekonomiky35. NepUíznivá je také nízká schopnost zástupc] ČR hájit a prosazovat 

zájmy českého podnikatelského sektoru v institucích EU.    

に┻ぬ┻は┻ Legislativní faktory 

Právní systém a zákony jsou pro podnikatelské prostUedí velmi d]ležité. Kvalitní legislativní 

systém by mEl v ideálním pUípadE zajistit jasná a spravedlivá pravidla pro podnikání, 

vymahatelnost práv a povinností spojených s podnikáním a co nejmenší zátEž s jeho 

dodržováním. Česká legislativa se však bohužel potýká s mnoha nedostatky. NejvEtším 

problémem je složitost celého systému a vysoká byrokracie. Hned první kroky pUi zakládání 

podniku, které jsou SvEtovou bankou nazvány jako „Starting a Business“, jsou v]bec nejh]Ue 
                                                

35 Je Česká republika rájem pro podnikání nebo podnikatel]m nepUeje?, cit. 24. 
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hodnoceným ukazatelem ze všech. ČR se umístila na 146. místE pro rok 2014, kdy si oproti 

roku 2013 dokonce pohoršila ze 140. místa36. K pUílišnému zlepšení nevedla ani harmonizace 

české legislativy s pUedpisy EU. Ta je taktéž mnohdy kritizována za vytváUení pUílišné 

byrokracie a zbytečné legislativy. Dalším kritizovaným aspektem legislativy v oblasti 

podnikání je velká míra administrativy pro podnikatele, pUičemž d]ležitým aspektem 

ovlivOujícím také trh práce je pUemíra administrativy spojená se zamEstnáváním pracovník]. 

Na stranE práv podnikatel] existují nedostatky pUedevším v oblasti vymahatelnosti práva. 

Celý proces dovolání se svých práv u soudních institucí je často velmi zdlouhavý, nákladný a 

náročný. Mnohým podnikatel]m se v pr]bEhu své činnosti nepodaUí vyhnout se napUíklad 

nepoctivému obchodnímu partnerovi nebo zákazníkovi a vzniká jim škoda. V závislosti na její 

výši se však jistá část z nich rozhoduje, zda v]bec má smysl domáhat se její náhrady soudní 

cestou, ponEvadž investovaný čas a prostUedky na proces mohou pUesahovat škodu samotnou. 

Samostatnou kapitolou pak je korupce, která vytváUí velmi negativní obraz institucí a 

veUejných osob u veUejnosti. V ČR je korupce velkým problémem, který se však tEžko sleduje 

a ještE h]Ue se proti nEmu bojuje a postihuje. Dle indexu CPI sledujícího korupci je ČR na 57. 

místE v žebUíčku 175 sledovaných zemí svEta37. Legislativní faktor se úzce dotýká také výše 

zmínEného daOového zatížení a trhu práce, ponEvadž obE tyto složky jsou zakotveny 

v právním Uádu.  

に┻ぬ┻ば┻ Společenský faktor 

Podnikání ovlivOuje také situace ve společnosti, módnost a jeho image. PUi pUemEnE 

společnosti na tržní hospodáUství počátkem 90. let bylo podnikání velmi módní záležitostí a 

vznikalo mnoho podnikatelských subjekt]. Po počátečních zkušenostech byly ménE úspEšné 

podniky nuceny ukončovat svou činnost a zároveO se objevil fenomén nezamEstnanosti. To 

mElo za následek snížení popularity podnikání. Jeho image v posledních dvou dekádách 

poškodila také část podnikatel], kteUí svou činnost provádEli nepoctivE, nelegálnE a 

poškozovali pUitom další osoby nebo stát. Velkou roli pUi utváUení tohoto obrazu hrají také 

média. Stále je však podnikání v očích veUejnosti vcelku prestižní záležitostí, vyjadUující do 

určité míry schopnosti podnikatele.   

                                                

36 DOING BUSINESS. Ease of Doing Business in Czech Republic [online]. 2014 [cit. 2014-01-17]. Dostupné z: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/czech-republic#starting-a-business 
37 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2013 [online]. 2013 [cit. 2014-01-17]. 
Dostupné z: http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ 
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ぬ┻ Charakteristika Moravskoslezského kraje prizmatem 
podnikatelského prostředí 

Následující kapitola je zamEUena na charakteristiku Moravskoslezského kraje. 

Prvním hlediskem charakteristiky jsou jeho základní ukazatele a stručný historický vývoj, 

který mEl velký vliv i na současnou podobu zdejšího prostUedí. Dále je MS kraj rozdElen na 

své okresy – Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-mEsto, které jsou 

charakterizovány také dle základních ukazatel].  Z hlediska podnikatelského prostUedí v kraji 

je pro účely charakteristiky MS kraje dále v této kapitole autorem práce rozdElen do tUí 

oblastí, pUičemž každá z nich má svá specifika a jiné zamEUení. 

ぬ┻な┻  Základní charakteristika Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj (dále jen „MS kraj“) jako vyšší územní samosprávný celek vznikl 1. 

ledna 2000, kdy vstoupil v platnost zákon č. 129/2000 Sb. o krajích. Dle § 1 tohoto zákona je 

kraj „územním společenstvím občan], které má právo na samosprávu. Kraj je veUejnoprávní 

korporací, která má vlastní majetek a vlastní pUíjmy vymezené zákonem a hospodaUí za 

podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích 

svým jménem a nese odpovEdnost z tEchto vztah] vyplývající. Kraj je samostatnE spravován 

zastupitelstvem kraje, dalšími orgány kraje jsou rada kraje, hejtman kraje a krajský úUad. 

Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje zUízený podle zákona. Kraj pečuje o všestranný 

rozvoj svého území a o potUeby svých občan]38.“ Teprve v roce 2001 však byl novelizačním 

zákonem ustaven dnešní název Moravskoslezský kraj oproti dUívEjšímu Ostravskému kraji.  

Kraj se sestává ze dvou historických částí republiky – na severu leží spíše Slezsko a jižní část 

kraje tvoUí Severní Morava. RozdElení lze vidEt také na obrázku 3.1. PUírodní ráz kraje je 

velmi rozmanitý. Nachází se zde nížinaté oblasti i oblasti pohoUí Hrubého Jeseníku a 

Moravskoslezských beskyd. 

                                                

38 Zákon č. 129/2000 o krajích. In: Sbírka zákon]. 2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49297&nr=129~2F2000&rpp=15#local-content 
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Obrázek 3.1 - RozdElení ČR na Čechy, Moravu a Slezsko na pozadí současných kraj] 

 

Zdroj: Československá a česká historie, 2014 

Historie trvalého osídlování Moravskoslezského kraje sahá pUibližnE do 12. století. Zpočátku 

byly obydlovány pUedevším nížinné oblasti v okolí Uek a významných cest, mezi které patUily 

napUíklad obchodní cesty Jantarová stezska, Solná cesta nebo Severní cesta39. Horské oblasti 

byly osídlovány o nEkolik století pozdEji. Zejména v oblasti mEstských sídel se na pUelomu 

18. a 19. století začala projevovat industrializace, která mEla právE v MS kraji velký význam a 

pUedurčila tak ráz tohoto prostUedí na mnoho desítek let dopUedu. Spolu s vytváUením 

typických pr]myslových nebo zemEdElských sídel se také začal proces nerovnomErného 

rozmístEní obyvatel v kraji. Typickým pUíkladem je současná pUíslušnost obcí k Ostravské 

aglomeraci, která je tahounem všem ekonomických i sociálnE-kulturních aktivit. To i pUesto, 

že se rozkládá pouze na 40% území, ale žije v ní 81% obyvatel a je zde koncentrováno 87% 

pracovních míst40.  Pr]myslové oblasti MS kraje (pUedevším Ostravsko, HavíUov, Karviná) 

byly po desetiletí zatíženy tEžkou pr]myslovou výrobou, hutnictvím a tEžebnictvím. S tím 

souvisí také dlouhodobE špatné životní prostUedí, špatná vzdElanostní struktura obyvatel a 

zpomalený proces restrukturalizace na postindustriální společnost. Moravskoslezský kraj lze 

zaUadit mezi nejvýznamnEjší pr]myslové oblasti nejen na národní, ale také stUedoevropské 

úrovni. 

                                                

39 Moravskoslezský kraj. Historie [online]. 2014 [cit. 2014-01-30]. Dostupné z: http://o-kraji.kr-
moravskoslezsky.cz/historie.html 
40 HRUŠKA, Lubor. Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje. 1. vyd. Ostrava: Accendo - Centrum pro 
vEdu a výzkum, 2012, 83 s. ISBN 978-80-904810-6-0. 
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ぬ┻な┻な┻ Základní ukazatele Moravskoslezského kraje 

Mezi základní ukazatele MS kraje byly vybrány následující – rozloha, počet obyvatel, 

HDP/obyvatele, nezamEstnanost, pr]mErná mEsíční mzda a počet ekonomických subjekt]. 

Hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 3.1. 

Tabulka 3.1 - Základní ukazatele MS kraje v r. 2012 

Ukazatel Hodnota 

Rozloha (v km2) 5 427 

Počet obyvatel 1 226 602 

HDP/obyvatele (v Kč) 319 314 

NezamEstnanost (v %) 9,5 

 hrubá mEsíční mzda (v Kč) 23 291 

Ekonomické subjekty (FO i PO) 244 750 
Zdroj: Český statistický úUad, 2014, vlastní zpracování 

MS kraj se svou velikostí Uadí k pr]mEru až nadpr]mEru. Velikostí je srovnatelný napUíklad se 

sousedícím Olomouckým krajem. Oproti tomu v počtu obyvatel ho lze zaUadit jednoznačnE 

mezi nadpr]mErné regiony, ponEvadž s počtem obyvatel dlouhodobE pUesahující 1 milion je 

pUibližnE na 3. místE41. NezamEstnanost je v MS kraji dlouhodobE jedna z nejvyšších, což je 

zp]sobeno pUedevším dlouhodobou restrukturalizací zdejšího hospodáUství a útlumem tEžkého 

pr]myslu. Pr]mErná mEsíční mzda je na nižší úrovni, než je celonárodní pr]mEr, nicménE 

životní náklady a ceny zboží a služeb bývají v mnoha pUípadech také nižší.   

ぬ┻な┻に┻ Podpora podnikatelského prostředí na úrovni MS kraje  

Podpora podnikatelského prostUedí je uskutečOována na evropské, národní i regionální úrovni. 

Evropský a národní rozmEr je velmi d]ležitý, stanovují základní koncepce a pravidla podpory 

podnikání, zpravidla také prostUednictvím dotačních program] a jiných nástroj] pUímo 

poskytují pUedevším finanční podporu. Z prostUedk] kraje, potažmo obcí, je poskytování 

podpor ménE časté. Podpory jsou smEUovány pUedevším malým a stUedním podnik]m, často 

spočívají v pUístupu k financování jejich činnosti, pUípadnE k poradenství a dalším službám. 
                                                

41 Český statistický úUad. Rozloha území a počet obyvatel České republiky podle kraj] a okres] k 1. 1. 
2011 [online]. 2011 [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/engt/B5001FC4DF/$File/4032120101.pdf 
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Moravskoslezský kraj byl v roce 2013 vyhlašovatelem 3 dotačních titul] na podporu 

podnikání v kraji - Program podpory malých a stUedních podnik] v Moravskoslezském kraji, 

realizovaný prostUednictvím poskytování mikrop]jček, Program na podporu start ups v 

Moravskoslezském kraji 2013 a Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 201342. V roce 

2014 byl začátkem roku vyhlášen první program na podporu podnikání s názvem Podpora 

podnikání v Moravskoslezském kraji 201443. 

ぬ┻に┻  Základní charakteristika okresů Moravskoslezského kraje 

MS kraj je rozdElen na 6 okres], což jsou stUední územnE samosprávné celky, které na 

evropské úrovni odpovídají označení NUTS 4 pUípadnE LAU I.  

Okresy v MS kraji jsou následující: 

 Bruntál, 

 Frýdek-Místek, 

 Karviná, 

 Nový Jičín, 

 Opava, 

 Ostrava-mEsto. 

Na obrázku 3.2 lze vidEt rozdElení tEchto okres] na mapE MS kraje. 

 

 

 

 

 

                                                

42 Moravskoslezský kraj. Vyhlášené dotační programy [online]. 2014 [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: 
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html 
43 Moravskoslezský kraj, cit. 42. 
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Zdroj: Český statistický úUad, 2012 

 

V tabulce 3.2 jsou základní ukazatele u všech okres], aby bylo možné je mezi sebou snáze 

porovnat. 

Tabulka 3.2 – Základní ukazatele okres] MS kraje k 31.12.2012 

Ukazatel MS kraj Bruntál Frýdek-
Místek Karviná Nový 

Jičín Opava Ostrava-
mEsto 

Rozloha (km2) 5 427 1 536 1 208 356 882 1 113 332 

Obce 300 67 72 17 54 77 13 

Počet obyvatel 1226602 95 873 212 448 260 919 151960 177 079 328 323 

NezamEstnano
st (%) 

12,34 17,97 9,34 14,43 9,67 11,23 12,77 

Uchazeč] na 1 
prac. místo 

24,3 57,5 21,3 40,9 36,4 38,4 13,4 

Ekonomické 
subjekty 

244 750 19 232 41 481 40 478 29 959 36 710 76 890 

Státní sociální 
podpora44 

(tis.) 
1 741,5 163,2 245 446,1 181,7 207,7 497,8 

Zdroj: Český statistický úUad, 2014, vlastní zpracování 

 

                                                

44 Počet vyplacených sociálních dávek státní sociální podpory v daném roce. 

Obrázek 3.2 - Administrativní rozdElení Moravskoslezského kraje 
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Okres Bruntál 

Okres Bruntál se rozkládá na severozápadE MS kraje, jak lze vidEt na obrázku 3.2. Ze všech 

okres] je nejvEtší svou rozlohou a naopak má nejménE obyvatel. Hustota zalidnEní zde tedy 

bude nejnižší ze všech sledovaných. Vyznačuje se spíše velkým počtem malých obcí, 

nevznikají zde žádná pUirozená velká centra a sídla. Zajímavostí je, že ačkoliv je okres 

pojmenován po jednom z mála významnEjších mEst – Bruntále, nejvEtším mEstem je nedaleký 

Krnov. VEtšina okresu je pokryta pahorkatinou Nízkého Jeseníku a částečnE zasahuje také do 

oblasti Hrubého Jeseníku. Pramení zde dva významné vodní toky  - Moravice a Opava. 

V okrese jsou také dvE významné pUehrady – Slezská Harta a Kružberk, které zásobují pitnou 

vodou níže položené oblasti a mají také ochrannou funkci pUed povodnEmi. Jsou zde také 

rozsáhlé lesní porosty, které zatraktivOují místní prostUedí jak pro podnikání (napU. lesnictví), 

tak pro rekreaci. Bruntálsko je také okresem s absolutnE nejvyšší nezamEstnaností, která 

dosahuje vysokých čísel témEU 18% a s nejvyšším podílem uchazeč] na 1pracovní místo. 

Okres Frýdek-Místek 

Okres Frýdek-Místek leží na jihovýchodním okraji MS kraje a svou rozlohou je druhým 

nejvEtším regionem. Má vysoký počet obyvatel a také vysoký počet obcí, které budou tedy 

pr]mErnE vEtší, než napUíklad u výše zmiOovaného Bruntálu. NejvýznamnEjším sídlem je 

v tomto pUípadE pUímo mEsto Frýdek-Místek a pomErnE velkým mEstem je také TUinec. 

Region je velmi členitý – jeho pUevážná část leží v Moravskoslezských Beskydech a na 

vnEjším okraji Západních Karpat. Vzhledem k tomu, že je tento region jeden z nejvíce 

srážkových v republice, je zde vybudováno nEkolik vodních dEl, které mají chránit pUed 

povodnEmi. TEmi jsou pUehrady Šance, Morávka, Žermanice, Olešná a Baška45. Šance a 

Morávka jsou součástí zásobování pitné vody i pro Ostravu. StejnE jako u pUedchozího okresu 

i zde jsou velmi významné lesní porosty, které zaujímají dokonce pUes 50% území okresu46. 

Okres má jednu z nejnižších mEr nezamEstnanosti v kraji. Frýdek-Místek se vyznačuje vcelku 

vysokým číslem v poskytování státní sociální podpory, vEtší rozlohou a velmi pozitivními 

výsledky v počtu uchazeč] na 1 pracovní místo. 

                                                

45 Český statistický úUad. Charakteristika okresu Frýdek-Místek [online]. 2012 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_frydek_mistek 
46 Český statistický úUad, cit. 45. 
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Okres Karviná 

Okres Karviná leží v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Jedná se o velmi malý 

region ve srovnání s ostatními v MS kraji vyjma Ostravu. StejnE tak jako v OstravE však má i 

navzdory své rozloze vysoký počet obyvatel a tudíž zde bude vysoká hustota zalidnEní. Je zde 

také velmi vysoký podíl vyplacených dávek státní sociální podpory v pomEru k počtu 

obyvatel. NejvEtším mEstem okresu Karviná je paradoxnE jiné mEsto – HavíUov. KromE 

Karviné a HavíUova patUí mezi významnEjší mEsta také Bohumín, Český TEšín a Orlová. Na 

rozdíl od Bruntálska nebo Frýdecko-Místecka je okres Karviná spíše rovinatý, bez 

významných vrch] a pohoUí. ČástečnE je jeho podoba umEle vytvoUena poddolovaným a 

narušeným terénem. NejvEtším vodním tokem v okrese je Ueka Odra, významné jsou také 

d]lní slané vody sloužící k léčebným účel]m. NezamEstnanost je v okrese Karviná jedna 

z nejvyšších v kraji, pUičemž se zde plnE projevuje pomalá a nedostatečná restrukturalizace 

odvEtví a rekvalifikace pracovních sil. 

Okres Nový Jičín   

Okres Nový Jičín se nachází na jihu Moravskoslezského kraje a svou rozlohou i počtem 

obyvatel nijak nevyčnívá. Povrch je zde vcelku pahorkatý s místnE velkými rozdíly 

v nadmoUských výškách. NejvEtším mEstem v regionu je Nový Jičín, tEsnE za ním je 

KopUivnice. V okrese není vodní tok vEtšího významu, ale je zde rozsáhlá rybníkáUská 

soustava sloužící mimo jiné k hospodáUským účel]m. StejnE jako ve velké části MS kraje byly 

i v okrese Nového Jičína zjištEny ložiska černého uhlí, ale jejich tEžba se zatím neuvažuje. 

ZemEdElská p]da zabírá více než 50% z celkové rozlohy okresu47. Útlum pr]myslové výroby 

koncem minulého století mEl za následek mimo jiné zlepšení životního prostUedí v tomto 

regionu. NezamEstnanost patUí k nejnižším v kraji a stejnE tak počet vyplacených dávek státní 

sociální podpory. I pUes jednu z nižších mEr nezamEstnanosti je zde vysoký počet uchazeč] na 

1 pracovní místo. Pod okres Nový Jičín spadá také významný infrastrukturní prvek - jediné 

mezinárodní letištE (LetištE Leoše Janáčka) v kraji. 

 

                                                

47 Český statistický úUad. Charakteristika okresu Nový Jičín [online]. 2012 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_novy_jicin 
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Okres Opava 

Okres Opava leží ve stUední až severní části kraje a rozlohou patUí k vEtším okres]m, i když 

počtem obyvatel nijak nevyčnívá. V okrese Opava je nejvEtší množství obcí ze všech okres] 

v MS kraji, které tvoUí hustou sí[ malých obcí. NejvýznamnEjším a nejlidnatEjším mEstem 

okresu je Opava. Dalšími vEtšími mEsty jsou Hlučín, KravaUe nebo Vítkov. V okresu Opava 

není pUíliš mnoho významných pohoUí, spíše nEkolik vrch] regionálního významu. Teka 

Opava je nejvýznamnEjším vodním tokem v regionu. Opava je typická svým potravináUsko-

zemEdElským zamEUením, čímž se od pUevážnE pr]myslovE zamEUeného MS kraje liší. To 

dokazuje také fakt, že 81,5% zemEdElské p]dy pUipadá na ornou p]du48. Oproti sousední 

OstravE má Opava také výraznE lepší životní prostUedí, které pouze nEkdy kolísá díky 

velkému množství dopravy mezi Opavou a Ostravou. Opava se také potýká s vysokou 

nezamEstnaností pUes 11% a vysokým počtem uchazeč] na 1 pracovní místo. V pomEru 

k počtu obyvatel však má více podnikatelských subjekt] než nEkteré jiné regiony v kraji. 

Okres Ostrava-mEsto 

Okres Ostrava-mEsto leží ve stUední části Moravskoslezského kraje a jeho hranice jako 

jediného z okres] nesahají na jeho vnEjší hranici. Má jednoznačnE nejvíce obyvatel, ale 

paradoxnE také nejmenší rozlohu. Dá se tedy s jistotou Uíci, že zde bude nejvEtší hustota 

zalidnEní.  Má také nejménE obcí ve svém obvodu. Vyznačuje se pUedevším 1 velkým sídlem 

nadregionálního významu – Ostravou. Okres se rozkládá na členitém povrchu Ostravské 

pánve. Protékají zde dva vEtší vodní toky – Odra a Opava.  Paradoxem je, že ačkoliv na 1 

volné pracovní místo pUipadá bezkonkurenčnE nejménE uchazeč], tak nezamEstnanost je 3. 

nejvyšší v kraji. NezamEstnanost je dána stejnE jako u nEkterých jiných okres] v kraji pomalu 

probíhající restrukturalizací a útlumem tEžkého pr]myslu a tEžebnictví. Problém spočívá také 

v nekvalifikované pracovní síle a velkém množství r]zných národnostních menšin. Okres 

Ostrava-mEsto leží blízko hranic se Slovenskem i Polskem a proto i z tEchto pUíhraničních 

oblastí dojíždí část zahraničních pracovník] do zamEstnání a pUebírají tak volná pracovní 

místa místním lidem. Specifickým problémem jsou také národnostní menšiny, pro které je být 

nezamEstnaný součást jejich kultury. To však s sebou nese další sociopatologické jevy, jako 

                                                

48 Český statistický úUad. Charakteristika okresu Opava [online]. 2012 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_opava 
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jsou napUíklad r]st kriminality apod. Prvenství má okres Ostrava-mEsto co do počtu 

ekonomických subjekt] (fyzických osob i právnických osob) a vyplacených dávek státní 

sociální podpory.  

ぬ┻ぬ┻  Charakteristika vybraných odvětví podnikatelského prostředí 
v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj je velmi heterogenním regionem, což dokazují také charakteristiky 

jednotlivých okres] v kapitole 3.2. Z toho d]vodu je velmi obtížné charakterizovat 

podnikatelské prostUedí v kraji jako celku. Proto pro účely charakteristiky z pohledu 

podnikatelského prostUedí a podnikání autor práce rozčlení území MS kraje na tUi hlavní 

oblasti – oblasti pr]myslové, oblasti zemEdElsko-potravináUské a oblasti cestovního ruchu. 

Každá kategorie je následnE charakterizována samostatnE. VýbEr pr]myslové a zemEdElsko-

potravináUské oblasti odráží stEžejní podnikatelská odvEtví v kraji. V pUípadE cestovního 

ruchu se jedná o odvEtví, které by v budoucnu mohlo nahradit útlum v pUedchozích dvou 

odvEtvích. 

ぬ┻ぬ┻な┻ Průmyslová oblast 

Podnikání v pr]myslu je pro oblast MS kraje typické a vEtšinou je to právE to, co si lidé 

vybaví ve spojitosti s místním regionem. Kraj byl pUedevším v nEkterých jeho částech 

velkými nalezištEmi nerostných surovin a zvláštE pak uhlí. ZamEUení regionu na mnoho dekád 

dopUedu ovlivnil začátek tEžby uhlí ve druhé polovinE 18. století. PrávE v této dobE byla 

zahájena tEžba uhlí v Landeku v PetUkovicích (d]l Anselm)49. PostupnE se pr]myslové 

regiony kraje nesoustUedily jen na tEžební pr]mysl, ale také na tEžký strojní pr]mysl a 

hutnictví. Podnikatelské prostUedí se pak pUirozenE rozvíjelo o další oblasti pr]myslu, 

ponEvadž se mohli navzájem doplOovat. Strojnímu a hu[aUskému pr]myslu vyhovovala 

snadná a rychlá dostupnost paliv pro svou výrobu. TEžebnímu pr]myslu naopak vyhovavaly 

snadné dodávky stroj] a pUíslušenství ke své činnosti. TEžba se postupnE rozrostla na 

Karvinsko (D]l ČSA, D]l Darkov, D]l Lazy, D]l Hlubina ad.), PetUvald (D]l Julius Fučík, 

D]l Pokrok, D]l Žofie), r]zné skupiny dol] na Ostravsku čítající dohromady pUibližnE 57 

dol] (oblast skupinového dolu Šverma, oblast skupinového dolu Ostrava, oblast skupinového 

                                                

49 Moravskoslezský kraj. Historie [online]. 2014 [cit. 2014-02-02]. Dostupné z: http://o-kraji.kr-
moravskoslezsky.cz/historie.html 
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dolu HeUmanice a oblast skupinového dolu Odra) a Podbeskydskou pánev (D]l Paskov, D]l 

StaUíč, D]l Frenštát). Hutnictví se v kraji začalo rozvíjet pUibližnE ve 30. letech 19. století 

vznikem dnešní společnosti Evraz Vítkovice Steel50. Vznik a rozvoj tEžkého strojírenství 

začal o nEkolik let pozdEji – v roce 1850 ve společnosti dnešních Vítkovic Machinery 

Group51. ZamEUení regionu na tyto oblasti zapUíčinilo, že se stal jedním z nejvýznamnEjších 

pr]myslových region] nejen v naší republice, ale na úrovni celé stUední Evropy. Útlum 

rozvoje nastal v období druhé svEtové války, kdy byla také velká část Opavy a Ostravy 

zničena. O to razantnEji se však projevil po druhé svEtové válce, kdy začal nekontrolovanE 

r]st a s ním také počet obyvatel.  

V 90. letech 20. století nastal pozvolný útlum podnikání v pr]myslu v regionu, jednak 

z d]vodu poklesu pr]myslové výroby, nalezení ekologicky šetrnEjších technologií a zmEnám 

ve struktuUe hospodáUství. Desetiletí tEžkého pr]myslu nicménE zp]sobily, že životní 

prostUedí je v tEchto oblastech trvale jedno z nejhorších v republice a na nEkterých místech je 

povrch nevratnE poškozen tEžbou. Z hlediska environmentálních faktor] tak podnikatelské 

prostUedí v současnosti často ovlivOují rozhodnutí z minulosti. PUibližnE dvE desetiletí je 

velkým problémem pomalu probíhající restrukturalizace odvEtví. S útlumem pr]myslu a 

pUechodem k jiným odvEtvím v hospodáUství (zejména ke službám) je také uvolOována jiná 

pracovní síla, než je potUebná v tEchto nových odvEtvích. Velká část Uadových zamEstnanc] 

v pr]myslových podnicích bývá často velmi málo nebo v]bec kvalifikovaná, právE proto je 

mnoho společností zabývající se tEžebním nebo strojírenským pr]myslem významnými 

zamEstnavateli v regionu. Všechny tyto aspekty pak zapUičiOují, že je v tEchto okresech jedna 

z nejvyšších nezamEstnaností. Získání požadované kvalifikace na současnE nabízená pracovní 

místa je velmi pomalý proces s nejistým výsledkem.  

Mezi pr]myslové oblasti MS kraje lze zaUadit: 

 pUevážnou část okresu Karviná, 

 celý okres Ostrava-mEsto, 

 okolí mEsta Frýdku-Místku, 

                                                

50 Evraz Vítkovice Steel. Historie hutnictví [online]. 2014 [cit. 2014-02-02]. Dostupné z: 
http://www.evrazvitkovicesteel.com/stranky/historie-hutnictvi 
51 Vítkovice Machinery Group. PUehled historie [online]. 2009 [cit. 2014-02-02]. Dostupné z: 
http://www.vitkovice.cz/9/cs/node/175 
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 okolí mEsta Krnov, 

 okolí mEsta TUinec, 

 okolí mEsta Český TEšín, 

 okolí mEsta KopUivnice, 

 okolí mEsta Paskov. 

Hlavní pr]myslové zóny lze vidEt také na obrázku 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Moravskoslezský kraj, 2014 

Ve výše zmínEných oblastech je tedy pUevažující podnikatelská činnost jasná. Díky 

dominantnímu postavení pr]myslu se zde vždy daUilo také doplOkovým službám a 

produkt]m, které tvoUily dobrou infrastrukturu pro tento druh podnikání. TEmito napUíklad 

byla bytová výstavba a další všestranné služby pro rostoucí počet obyvatel, dopravní a 

logistické služby pro pr]myslové výrobky a suroviny nebo tUeba společnosti poskytující 

specifické služby (defektoskopie, specializované labolatoUe pro výzkum apod.). Nejen útlum 

pr]myslu, ale s ním související úbytek obyvatelstva v 90. letech od 1 294 tis. v roce 1993 až 

po 1 282 tis. v roce 2012, tak mohl i pro tyto poskytovatele doplOkových produkt] a služeb 

pro pr]mysl pUedstavovat problém52.  

                                                

52 Český statistický úUad. Dlouhodobý vývoj Moravskoslezského kraje [online]. 2013 [cit. 2014-02-02]. Dostupné 
z: http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/casova_rada_1_cast/$File/CZ080_1.pdf 

Obrázek 3.3 - Hlavní pr]myslové zóny MS 
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Podnikatelskému prostUedí v kraji, zejména v pr]myslových oblastech, napomáhají mimo jiné 

klastrové organizace. Tato uskupení sdružují podniky stejného a podobného zamEUení spolu 

s univerzitami a výzkumnými pracovištEmi a společnostmi poskytujícími r]zné doplOkové 

služby. Moravskoslezský kraj je díky svému pUevážnE pr]myslovému zamEUení, možnostem 

vzdElávání a iniciativám na podporu výzkumu pro klastry velmi vhodným místem. MS kraj je 

také krajem s jedním z nejvyšších počt] klastrových organizací v ČR. Cílem klastrových 

organizací je podpora rozvoje jednotlivých odvEtví prostUednictvím společných projekt], 

marketingu, rozvoje lidských zdroj] a také v oblasti výzkumu, vývoje a inovací53. 

Podnikatelské prostUedí je tedy v tEchto oblastech plnE ovlivOováno a utváUeno výše 

zmiOovanými skutečnostmi. Je zde vcelku výrazný prostor pro podnikání v r]zných 

odvEtvích, která však nejsou pro tyto oblasti typická a proto se zde h]Ue prosazují. Vezmou-li 

se v úvahu skutečnosti jako dobrá strategická poloha regionu (pUíhraničí, dobrá dostupnost do 

velkých sídel – Praha, Bratislava, VídeO apod.), velký počet obyvatel a další možnosti, jež MS 

kraj nabízí, tak zde je nevyužitý podnikatelský potenciál.  

ぬ┻ぬ┻に┻ Zemědělsko┽potravinářská oblast 

ZemEdElství 

PUestože je Moravskoslezský kraj vnímán pUedevším jako pr]myslová oblast, zemEdElství je 

nejstarším hospodáUským odvEtvím regionu. To se zde rozvíjelo již od počátk] osídlování 

v 13. století. Ochrana a rozvoj zemEdElské p]dy je zakotvena také pUímo v zákonech a 

vyhláškách. StEžejním zákonem je zákon č. 334/1992 Sb. o ochranE zemEdElského p]dního 

fondu, kde jsou mimo jiné stanoveny zásady ochrany zemEdElského p]dního fondu (napUíklad 

pUednostnE využívat nezemEdElskou plochu ke stavebním a jiným podobným účel]m nebo 

odnímat co nejmenší plochu zemEdElského p]dního fondu k nezemEdElským účel]m)54. 

Výkon státní správy na úseku ochrany zemEdElského p]dního fondu spadá do p]sobnosti obcí 

a kraj] v součinnosti s Ministerstvem životního prostUedí. Základním strategickým 

dokumentem pro oblast zemEdElství je Koncepce rozvoje zemEdElství a venkova 

Moravskoslezského kraje. 

                                                

53 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Klastry [online]. 2012 [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: 
http://www.rismsk.cz/cz/profil-regionu/34-klastry.html 
54 Zákon č. 334/1992 Sb. o ochranE zemEdElského p]dního fondu. In: Sbírka zákon]. 1992. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ozpf/ 
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V současnosti tvoUí zemEdElská p]da více než polovinu území kraje. VýmErou 0,22 ha 

zemEdElské p]dy na obyvatele se kraj pohybuje hluboko pod úrovní ČR, které činí témEU 

jednou tolik 0,42 ha/obyvatele55. Podíl orné p]dy na obyvatele v kraji činí 0,14 ha, což je také 

hluboko pod pr]mErem ČR, který činí 0,30 ha/obyvatele56. V typicky pr]myslových oblastech 

vymezených v pUedchozí kapitole je podíl zemEdElské p]dy velmi podpr]mErný až témEU 

žádný (napUíklad v okrese Ostrava-mEsto) a navíc díky vysokému počtu obyvatel je tento 

ukazatel ještE dále snižován. Jsou zde zastoupeny jak p]dy velmi úrodné, stUednE úrodné tak i 

ménE úrodné (hnEdé p]dy a podzoly)57. Velmi typickou plodinou rostlinné produkce 

v regionu je cukrovka, dále také pšenice, ječmen, kukuUice, olejniny a zelenina. Mezi 

nejrozšíUenEjší v živočišné výrobE patUí chov dojných krav, ménE často také chov prasat a 

dr]beže. ZemEdElská výroba je zastoupena UepaUskou, bramboráUskou a horskou výrobní 

oblastí, pUičemž 50,5 % zemEdElské p]dy v kraji se nachází v bramboráUské oblasti, 29 % je v 

UepaUské oblasti a 20 % v horské výrobní oblasti58. Podnikání v zemEdElství je na rozdíl od 

pUedchozího pr]myslu ohrožováno vEtší mírou rizika, jež nelze subjektivnE pUíliš mnoho 

ovlivnit – pUedevším sezónností, závislostí na aktuálních klimatických podmínkách nebo také 

tlakem cen základních primárních produkt] na co nejnižší úroveO. Oblasti s nejvEtší plochou 

orné p]dy lze vidEt na následujícím obrázku 3.4. Oblasti ménE vhodné pro zemEdElství 

(horské a podhorské) tzv. LFA59 lze vidEt na obrázku 3.5, který témEU pUesnE vyplOuje oblasti 

zornEní p]dy obrázku 3.4. 

 

 

 

 

 

                                                

55 Moravskoslezský kraj. ZemEdElství - základní informace [online]. 2014 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: 
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/zemedelstvi/zakladni_informace/zakladni-informace-15677/ 
56 ZemEdElství. ZemEdElská výroba [online]. 2014 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ 
57 Moravskoslezský kraj, cit. 55. 
58 Moravskoslezský kraj, cit. 55. 
59 LFA.cz [online]. 2014 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.lfa.cz/ 
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Obrázek 3.4 - Orná p]da v MS kraji Obrázek 3.5 - Oblasti LFA v MS kraji 

Zdroj: Moravskoslezský kraj, 2014            Zdroj: Moravskoslezský kraj, 2014 

Mezi zemEdElské oblasti MS kraje lze zaUadit: 

 pUevážnou část okresu Opava vyjma jeho jižní části, 

 pUevážnou část okresu Nový Jičín (severozápadní část), 

 část okresu Frýdek-Místek (severozápadní část), 

 severní výbEžek okresu Bruntál. 

PotravináUství 

PotravináUství je velmi specifickou oblastí místního hospodáUství, ponEvadž spojuje dvE 

naprosto rozdílná odvEtví – zemEdElství a pr]mysl. Pr]mysl je pro MS kraj typický a nEkteré 

zemEdElské plodiny a zvíUectvo také. Geografická blízkost tEchto pr]myslových a 

zemEdElských oblastí pak pUirozenE vedla k jejich propojení prostUednictvím potravináUské 

výroby. Specifikum potravináUství spočívá také v jeho závislosti na zemEdElství, i když se ve 

skutečnosti jedná o jiné odvEtví hospodáUství. PotravináUská výroba se m]že zabývat 

zpracováním bu@ živočišných nebo rostliných surovin (napUíklad masný pr]mysl, 

mlékárenský pr]mysl, zpracování obilovin apod.). Na rozdíl od zemEdElství se u 

potravináUství pUedpokládá stále rychlejší technické zdokonalování výroby a ve smyslu 

rozvoje tak pUevládá spíše vliv pr]myslu. PotravináUské oblasti se částečnE pUekrývají 

s oblastmi zemEdElskými a částečnE s oblastmi pr]myslovými. Toto odvEtví nelze vzhledem 

k rozloze a r]znorodosti jednotlivých okres] paušalizovat na celé jeho území a z toho d]vodu 

je každá oblast konkretizována i s nejvýznamnEjšími zástupci potravináUského pr]myslu.   
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Mezi potravináUské oblasti MS kraje lze zaUadit: 

 okres Opava (mEsto Opava – Kraft Foods „Opavia“, Semix, Bivoj, Slezská pekárna), 

 okres Nový Jičín (mEsto Kunín – Mlékárna Kunín), 

 okres Bruntál (obec Nová PláO – Horský pramen, mEsto Krnov - Kofola), 

 okres Frýdek-Místek (mEsto Frýdek-Místek – Marlenka, obec Nošovice - Radegast), 

 okres Karviná (mEsto Bohumín – Emco), 

 okres Ostrava-mEsto (Ostravar, Krásno). 

Podnikání v zemEdElství a v potravináUství má jak je vidno z výše uvedeného výčtu významné 

postavení v nEkterých oblastech v kraji. Tyto společnosti jsou významné pUedevším vždy 

v místE podnikání z hlediska velkého zamEstnavatele, ale nemívají vEtší než regionální 

význam. VEtšinou díky povaze zemEdElských produkt] a nEkterých potravináUských výrobk] 

(zboží podléhající rychlé zkáze) jsou d]ležité regionální trhy. V posledních letech se také čím 

dál tím víc prosazují r]zné iniciativy propagující regionální potraviny a s tím také 

podnikatelské aktivity v zemEdElství a potravináUství nabývají na významu. Vzhledem 

k tomu, že tyto produkty a zboží patUí mezi základní životní potUeby a mají tedy široké 

odbytištE, m]že být vysoký počet obyvatel v MS kraji výhodou. Pracovní trh v zemEdElství a 

potravináUství nebývá náročný na kvalifikaci zamEstnanc]. Kvalifikovaná pracovní síla je 

tUeba pouze v omezeném množství v oblasti managementu nebo technologie proces], vEtšinou 

však nikoliv pro samotný provoz. 

ぬ┻ぬ┻ぬ┻ Oblast cestovního ruchu 

Moravskoslezský kraj je velmi rozmanitý a členitý. Výše jsou vyjmenovány pr]myslové a 

zemEdElské oblasti. Stále však zbývá vcelku podstatná část území, která by se dala označit za 

oblast, jež by mohla sv]j rozvoj pUednostnE uskutečOovat pomocí širokého spektra podnikání 

v cestovním ruchu. Jedná se pUedevším o horské a podhorské oblasti Jeseník] a Beskyd. 

Mezi oblasti cestovního ruchu v MS kraji lze zaUadit: 

 pUevážnou část okresu Bruntál (pUedevším severozápadní část okresu – Jeseníky), 

 pUevážnou část okresu Frýdek-Místek (pUedevším jihovýchodní část okresu – 

Beskydy), 

 okres Opava (Opavské Slezsko), 
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 okres Ostrava-mEsto, okres Karviná (specifické oblasti technických památek a park] – 

Ostravsko, TEšínské Slezsko). 

Podhorské oblasti Jeseník] a Beskyd mají výborné pUedpoklady pro rozvoj cestovního ruchu 

pUedevším v oblasti zimních sport], pEší turistiky a Uady památek lidové architektury. 

Podnikání je však v tEchto oblastech napUíklad ve srovnání s podobnými oblastmi v jiných 

částech zemE na nižší úrovni. Panuje zde menší konkurence a tudíž i tlak na kvalitu a 

komplexnost služeb je nižší. Velký potenciál pro vznik sítE kvalitních služeb pro cestovní 

ruch (hotelnictví, gastronomie, sportovní a wellness služby apod.) je zde plnE nevyužit. 

Poskytované služby v tEchto oblastech jsou často zastaralé a neodrážejí požadavky 

současných spotUebitel]. Zvláš[ v nepUíliš pUíznivé ekonomické situaci je tUeba nabídnout 

vEtší pUidanou hodnotu, protože spotUebitelé daleko pečlivEji rozmýšlejí, za co utratí své 

pUíjmy.  

Jako ménE vydaUenou lze hodnotit také propagaci regionu a neschopnost zmEnit jeho image 

na pUitažlivou pro život nebo turistiku. Posledních nEkolik let jsou v této oblasti podnikány 

r]zné iniciativy (informační weby, propagační videa a kampanE), které ale nep]sobí 

dostatečnE rychle a efektivnE. Tyto iniciativy jsou také často spolufinancovány z rozpočtu 

EU, nejčastEji prostUednictvím regionálních operačních program]. V rámci Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko pro období 2007 - 2013 byly pro tento druh podpory 

pUímo vyčlenEny dvE oblasti podpory v prioritní ose 2 Podpora prosperity regionu. První 

oblastí podpory atraktivity regionu byla oblast 2.2 Rozvoj cestovního ruchu a druhou oblastí 

byla oblast 2.4 Marketing regionu60. V této prioritní ose byly dále další dvE oblasti podpory – 

2.1 Infrastruktura veUejných služeb a 2.3 Podpora využívání brownfields. 

Opavské slezsko je regionem pUevážnE zemEdElským a není tudíž pUíliš znehodnocen velkým 

množstvím pr]myslové výroby. MEsto Opava patUí k nejstarším v kraji a lze ho bezesporu 

označit za jedno z nejatraktivnEjších historických sídel s mnoha historickými objekty, z nichž 

nEkteré jsou unikátní také na národní a evropské úrovni (napUíklad Slezské zemské muzeum 

v OpavE je nejstarší v ČR)61. I okolí mEsta nabízí mnoho turisticky atraktivních aktivit, jako 

                                                

60 Dobrá rada. Regionální operační program Moravskoslezsko [online]. 2013 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: 
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory 
61 Statutární mEsto Opava. Cestovní ruch [online]. 2010 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://www.opava-
city.cz/scripts/detail.php?id=12805 
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jsou stále rozšiUující se sítE cyklistických tras, naučných stezek a zajímavá menší sídla 

(Hradec nad Moravicí, RaduO…). Opavský region však má stejné nedostatky jako výše 

zmínEné horské a podhorské oblasti Jeseník] a Beskyd. Poskytované služby jsou zde také 

málo komplexní a není zde tolik subjekt] specializujících se na služby cestovního ruchu jako 

v nEkterých jiných turistických oblastech.  

Specifickými oblastmi cestovního ruchu se stávají čím dál tím více populárnEjší technické 

památky na Ostravsku, Karvinsku a dalších pr]myslovE zamEUených oblastech. VytvoUit 

z tEchto pr]myslových objekt] – dol], hal nebo celých technických park] je dobrý zp]sob 

jejich využití jednak z kulturního a ekonomického hlediska, ale také z hlediska rozvoje 

cestovního ruchu. VytvoUení tEchto populárních turistických míst pUispívá k rozvoji celého 

mEsta, v nEmž turisté samozUejmE čerpají i další služby. V roce 2014 již byl v této oblasti 

Moravskoslezským krajem vyhlášen také dotační titul s názevm Podpora technických 

atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 201462. O oblibE technických památek svEdčí také 

novE dobudovaná expozice projektu SvEt techniky, který vznikl za podpory 

Moravskoslezského kraje, mEst Ostrava a Opava, Operačního programu výzkum a vývoj pro 

inovace, VŠB-TU a nEkterých významných firem v regionu63. 

                                                

62 Moravskoslezský kraj, cit. 42. 
63 Náš projekt - SvEt techniky. SvEt techniky [online]. 2014 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://svet-techniky-
ostrava.cz/cs/nas-projekt 
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ね┻ Analýza podnikatelského prostředí v Moravskoslezském kraji a 
jeho okresech 

Obsahem následující kapitoly je analýza konkrétního podnikatelského prostUedí. Pro analýzu 

je vybrán Moravskoslezský kraj, který je autorovi blízký a ve srovnání s ostatními kraji 

vykazuje dobrou znalost místního prostUedí. V začátku kapitoly je vysvEtlena metodika 

analýzy, která je poté aplikována v další části pUi jejím samotném zpracování. V závEru 

kapitoly následuje vyhodnocení analýzy a jsou identifikovány hlavní problémové oblasti 

podnikatelského prostUedí v MS kraji.  

ね┻な┻ Metodika zpracování analýzy podnikatelského prostředí 

Zp]sob zpracování analýzy podnikatelského prostUedí v Moravskoslezském kraji je v dalších 

částech této práce inspirován analýzou M. Viturky a kolektivu autor], jež vytvoUili práci 

s názvem Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostUedí v České republice. Jeho 

výzkum je založen na pUedpokladu, že „…základem je hodnocení investičních preferencí 

podnikatelských subjekt], které lze chápat jako základní indikátory, resp. faktory, kvality 

podnikatelského prostUedí64.“ Dle Viturky využití multifaktorového hodnocení bere v potaz 

moderní koncepty lokalizačních analýz, které vycházejí z kvantifikace odpovídající poptávky 

potenciálních investor]. ObecnE však spočívá ve výbEru významných faktor] p]sobících na 

podnikatelské prostUedí a stanovení vah významnosti daného faktoru. Váhy v analýze M. 

Viturky byly stanoveny jednak pUímo na základE kvalifikovaných pr]zkum] a názor] 

investor] (z dat Nizozemského ekonomického institutu a poradenské společnosti Ernst & 

Young) a také nepUímo, pomocí aplikace metody faktorové analýzy zamEUené na kvantifikaci 

lokalizačních závislostí, projevujících se u zahraničních investic v ČR. Faktory jsou poté 

hodnoceny na základE reálných dat. Požadavky investor] na hodnotící faktory se mohou lišit i 

s ohledem na zamEUení jejich činnosti. Z tohodo d]vodu jsou váhy rozdEleny zvláš[ pro sféru 

zpracovatelského pr]myslu a pro sféru produktivních služeb (telekomunikace, bankovnictví, 

pojiš[ovnictví, realitní služby, pronájem, informatika…). Dle Viturky „užitá metodika 

respektuje globální charakter ekonomiky a v tomto smyslu do značné míry odstraOuje 

nedostatky metodických pUístup] vycházejících z pr]zkum] názor] reprezentant] české 

podnikatelské sféry, odrážející mnohdy spíše subjektivní pUedstavy než hlubší všeobecné a 

                                                

64 VITURKA, Milan a kol. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostUedí v České republice. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2003. 5. s. ISBN 80-210-3304-5. 
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speciální znalosti rozhodujících tendencí a trend] projevujících se ve vývoji svEtové 

ekonomiky65.“ Faktory jsou rozdEleny do 6 základních skupin – obchodní, infrastrukturní, 

pracovní, lokální, cenové a environmentální. Každá tato skupina dále obsahuje 2 – 4 

konkrétní ukazatele, jež je možné vidEt také v tabulce jim pUidElených vah významnosti. 

Každý ze základních faktor], resp. jejich ukazatel], bude více rozveden pUi samotné analýze 

v další části této práce.  

Tabulka 4.1 - Faktory kvality podnikatelského prostUedí a jejich významové váhy 

Faktory Zpracovatelský 
pr]mysl Produktivní služby 

Obchodní faktory   

Blízkost trh] 10 6 

Významné firmy 10 8 

PUítomnost zahraničních firem 3 5 

Podp]rné služby 5 8 

Celkem 28 27 

Infrastrukturní faktory   

Kvalita silnic a železnic 9 8 

Blízkost letiš[ 4 5 

Rozvoj ICT66 4 8 

Celkem 17 21 

Pracovní faktory   

Dostupnost pracovních sil 10 9 

Kvalita pracovních sil 6 5 

Flexibilita pracovních sil 4 2 

Celkem 20 16 

Lokální faktory   

Nabídka rozvojových ploch 9 - 

Znalostní báze - 9 

Finanční asistence 6 5 

Celkem 15 14 

                                                

65 VITURKA, Milan a kol., cit. 64, 5. s. 
66 ICT = informační a komunikační technologie 
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Cenové faktory   

Cena práce 6 5 

Cena pozemk] 6 - 

Cena pronájm] - 8 

Celkem 12 13 

Environmentální faktory   

Urbanistická a pUírodní atraktivita území 5 5 

Environmentální kvalita 3 4 

Celkem 8 9 

Celkový součet 100 100 
Zdroj: VITURKA, Milan a kol. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostUedí v České republice, 
2003 

Závažnost jednotlivých faktor], resp. vah jejich významnosti, je inspirována vahami 

pUidElenými jednotlivým faktor]m v analýze M. Viturky, nicménE je upravena dle autorových 

úvah s ohledem ke specifik]m analyzovaného prostUedí, tedy Moravskoslezského kraje. 

Oproti p]vodnímu rozdElení byla vEtší významnost pUidElena pUítomnosti zahraničních firem, 

ponEvadž jejich pUíchod v minulosti znamenal nejen pUíliv dalších podnik], ale mEl také další 

významné dopady na region, jako napUíklad snížení nezamEstnanosti nebo rozvoj nEkterých 

segment] pr]myslu (napUíklad automobilového pr]myslu po zUízení závodu korejské 

automobilky Hyundai v Nošovicích). Zvýšení váhy faktoru pUítomnosti zahraničních firem 

bylo na úkor podp]rných služeb. VEtší význam byl pUiznán také kvalitE silnic a železnic, která 

byla v rámci Moravskoslezského kraje a jeho napojení na infrastrukturní sí[ dlouhodobým 

problémem a to na úkor rozvoje ICT, který je v současné dobE také zcela plynulý. Význam 

vysoké kvality silnic a železnic rostl v minulosti a roste neustále pUedevším v souvislosti se 

stále propracovanEjší logistikou firem a skladového hospodáUství, napUíklad pUi plánování 

zásob (metoda Just in time apod.). V oblasti pracovních faktor] je tUeba více zohlednit kvalitu 

pracovních sil pUed jejich dostupností. MS kraj je jedním z region] nejvíce postižených 

vysokou nezamEstnaností, která v současnosti činí 10,47%67. Vzhledem k restrukturalizaci 

regionu a útlumu tradičních pr]myslových odvEtví (hutnictví, tEžebnictví) však uvolnEná 

pracovní síla nevykazuje dostatečnou kvalifikaci pro aktuálnE nabízená pracovní místa. 

                                                

67 Český statistický úUad. Krajská správa ČSÚ v OstravE [online]. 2014 [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home 
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V nEkterých částech regionu se sice v posledních letech rozšiUují možnosti vzdElávání 

(pUedevším ve mEstE Ostrava – napUíklad novE zUízená lékaUská fakulta pUi Ostravské 

univerzitE v roce 2010 či nabídka soukromého vysokoškolského vzdElávání v oblasti práva pUi 

Panevropské vysoké škole od roku 2010), ale tyto zmEny se dotýkají pUedevším mladší části 

populace. VEtší d]ležitost je z pohledu autora kladena také na cenu práce na úkor ceny 

pozemk]. Cena práce je pUedevším u nadnárodních firem často jedním z rozhodujících 

faktor], kam v současnosti umístit svoji společnost. Cena pozemk] tak m]že být pUi rozsáhlé 

investici menší nákladovou položkou, kterou je tUeba zohlednit a proto jí je pUidElena o nEco 

menší váha. Z pohledu zpracovatelského pr]myslu a produktivních služeb budou také ménE 

zohlednEny environmentální faktory, které pUímo v Moravskoslezském kraji nejsou 

očekávány na vysoké úrovni, pUedevším v typicky pr]myslových centrech.  

Moravskoslezský kraj je velmi heterogenní region, který se vyznačuje typicky pr]myslovými 

oblastmi, oblastmi se zamEUením na zemEdElství a potravináUství a na oblasti vyznačující se 

zvýšenou atraktivitou pro služby cestovního ruchu. Z tohoto d]vodu jsou zvláš[ stanoveny 

významové váhy pro sféru pr]myslu, produktivních služeb, ale také pro služby cestovního 

ruchu. Autorem jsou oproti vzorové analýze definovány váhy i pro služby cestovního ruchu, 

které by dle nEj v pUípadE MS kraje nebylo vhodné vynechat a lépe tak budou odrážet kvalitu 

podnikatelského prostUedí. 

Tabulka 4.2 - Faktory kvality podnikatelského prostUedí a jejich významové váhy pro MS kraj 

Faktory Zpracovatelský 
pr]mysl 

Produktivní 
služby 

Služby 
cestovního ruchu 

Obchodní faktory    

Blízkost trh] 10 6 6 

Významné firmy 10 8 4 

PUítomnost zahraničních firem 5 8 2 

Podp]rné služby 3 5 8 

Celkem 28 27 20 

Infrastrukturní faktory    

Kvalita silnic a železnic 11 9 11 

Blízkost letiš[ 4 5 5 

Rozvoj ICT 2 7 2 
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Celkem 17 21 17 

Pracovní faktory    

Dostupnost pracovních sil 8 7 8 

Kvalita pracovních sil 8 7 7 

Flexibilita pracovních sil 4 2 6 

Celkem 20 16 21 

Lokální faktory    

Nabídka rozvojových ploch 9 - 7 

Znalostní báze - 9 - 

Finanční asistence 6 5 3 

Celkem 15 14 10 

Cenové faktory    

Cena práce 7 6 7 

Cena pozemk] 5 - - 

Cena pronájm] - 7 5 

Celkem 12 13 12 

Environmentální faktory    

Urbanistická a pUírodní 
atraktivita území 5 5 11 

Environmentální kvalita 3 4 9 

Celkem 8 9 20 

Celkový součet 100 100 100 
Zdroj: vlastní zpracování 

Analýza podnikatelského prostUedí Moravskoslezského kraje úzce souvisí s analýzou 

podnikatelského prostUedí v okresech MS kraje. Jednotlivá data, která jsou nezbytná pro 

analýzu, jsou zjiš[ována pUedevším za okresy a je-li to možné tak také za celý MS kraj. 

Analýza m]že, vzhledem k náročnosti práce a obtížím pUi sbEru a získávání nEkterých dat, 

vykazovat oproti vzorové analýze jistá zjednodušení. Autorovou snahou však je co nejpUesnEji 

postupovat podle vzorové analýzy, aby nedocházelo k velkým odchylkám a zkreslením. 
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ね┻に┻  Analýza podnikatelského prostředí dle jednotlivých faktorů 

Následující část práce je vEnována jednotlivým faktor]m analýzy podnikatelského prostUedí, 

jež jsou zmínEny v pUedchozí kapitole 4.1. Faktory jsou rozčlenEny do 6 kategorií – obchodní, 

pracovní, infrastrukturní, lokální, cenové a environmentální. Každý faktor je zastoupen 

vhodným konkrétním ukazatelem a následnE komparován a vyhodnocen v rámci okres] MS 

kraje. Je-li to možné, ukazatel je komparován také na krajské, pUípadnE celonárodní, úrovni. 

V pUípadE, že je nemožné nebo pUíliš obtížné získat data pro komparaci kraje jako celku, je 

hodnocení provedeno na základE jiných aspekt] a daných pUedpoklad]. Jednotlivé ukazatele 

budou rozdEleny do 5 skupiny – velmi nadpr]mErné, nadpr]mErné, pr]mErné, podpr]mErné a 

velmi podpr]mErné. Každá skupina má své ohodnocení 1; 0,75; 0,5; 0,25 a 0 bodu, které je 

využito pro celkové hodnocení podnikatelského prostUedí. 

ね┻に┻な┻ Obchodní faktory 

Do kategorie obchodních faktor] se Uadí 4 stEžejní faktory – faktor blízkosti trh], faktor 

významných firem, faktor pUítomnosti zahraničních firem a faktor podp]rných služeb. Tato 

skupina faktor] patUí k nejd]ležitEjším ze všech hodnocených a proto má také nejvyšší 

hodnoty ve významnových vahách (viz tabulka 4.2).  

Faktor blízkosti trh] 

Tento faktor odráží výhodnost geografického umístEní regionu, spolu s pUihlédnutím 

k ekonomické výkonnosti dostupných region]. Faktor blízkosti trh] má vzhledem ke své 

povaze mnohem vEtší význam pro oblast pr]myslu, mnohem ménE pak pro oblast služeb a 

cestovního ruchu. Velkou část služeb je možné poskytovat na dálku, a proto blízkost trh] 

nemá takový význam. Cestovní ruch také není pUíliš závislý na blízkosti trh] a proto má nižší 

významovou váhu.  

Stanovená hranice dostupných zahraničních region] vychází z pUedpokladu, že v EU je 

omezena doba jízdy maximálnE na 9 hodin. Pokud je region dál od této hranice, stává se ménE 

dostupným z d]vodu rapidního nár]stu dopravních náklad]. Vzhledem k tomu, že dopravní 

podmínky nebývají ideální a část této doby není využita jen pro samotnou jízdu, odčítá se 1 

hodina a zbývá 8 hodin. PUi pr]mErné rychlosti 80km/h je tímto zp]sobem vypočtena hranice 
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640km68. Pro zjednodušení bude tato vzdálenost uvažována vzdušnou čarou a nikoliv pomocí 

silničních tras. Je tedy pravdEpodobné, že v této teoretické rovinE bude dosažitelná oblast 

vEtší než ve skutečnosti. Vzhledem k množství a náročnosti zpracování dat však bude tento 

údaj považován za vhodné zastoupení oproti vzorové analýze. Mezi zahraniční dostupné 

regiony budou uvažovány pouze ty, jež jsou součástí EU. PUestože analýza je tvoUena pro 

okresy MS kraje (NUTS 4), v tomto pUípadE bude brána dostupnost zahraničních region] 

NUTS 3, ponEvadž na nižší úrovni se nesleduje hrubý domácí produkt a nebylo by tedy 

možné porovnat také ekonomickou výkonnost dostupných region]. Ekonomická výkonnost 

bude hodnocena pomocí hrubého domácího produktu na obyvatele a standardu kupní síly jako 

procentuální hodnoty k pr]mEru EU. Kompletní pUehled dostupných region] a jejich 

ekonomická výkonnost je Uazena v pUíloze.   

Tabulka 4.3 - Dostupné zahraniční regiony okres] MS kraje 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

Počet dostupných region] 382 350 319 358 365 350 

 HDP/obyv. dostupných region] 
v PPS ( EU27=100) 91,99 86,92 84,47 87,92 88,20 86,99 

Zdroj: Eurostat (2010), vlastní výpočty 

Z výše uvedených výsledk] dílčí analýzy dostupných zahraničních region] vyplývá, že okres 

Bruntál je na tom nejlépe. Z velké části je to dáno jeho polohou blíže k NEmeckým hranicím a 

také územnímu členEní NEmecka, které má oproti nEkterým jiným stát]m (napU. Rumunsku) 

vEtší koncentraci region] NUTS 3 na relativnE malém území. Vzhledem k tomu, že je Bruntál 

jako jediný nejblíže nEkterým nEmeckým region]m, je i pr]mErná ekonomická výkonnost 

Bruntálem dostupných region] nejvyšší ze všech. Nejh]Ue se umístil okres Karviná, který leží 

u východní hranice a jeho pozice by byla lepší, kdyby byly brány do úvahy i regiony mimo 

EU (napU. Ukrajina, BElorusko). Jelikož Moravskoslezský kraj leží na východní hranici zemE 

a zkoumaná oblast zasahuje podstatnou část zemí, jež nejsou členy EU, lze s jistotou Uíci, že 

regiony ležící západnEji by v tomto ukazateli dopadly lépe a také ekonomická výkonnost 

dostupných region] by byla vyšší (vEtší dostupnost nEmeckých region], Francie, Belgie). 

                                                

68 VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostUedí, regionální konkurenceschopnost a strategie 
regionálního rozvoje České republiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3638-9. 
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S ohledem na tyto skutečnosti lze MS kraj jako celek hodnotit jako podpr]mErný a pUidElit 

mu tak 0,25 bodu.  

Pro hodnocení blízkosti domácích trh] je aplikován o nEco rozdílnEjší postup. StejnE jako u 

hodnocení blízkosti zahraničních region] budou uvažovány regiony NUTS 3 a jejich 

dostupnost. Zde však bude uvažována pUesná silniční vzdálenost do centra každého regionu 

NUTS 3 (krajská mEsta) a nebude uvažováno zjednodušení jako v pUedchozím pUípadE. 

V pUípadE domácích trh] je pro podnikatele rozhodující, zde je možné bEhem 1 pracovního 

dne, resp. bEhem 1 pracovní smEny, dopravit zboží do cílového místa a vrátit se zpEt do místa 

podnikání. StejnE jako pUi hodnocení blízkosti zahraničních trh] i zde dochází pUi nesplnEní 

tEchto podmínek ke skokovému zvýšení náklad]. Standardní pracovní doba činí 8 hodin, je-li 

odečtena 1 hodina pro pUípadné dopravní komplikace a jiné pUekážky a 1 hodina napUíklad na 

nakládku a vykládku zboží a nezbytnou administrativu, pak zbývá 6 hodin, ve kterých je 

možné dojet na místo určení a zpEt. PUi pr]mErné rychlosti 80km/h je výsledná dostupnost 

domácích region] v okruhu 240km.  

S využitím internetového plánovače tras bylo zjištEno, že témEU všechny okresy MS kraje 

(zastoupené svými okresními mEsty – Bruntálem, Frýdkem-Místkem, Karvinou, Novým 

Jičínem, Opavou a Ostravou) mají v dosahu 6 jiných region] NUTS 3, tedy kraj]. Okresy 

Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava mají v dosahu Jihomoravský, 

Královehradecký, Olomoucký, Pardubický, Zlínský kraj a kraj Vysočina. Jediný okres 

Karviná má v dosahu pouze 4 regiony NUTS 3, vyjma toho, ve kterém leží. Pozice 

nejvýchodnEjšího kraje v republice je z pohledu dostupnosti domácích trh] pomErnE 

nevýhodná. VýznamnE k tomu pUispívá také to, že je pro MS kraj nedostupný také hlavní 

region, tedy Praha. CelkovE lze MS kraj hodnotit jako podpr]mErný v dosažitelnosti 

domácích trh] a pUidElit mu 0,25 bodu. 

Faktor pUítomnosti významných firem  

Významné firmy (resp. podniky, tyto pojmy budou považovány za totožné) jsou pro každý 

region žádané, pUedevším z d]vodu pozice významných zamEstnavatel] a utváUení sítE 

s dalšími podniky a službami. Významný podnik dává prostor pro vytváUení dalších 

pracovních a podnikatelských pUíležitostí. Takové podniky pUispívají k celkovému rozvoji 

mEst a celých region]. VytváUí pUíležitost pro to, aby bylo jejich okolí pUemEnEno na 
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atraktivní místo pro práci a život obyvatel regionu. Definice významné firmy je totožná s 

velkými podniky dle naUízení Evropské Komise (viz tabulka 2.1). Velký podnik je takový, 

který má více než 250 zamEstnanc] a obrat vEtší než 50 mil. EUR, pUípadnE roční rozvahu 

vEtší než 43 mil. EUR. Pro naplnEní faktoru významných firem v regionu je využit ukazatel 

velkých firem v jednotlivých okresech, včetnE podrobnEjšího členEní na 3 velikostní skupiny 

250-499 zamEstnanc], 500-999 zamEstnanc] a více než 1000 zamEstnanc]. StEžejním 

zdrojem dat je Statistická ročenka Moravskoslezského kraje. 

Tabulka 4.4 - Počet významných firem v jednotlivých regionech 

Kategorie BR F-M KA NJ OP OV 

250-499 5 27 20 17 14 46 

500-999 5 9 8 7 7 28 

1000+ 2 5 6 5 4 24 

Celkem 12 41 34 29 25 98 
Zdroj: Statistická ročenka Moravskoslezského kraje (2013), vlastní zpracování 

Z uvedených dat v tabulce 4.4 je zUejmé, že Ostravský region výraznE pUevyšuje ostatní ve 

všech velikostních kategoriích s počtem zamEstnanc] nad 250 osob. Zastoupení velkých firem 

je zde vysoce nadpr]mErné. Naopak v okrese Bruntál je zastoupení velkých firem minimální a 

existuje zde značná propast mezi tEmito dvEma okresy. Jsou-li vzaty do úvahy všechny 

regiony, pak pr]mErný počet významných firem v 1 regionu je 39,8. Pr]mEr bez hraničních 

hodnot okresu Bruntál a Ostrava je 32,25 podnik]. PUedevším v Praze a StUedočeském kraji 

by bylo možné pUi podrobnEjší analýze pUedpokládat velmi nadpr]mErné výsledky tohoto 

faktoru. Faktor významných firem v Moravskoslezském kraji jako celku lze na základE výše 

uvedeného a dalších pUedpoklad] hodnotit jako pr]mErný a pUidElit mu tak 0,5 bodu. 

Faktor pUítomnosti zahraničních firem 

PUítomnost zahraničních firem má v nEkterých ohledech podobné dopady, jež byly popsány 

výše u faktoru pUítomnosti významných firem. Jejich pozitivum spočívá pUedevším v tom, že 

jsou schopny snižovat nezamEstnanost vytváUením nových pracovních míst nebo tUeba 

pUispívat k rozvoji doplOkových služeb pro podnikání a obyvatelstvo. U zahraničních firem je 

také významným aspektem schopnost pUilákat svou pUítomností v regionu další zahraniční 

investory, pUedevším pokud se jedná o velký podnik. „Faktor reflektuje pozitivní vlivy 
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zahraničních investic (investice na zelené louce, akvizice, joint-ventures atd.) na integraci 

hostitelské zemE do globální ekonomiky, spojené s pUílivem kapitálu a následným zvyšováním 

exportní výkonnosti, produktivity práce i nabídky pracovních míst69.“ Negativum 

v pUítomnosti zahraničních firem spočívá v tom, že jsou konkurencí pro domácí podniky a 

zabírají část trhu výrobk], služeb a výrobních faktor]. Základním ukazatelem tohoto faktoru 

je počet zahraničních podnikatelských subjekt] v jednotlivých regionech a jejich podíl 

k celkovému počtu právnických osob v daném regionu. Zahraniční subjekty, p]sobící na 

našem území, jsou v drtivé vEtšinE právnickými osobami. Z tohoto d]vodu jsou brány do 

úvahy počty právnických osob a stejnE tak podíl zahraničních subjekt] bude vztažen 

k celkovému počtu právnických osob. 

Tabulka 4.5 - Podíl zahraničních subjekt] na celkovém počtu právnických osob 

Kategorie BR F-M KA NJ OP OV 

Právnické osoby celkem 3473 7791 6732 4852 5938 21787 

Zahraniční subjekty 131 739 514 358 305 2930 

Podíl zahraničních subjekt] 
na celkovém počtu právnických osob (%) 3,77 9,49 7,64 7,38 5,14 13,45 

Zdroj: Statistická ročenka Moravskoslezského kraje (2013), vlastní zpracování 

Z tabulky 4.5 vyplývá, že nejvEtší počet právnických osob i zahraničních subjekt] sídlí 

v okrese Ostrava-mEsto. Je to pochopitelné, protože Ostrava je nejvEtším sídlem 

v Moravskoslezském kraji, zároveO krajským mEstem a bezpochyby místem s nejlepší 

dostupností veškerých služeb a nejrozvinutEjší podnikatelskou infrastrukturou. Lze sledovat 

také klesající počty právnických osob v souvislosti s rostoucí vzdáleností od mEsta Ostravy. 

Okresem s nejmenším počtem právnických osob i zahraničních subjekt] je Bruntál, který je 

zároveO nejvzdálenEjším okresem od centrální oblasti (Ostravského regionu). Pr]mErný podíl 

zahraničních subjekt] na celkovém počtu právnických osob činí 7,81%. Pouze 2 okresy 

dosahují vyšší hodnoty, a proto lze vliv hraniční hodnoty ostravského regionu hodnotit jako 

značný. Moravskoslezský kraj se ve srovnání s ostatními kraji pohybuje pUibližnE v pr]mEru 

                                                

69 VITURKA, cit. 68, 36. s. 
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co do objemu pUímých zahraničních investic70. Proto lze kraj jako celek ohodnotit spíše jako 

podpr]mErný z hlediska pUítomnosti zahraničních firem a pUidelit mu 0,25 bodu.    

Faktor podp]rných služeb 

Dostupnost a dobrá kvalita podp]rných služeb pro podnikání zvyšuje kvalitu podnikatelského 

prostUedí. Dávají prostor pro zakládání nových podnik] a rozvoj již zavedených. Každý 

podnik, více ovšem malé a stUední podniky, se neobejde bez doplOkových externích služeb. 

Zajiš[ovat veškeré podp]rné činnosti pro podnikání svépomocí by pro podniky bylo velmi 

nákladné. PUedevším v pUípadE služeb, jež nejsou potUeba pravidelnE nebo často. VEtší 

spektrum doplOujících služeb využijí zajisté malé a stUední podniky, které nemívají kapacity 

pro to, aby si je zajiš[ovaly samy. Mezi podp]rné služby pro účely analýzy tohoto faktoru je 

možné zaUadit činnosti spadající v klasifikaci CZ-NACE do sekce M – Profesní, vEdecké a 

technické činnosti a N – Administrativní a podp]rné činnosti. Jedná se pUedevším o služby 

v oblasti pUekladatelství, bezpečnosti a zdraví pUi práci, účetnictví, auditorství, úklidu, 

pronájmu, leasingu, právních a marketingových služeb a ostatních služeb pro podnikání. 

V sekci L – Činnosti v oblasti nemovitostí lze také nalézt znaky činností doplOující podnikání, 

ale ne v takové míUe jako u výše dvou zmiOovaných. Z tohoto d]vodu není sekce L brána 

v potaz. PodobnE jako u vzorové analýzy je počet ekonomických subjekt] poskytujících 

podp]rné služby propočten na tisíc ekonomicky aktivních obyvatel. Pro analýzu jsou použity 

údaje o ekonomických subjektech zaUazených v požadované kategorii CZ-NACE 

k 31.12.2013 v Registru ekonomických subjekt] a údaje o ekonomicky aktivním obyvatelstvu 

v jednotlivých okresech pocházející ze sčítání lidu, dom] a byt] z roku 2011. Meziroční 

zmEny v počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva nebývají pUíliš velké, a proto autor 

nepUedpokládá významné zkreslení faktoru. 

 

 

                                                

70 Regionální informační servis. Stav pUímých zahraničních investic v krajích na 1000 obyvatel [online]. 2014 
[cit. 2014-02-24]. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/kraj-vysocina/kraj/hospodarske-prostredi/prime-
zahranicni-investice/#o2 
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Tabulka 4.6 – Počet subjekt] poskytujících podp]rné služby pro podnikání na 1000 ekonomicky 
aktivních obyvatel 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

M - Profesní, vEdecké a technické činnosti 1912 4862 5001 3048 4090 10781 

N - Administrativní a podp]rné činnosti 241 653 632 343 442 1749 

Celkem 2153 5515 5633 3391 4532 12530 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 43556 98563 120387 71560 85304 156319 

Podp]rné služby na 1000 ek. aktivních 
obyvatel 

49,43 55,95 46,79 47,39 53,13 80,16 

Zdroj: Český statistický úUad (2011, 2014), vlastní zpracování a výpočty 

Nejvíce podnikatelských subjekt], poskytujících podp]rné služby pro podnikání, je dle 

očekávání v okrese Ostrava-mEsto. I pUi pUepočtu na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel 

stále vychází nejvEtší počet podp]rných služeb na Ostravu a to s velkým rozdílem oproti 

ostatním sledovaným okres]m. Výsledky v ostatních okresech jsou pomErnE vyrovnané, 

pUičemž ve všech významnou mErou pUevládají ekonomické subjekty podnikající v sekci 

profesních, vEdeckých a technických činností. Hodnoty okres], vyjma Ostravy 

s nadpr]mErnými hodnotami, lze hodnotit jako pr]mErné bez výrazných odchylek. StejnE tak, 

dle vzorové analýzy, by spadaly do kategorie pr]mEru. Proto je faktor podp]rných služeb 

hodnocen jako pr]mErný a je mu pUidElena hodnota 0,5 bodu. 

ね┻に┻に┻ Infrastrukturní faktory 

Infrastrukturní faktory mají značný význam pUedevším pro oblast pr]myslu z hlediska kvality 

silnic a železnic a pro oblast služeb pUedevším z hlediska rozvoje ICT. Do kategorie 

infrastrukturních faktor] se Uadí 3 dílčí faktory – faktor kvality silnic a železnic, blízkost letiš[ 

a rozvoje informačních a komunikačních technologií.  

Faktor kvality silnic a železnic 

Kvalita silnic a železnic je významným infrastrukturním faktorem, který má velký vliv 

pUedevším na oblast pr]myslu a život obyvatel. Dobrá dopravní infrastruktura podporuje 

exportní možnosti a pUíliv zahraničních investic a jejich prostUednictvím rozvoj regionu. 

Význam kvalitní dopravní infrastruktury si uvEdomují také pUedstavitelé evropské politiky, 

kteUí v této souvislosti iniciovali také vydání Zelené knihy o Transevropské dopravní síti 
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(TEN-T)71. Také pUidElované finanční prostUedky z fond] EU na rozvoj dopravy patUí 

k nejvyšším. Z pohledu významnosti tEchto dvou složek dopravy - železniční a silniční - je 

podíl silniční dopravy nEkolikanásobnE vEtší. Zatímco bEhem prvních tUí čtvrtletí roku 2013 

bylo prostUednictvím nákladních automobil] registrovaných v ČR pUepraveno celkem 252 498 

tis. tun, prostUednictvím železniční pUepravy vEcí to za stejné období bylo 61 631 tis. tun72. PUi 

analýze faktoru kvality silnic a železnic jsou brány v úvahu dálnice, významné silnice a 

železniční koridory, pUičemž metodika bude vykazovat jisté úpravy oproti vzorové analýze. 

NejvýznamnEjší pozemní komunikací mezinárodního významu je dálnice. Pro analýzu je 

uvažován počet kilometr] dálnice procházející jednotlivými okresy a násoben koeficientem 1. 

O nEco menší, ale stále podstatný, význam mají rychlostní silnice, kterým je pUidElen 

koeficient 0,8. Poslední sledovanou kategorií v pozemní komunikaci jsou silnice 1. tUídy, 

kterým je pUidElen koeficient 0,4. Železniční trasy jsou hodnoceny o nEco rozdílnEji než trasy 

silniční. V úvahu jsou brány pouze tratE navazující na sí[ TEN-T. Prochází-li okresem 

významná železniční tra[, bude mu pUidEleno 10 bod]. StEžejním zdrojem dat tohoto 

ukazatele je Statistická ročenka MS kraje a mapa železničních koridor] sítE TEN-T. 

Tabulka 4.7 – Hodnocení silniční a železniční sítE v okresech MS kraje 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

Dálnice - - 9 29 1 22 

Rychlostní silnice - 24,8 4 0,8 - 2,4 

Silnice I. TUídy 57,6 51,2 32 50,8 56 24,8 

Celkem silnice 57,6 76 45 80,6 57 49,2 

Železniční tratE - - 10 10 - 10 

Celkem 57,6 76 55 90,6 57 59,2 
Zdroj: Statistická ročenka Moravskoslezského kraje (2013), Ministerstvo dopravy České republiky (2014), 
vlastní zpracování a výpočty 

V tabulce 4.7 lze vidEt výsledné hodnoty silniční a železniční sítE v okresech MS kraje. 

PUekvapivE se na prvním místE nenachází Ostravský region, jako ve vEtšinE pUípad]. 

Z hlediska kvality a pokrytí infrastrukturou je na tom nejlépe okres Nový Jičín, který 
                                                

71 EUROSKOP.CZ. Zelená kniha o transevropských dopravních sítích [online]. 2009 [cit. 2014-02-20]. 
Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8454/10788/clanek/zelena-kniha-o-transevropskych-dopravnich-sitich-ten-
t/ 
72 Ministerstvo dopravy České republiky. Čtvrtletní pUehledy základních ukazatel] [online]. 2014 [cit. 2014-02-
21]. Dostupné z: https://www.sydos.cz/cs/ctvletpr.htm 
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disponuje nejdelším úsekem dálnice, pomErnE hustou sítí silnic I. tUídy i železniční tratí 

napojenou na Transevropskou sí[. I pUes absenci dálnice je na tom vcelku dobUe také okres 

Frýdek-Místek, což je dáno pUedevším velkým zastoupením rychlostní silnice. Pr]mErná 

výsledná hodnota činí 65,9 bodu. Jelikož této hodnoty dosahují pouze 2 okresy a potUeba 

rozvoje infrastruktury v kraji je značná, je možné Moravskoslezský kraj hodnotit spíše jako 

podpr]mErný a pUidElit mu 0,25 bodu pro celkové hodnocení. 

Faktor blízkosti letiš[ 

Blízkost letištE, pUedevším letištE mezinárodního významu, pUispívá k rozvoji regionu. 

Letecká doprava je d]ležitá napUíklad pro cestovní ruch, obchodní styky a také pro pUepravu 

zboží. Čím je letištE v dosahu vEtšího významu, tím lépe pro podnikatelské prostUedí daného 

regionu. V ČR je nEkolik mezinárodních letiš[ – letištE Václava Havla Praha, Brno TuUany, 

Leoše Janáčka Ostrava, Karlovy Vary Olšová vrata a Pardubice. NejvýznamnEjším z nich je 

samozUejmE letištE Praha, které odbaví bezkonkurenčnE nejvíce cestujících a nákladu, 

konkrétnE 11-12 mil. osob73. Pro srovnání na druhém místE v počtu odbavených cestujících je 

letištE Brno, které odbaví cca 500 00074 cestujících a na tUetím místE letištE Ostrava, které 

odbaví necelých 300 000 cestujících75. Metodika vychází z hodnocení pUijatelných 

vzdáleností region] od jednotlivých letiš[. Vzdálenosti jsou hodnoceny pomocí reálných 

silničních tras od centra regionu (okresní mEsta) na dané letištE. V pUípadE analýzy MS kraje 

je nejdostupnEjší LetištE Leoše Janáčka v OstravE-MošnovE. 

 

 

 

 

                                                

73 Prague Airport. O nás [online]. 2014 [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/o-
letisti-praha/ 
74 LetištE Brno. O letišti [online]. 2012 [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://www.brno-airport.cz/letiste/o-letisti/ 
75 Ostrava Airport. Tisková zpráva [online]. 2014 [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://www.airport-
ostrava.cz/UserFiles/File/Tiskove_zpravy/tz/srovnani_vykonu_2012%20-13.pdf 
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Tabulka 4.8 - Klasifikační skupiny faktoru blízkosti letiš[ 

ÚroveO Specifikace 

SilnE nadpr]mErná vzdálenost od letištE Praha do 31 km 

Nadpr]mErná vzdálenost od letištE Praha do 31-60 km, vzdálenost od letištE Brno, 
Ostrava, Karlovy Vary a Pardubice do 31 km 

Pr]mErná vzdálenost od letištE Praha do 61-90 km, vzdálenost od letištE Brno, 
Ostrava, Karlovy Vary a Pardubice do 31-60 km 

Podpr]mErná 
vzdálenost od letištE Praha do 91-120 km, vzdálenost od letištE Brno, 

Ostrava, Karlovy Vary a Pardubice do 61-90 km, pUíp. lokalizace 
malého mezinárodního letištE 

SilnE podpr]mErná ostatní regionální centra 
Zdroj: Kvalita podnikatelského prostUedí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje 
České republiky (2010, s. 67), vlastní zpracování 
 

S využitím internetového plánováče silničních tras je zjištEno, že do kategorie silnE 

nadpr]mErných region] nespadá žádný z okres] MS kraje, ovšem do kategorie napr]mErných 

spadají rovnou 3 z 6 okres]. TEmito nadpr]mErnými okresy jsou Ostrava, Frýdek-Místek a 

Nový Jičín. Všechny jmenované okresy jsou ve vzdálenosti v rozmezí 17 – 23 km od LetištE 

Leoše Janáčka. Okresy Opava a Karviná spadají do kategorie pr]mErných region], ponEvadž 

jejich vzdálenost od letištE činí 41, resp. 42 km. Jediný okres Bruntál spadá do kategorie 

podpr]mErných region] se vzdáleností 76 km od letištE. Vzhledem k výše uvedenému 

zaUazení lze hodnotit faktor blízkosti letiš[ pro Moravskoslezský kraj jako nadpr]mErný a 

pUidElit mu pro konečné hodnocení 0,75 bodu. Lze to od]vodnit tím, že polovina okres] spadá 

do kategorie nadpr]mErných region] a další dva se umístily pUi spodní hranici pr]mEru. 

  

Faktor rozvoje ICT 
 
Rozvoj informačních a komunikačních technologií je čím dál tím významnEjším faktorem, 

jehož tempo r]stu se v posledních cca 20 letech velmi zrychlilo. V dnešní dobE je podnikání 

bez využití ICT v podstatE nemyslitelné. Informační a komunikační technologie umožOují 

snadnEjší komunikaci v podnicích a výrazné zefektivnEní vnitropodnikových proces] a 

následkem toho také nemalé úspory. ICT jsou v určité míUe součástí také veškerých 

domácností a čím dál tím více se stávají samozUejmostí. Význam tohoto faktoru je značný 

pUedevším pro sektor služeb. Jako pUíklad lze uvést služby fungující na principu outsourcingu 

nebo offshoringu (napU. logistika, call centra), které by nebyly schopny provozovat svou 

činnost bez kvalitních ICT.  
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Stanovení metodiky hodnocení faktoru rozvoje ICT je složité vzhledem k velmi rychlému 

vývoji a sledování potUebných dat ve velmi dlouhých intervalech, které neodpovídají právE 

tempu rozvoje. Jako nejvhodnEjší se tak jeví ukazatel byt] vybavených osobními počítači 

s pUístupem k internetu, který se pUi sčítání lidu, dom] a byt] sleduje také za okresy. Tento 

ukazatel reflektuje skutečnost, že se pomocí PC s pUístupem na internet dá jednak využívat 

datových služeb, ale lze ho také využít pro komunikaci. Poslední sčítání probEhlo v roce 

2011, proto jsou poslední dostupná data právE z tohoto roku. Je-li vzat v úvahu rychlý vývoj 

této oblasti, lze považovat tato data za nepUíliš aktuální. KaždoročnE se však v rámci 

Moravskoslezského kraje jako celku sleduje procentní zmEna podílu domácností mající 

počítač a pUístup k internetu. Pro analýzu tedy bude využit ukazatel počtu domácností 

vybavených počítačem s pUístupem k internetu za jednotlivé okresy, který je autorem 

propočten a aktualizován o meziroční procentní nár]st podílu domácností mající počítač a 

pUístup k internetu na základE dat za MS kraj z roku 2012. Data jsou zaokrouhlena na celá 

čísla. 

Tabulka 4.9 – Počet byt] s počítačem a pUístupem k internetu pro jednotlivé okresy v roce 2012 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

Byty s PC a pUístupem 
k internetu 

18 413 44 749 57 143 32 386 37 003 79 494 

Počet obyvatel v okresech 95 873 212 448 260 919 151960 177 079 328 323 
 Zdroj: Statistická ročenka Moravskoslezského kraje (2013), Trvale obydlené byty podle vybavenosti PC 
v okresech (2011), vlastní zpracování a výpočty 

Počet byt] majících pUístup k osobnímu počítači s internetem se v jednotlivých okresech 

velmi r]zní. Aby nedošlo k pUíliš velkému zkreslení, je uveden také počet obyvatel. Podíl byt] 

s PC a internetem na celkovém počtu obyvatel je nejvEtší v okrese Ostrava-mEsto. Naopak 

nejménE byt] vybavených internetem je, v absolutním i pomErovém vyjádUení k počtu 

obyvatel, v okrese Bruntál. Zbylé okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava mají 

pomEr byt] s PC a internetem k počtu obyvatel témEU shodný. Moravskoslezský kraj také jako 

jeden ze 4 kraj], včetnE Prahy, pUesahuje hranici 200 000 domácností vybavených PC 

s internetem. CelkovE lze tedy Moravskoslezský kraj jako celek hodnotit jako pr]mErný bez 

výrazných hraničních hodnot a pro konečné hodnocení mu pUidElit 0,5 bodu. 
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ね┻に┻ぬ┻ Pracovní faktory 

Pracovní faktory budou hodnoceny pomocí tUí dílčích faktor] – dostupnosti pracovních sil, 

kvality pracovních sil a flexibility pracovních sil. Význam tEchto faktor] vyplývá už 

z pUedpokladu, že práce je jedním ze tUí výrobních faktor]. Pracovní síla, resp. zamEstnanci, 

bývají pro vEtšinu podnik] velkou nákladovou položkou a čím je podnik menší, tím vEtší 

význam má rozhodnutí o počtu zamEstnanc]. I pUes to, že je čím dál tím více činností lidské 

práce nahrazováno mechanizací, z]stává stále podstatná část odvEtví, kterou nelze nahradit. 

Z tEchto d]vod] jsou pracovní faktory jednEmi z hlavních indikátor] podnikatelského 

prostUedí. 

Faktor dostupnosti pracovních sil   

Dostupnost pracovní síly je jedním z hlavních determinujících činitel] pro rozhodnutí pro 

podnikání v určitém regionu. Netýká se pouze osob, které pracují samostatnE (napUíklad 

osoby samostatnE výdElečnE činné) bez zamEstnanc]. Ostatní podniky stále sledují nabídku 

pracovních sil v místE jejich podnikání, obzvláštE pokud pomýšlejí na rozvoj svého podnikání 

a chystají rozšíUit svou činnost, pUípadnE jsou-li nuceny hledat nové zamEstnance z jiných 

d]vod] (odchody do penze, pUerušení zamEstnání z d]vodu mateUské/rodičovské dovolené 

nebo nemoci, nedostatečná kvalita stávajícího zamEstnance apod.). Dostupnost pracovních sil 

je velmi závislá na ekonomickém cyklu národního hospodáUství. PUi poklesu ekonomické 

výkonnosti zemE zpravidla roste počet uvolnEné pracovní síly a naopak pUi jejím r]stu je 

nabídka pracovní síly v poklesu.  

Metodika hodnocení dostupnosti pracovních sil je pomErnE snadná. Pro každý okres lze 

dohledat ukazatel počtu pracovní síly, pUičemž poslední dostupná data jsou z roku 2012 a lze 

je tedy v tomto pUípadE považovat za pUijatelná. Pro každý okres je autorem propočten také 

podíl pracovní síly na celkovém počtu obyvatel okresu, čímž bude možné komparovat 

jednotlivé regiony. Pro analýzu je použita pracovní síla dle definice Českého statistického 

úUadu, která zní „…pracovní síla zahrnuje všechny osoby 15 leté a starší, které jsou 

zamEstnané nebo nezamEstnané. Za zamEstnané se považují všechny osoby patnáctileté a 

starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v pr]bEhu referenčního týdne pracovaly 

alespoO 1 hodinu za mzdu, plat nebo jinou odmEnu, nebo sice nebyly v práci, ale mEly 

formální vztah k zamEstnání. Hlavním kritériem pro zaUazení mezi zamEstnané je tedy vyvíjení 
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jakékoliv odmEOované pracovní aktivity. NezamEstnaní jsou všechny osoby 15 leté a starší 

(bez horní vEkové hranice), které ve sledovaném období soubEžnE splOovaly dále uvedené tUi 

základní podmínky – byly bez práce, to znamená, že v referenčním týdnu neodpracovaly ani 

jednu hodinu za plat či odmEnu ani nemEly práci, ve které by byly dočasnE nepUítomny; 

hledaly aktivnE práci; byly pUipraveny k nástupu do práce, tj., bEhem referenčního období 

byly k dispozici okamžitE nebo nejpozdEji do 14 dn]76.“  

Tabulka 4.10 - Dostupnost pracovní síly v okresech MS kraje pro rok 2012 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

Pracovní síla 49135 107208 136469 80765 88142 171726 

Počet obyvatel 95 873 212 448 260 919 151960 177 079 328 323 

Pracovní síla na počet obyvatel  
(v %) 51,25 50,46 52,30 53,15 49,78 52,30 

Zdroj: Český statistický úUad – vybrané ukazatele jednotlivých okres] (2013), vlastní zpracování a výpočty 

V tabulce 4.10 je možné vidEt pomErnE rovnomErné rozmístEní pracovní síly v okresech MS 

kraje. Všechny sledované okresy mají pUibližnE padesáti procentní podíl pracovní síly na 

celkovém počtu obyvatel. Nejvíce pracovník] v pomEru k počtu obyvatel je v okrese Nový 

Jičín, nejménE pak v okrese Opava. CelkovE je možné Moravskoslezský kraj hodnotit jako 

pr]mErný bez výrazných disparit a pUidElit mu hodnotu 0,5 pro konečné hodnocení. Je také 

nutné vzít v úvahu dojíždEní osob do zamEstnání s pUekročením daného regionu. Patrné je to 

zejména pro okres Ostrava-mEsto, který tvoUí pUirozené centrum okresu i kraje a je zde 

soustUedEno také nejvíce pracovních míst, za kterými dojíždEjí pracovníci i z okolních 

region]. V souvislosti s touto problematikou vznikají tzv. pracovní mikroregiony, které bez 

ohledu na územní členEní reflektují právE rozdElení území na spádové oblasti dojíždEní do 

zamEstnání. PUesahy pracovních mikroregion] lze vidEt na následujícím obrázku 4.1. 

Zobrazovaná data pochází z roku 2001, pUičemž v tomto pUípadE není pUedpoklad vEtších 

zmEn ve spádových oblastech a proto ho lze použít. Dominantní spádovou oblastí pro dojezd 

pracovník] je již výše zmínEný okres Ostrava-mEsto. Z prostorových d]vod] je obrázek Uazen 

na další stranE. 

 

                                                

76 Český statistický úUad. Gender: Práce a mzdy - Metodika [online]. 2013 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: 
http://m.czso.cz/csu/cizinci.nsf/o/gender_pracemzdy-metodika 
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Zdroj: Český statistický úUad (2012) 

Faktor kvality pracovních sil 

Kvalita pracovních sil je neménE d]ležitá jako výše zmínEná dostupnost pracovní síly. Čím 

kvalitnEjší pracovníky podnik zamEstnává, tím vEtší má konkurenční výhodu oproti jiným 

podnik]m. Podniky si čím dál tím pečlivEji vybírají své zamEstnance, ponEvadž to následnE 

šetUí čas i náklady. VýbErem zamEstnanc] se zabývají specialisté – personalisté, kteUí by mEli 

disponovat odpovídajícím vzdEláním, které lze v tomto oboru získat na nejvyšší úrovni. 

Požadavky na kvalitu zamEstnanc] v čase rostou, a zatímco dUíve nebyl kladen tak velký 

d]raz na dosažené vzdElání, dnešní zamEstnavatelé dávají pUednost oficiálním osvEdčením o 

schopnostech potenciálního zamEstnance, dokazovaných nejčastEji výučním listem, 

maturitou, vysokoškolským diplomem, r]znými certifikáty apod.  

Metodika pro analýzu faktoru kvality pracovních sil odráží právE skutečnost, že je čím dál tím 

více požadováno co nejvyšší formální vzdElání. Dosažené vzdElání je pro účely této práce 

stotožnEno s ukazatelem kvality pracovních sil. Tomuto tvrzení nahrává pUedpoklad, že lidé 

s vyšším vzdEláním mají vEtší možnost uplatnEní na trhu práce, jsou schopni vykonávat vEtší 

Obrázek 4.1 - Spádové oblasti pracovních mikroregion] 
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rozsah prací a adaptovat se na pUípadné zmEny a požadavky pracovního místa. Naproti tomu 

lidé s velmi nízkou nebo žádnou kvalifikací mohou zastávat pouze omezené množství 

pracovních pozic. StEžejním zdrojem dat jsou údaje o obyvatelích zjištEné pUi posledním 

sčítání lidu, dom] a byt] v roce 2011. Vzhledem k tomu, že doba uplynulá od posledního 

sčítání, není dostatečná pro výraznou vzdElanostní pUemEnu obyvatel, lze považovat tato data 

za pUijatelná. Využit je ukazatel nejvyššího dosaženého vzdElání u osob starších 15 let, který 

je autorem pro lepší srovnání propočten jako pomEr k počtu obyvatel v daném okrese.    

Tabulka 4.11 - Nejvyšší dosažené vzdElání u osob starších 15 let v okresech MS kraje (v %) 

Kategorie BR F-M KA NJ OP OV 

Bez vzdElání 0,77 0,40 0,49 0,34 0,59 0,44 

Základní vzdElání vč. 
neukončeného 18,29 15,05 18,05 15,67 16,41 15,95 

StUední vč. vyučení bez maturity 30,97 28,97 30,58 30,85 31,05 27,17 

Úplné stUední s maturitou 19,89 23,17 21,17 21,57 21,25 22,26 

Nástavbové studium 2,01 2,36 2,13 2,30 2,16 2,20 

Vyšší odborné vzdElání 0,65 0,79 0,70 0,93 0,69 0,90 

Vysokoškolské 6,30 9,77 7,77 8,31 9,06 12,28 
Zdroj: Sčítání lidu, dom] a byt] 2011 (2011), vlastní zpracování a výpočty 

Z výsledk] je patrné, že nejpočetnEjší je kategorie osob, které mají stUední vzdElání nebo 

vyučení bez maturity. Na druhém místE s hodnotou okolo 20% ze všech obyvatel žijících 

v okrese jsou lidé s úplným stUedním vzdEláním s maturitou. Na základE údaj] ze sčítání 

z roku 2011 má MS kraj ve srovnání s ostatními kraji čtvrtý nejvyšší počet vysokoškolsky 

vzdElaného obyvatelstva staršího 15 let a stejnE tak čtvrtý nejvyšší počet osob s vyšším 

odborným vzdEláním. Podíl osob bez vzdElání a s nástavbovým studiem je zanedbatelný a 

velké rozdíly v tEchto kategoriích nejsou ani v rámci okres] ani mezi kraji. Moravskoslezský 

kraj má však absolutnE nejvíce osob se základním, i neukončeným, vzdEláním. KromE 

hlavního mEsta Prahy je v ostatních krajích nejpočetnEjší kategorií obyvatelstvo se stUedním 

vzdEláním, včetnE vyučení, bez maturity. Další velmi početnou skupinou jsou osoby s úplným 

stUedním vzdEláním s maturitou. Na základE údaj] z tabulky a ve srovnání s ostatními kraji lze 

faktor kvality pracovních sil v MS kraji jako celku hodnotit jako pr]mErný a pro konečné 

hodnocení mu pUidElit 0,5 bodu. 
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Faktor flexibility pracovních sil 

TUetí z pracovních faktor] je faktor flexibility pracovních sil, který má odrážet pUizp]sobivost 

pracovních sil na trhu práce v tržních ekonomikách. „Soukromé firmy jednotlivc] jsou v každé 

tržní ekonomice považovány za velmi d]ležitý prvek, nebo[ významnE pUispívají ke zmírOování 

negativních d]sledk] strukturálních zmEn a současnE pozitivnE p]sobí na rozvoj jednotlivých 

region], mEst a obcí77.“  

Metodika pro vyhodnocení tohoto faktoru je ponEkud složitá. Jako nejvhodnEjší se jeví 

ukazatel tzv. podnikavosti, tedy počet podnikatel] – fyzických osob pUipadajících na 1000 

obyvatel mezi 15-64 let. Oproti vzorové analýze, kde jsou podnikatelé pomEUováni pouze 

k osobám starším 15 let, je v tomto pUípadE autorem stanovena horní vEková hranice, která se 

dle jeho názoru jeví jako vhodná. I pUi pUekročení vEkové hranice 64 let stále část tEchto osob 

tvoUí nabídku na trhu práce, ale její podíl je z pohledu autora zanedbatelný a proto jsou brány 

v úvahu osoby spadající do vEkové kategorie 15–64 let. Z d]vodu náročnosti sbEru velkého 

množství dat nelze provést šetUení veškeré nabídky na trhu práce a proto je možné tento 

ukazatel považovat za pUijatelný. 

Tabulka 4.12 - Počet podnikatel] (fyzických osob) na 1000 obyvatel 15-64 let 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

Počet podnikatel] - FO 15759 33690 33746 25107 30772 55103 

Počet obyvatel 15-64 let 65830 144599 178310 103501 120725 222321 

Podnikavost 239,39 232,99 189,25 242,58 254,89 247,85 
Zdroj: Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2013 (2013), Český statistický úUad (2013), vlastní 
zpracování a výpočty  

Výsledná hodnota ukazatele podnikavosti je absolutnE nejnižší v okrese Karviná, kde pUipadá 

cca 189 podnikatel] (FO) na 1000 obyvatel ve vEku 15-64 let. PUekvapivE na opačném konci 

hodnocení není okres Ostrava-mEsto, ale Opava, kde pUipadá zhruba 255 podnikatel] na 1000 

osob dané vEkové kategorie. Ostatní okresy dosahují hodnot cca 235, 245 podnikatel] na 

1000 obyvatel. Pr]mErnE vychází cca 234 podnikatel] (FO) na 1000 obyvatel 15-64 let. 4 

okresy dosahují hodnot nad tímto pr]mErem a celkovE tak lze hodnotit Moravskoslezský kraj 

jako nadpr]mErný a pUidElit mu hodnotu 0,75 bodu pro konečnE hodnocení. Tomuto 
                                                

77 VITURKA, cit. 68, 52. s. 
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hodnocení nahrává také tradičnE velmi vysoká míra nezamEstnanosti, což znamená také určité 

množství volné nabídky na trhu práce.  

ね┻に┻ね┻ Lokální faktory 

Lokální faktory mají významnou schopnost determinovat atraktivitu podnikatelského 

prostUedí. Lokální faktory tvoUí tUi základní  - faktor nabídky rozvojových ploch, faktor 

znalostní báze a faktor finanční asistence. Lokální faktory jsou oblastí, jež je pravdEpodobnE 

nejsnázeji ovlivnitelná místní veUejnou správou. Faktor nabídky rozvojových ploch je 

nejvýznamnEjší pro sféru pr]myslu, ménE ale stále dost významný také pro sféru cestovního 

ruchu. Pro sféru služeb se tento faktor nebere v úvahu. Naopak pouze pro sféru služeb je brán 

v úvahu faktor znalostní báze, který se nebere v úvahu pro odvEtví pr]myslu a cestovního 

ruchu. 

Faktor nabídky rozvojových ploch   

Faktor nabídky rozvojových ploch odráží možnost zkvalitOování podnikatelského prostUedí a 

pUilákání domácích i zahraničních investic prostUednictvím budování pr]myslových zón. 

Pr]myslové zóny pUispívají k rozvoji území, na kterém se nachází a díky podnik]m, které 

pUilákají, také pomáhají snižování nezamEstnanosti. 

Metodika faktoru nabídky rozvojových ploch spočívá v míUe dostupnosti hlavních 

pr]myslových zón v daném okrese. Hodnocení je autorem stanoveno následovnE – za 

dobudovanou a plnE obsazenou a vybavenou pr]myslovou zónu bude danému regionu 

pUidElen pro konečné hodnocení 1 bod. Za dobudovanou, ale ne plnE obsazenou nebo 

vybavenou pr]myslovou zónu bude regionu pUidEleno 0,8 bodu. Za pr]myslovou zónu 

v realizaci nebo pUípravné fázi bude regionu pUidEleno 0,35 bodu a za pr]myslovou zónu 

v jednání 0,15 bodu. Není rozlišována velikost jednotlivých pr]myslových zón, pUidElené 

hodnocení je jednotné. Autor považuje už samotnou pUítomnost pr]myslové zóny v regionu za 

pozitivní a za možnost jak vyslat signál ostatním investor]m o tom, že je to správné místo pro 

realizaci jejich investic. 
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Tabulka 4.13 - Hlavní pr]myslové zóny v Moravskoslezském kraji 

Pr]myslová zóna Rozloha K dispozici Vybavení 
inženýrskými sítEmi 

Bolatice 16 ha 0 PlnE vybavena 
Český TEšín – Pod Zelenou 12 ha 0 PlnE vybavena 
Frenštát pod RadhoštEm – 

Martinská čtvr[ 2,4 ha 1,3 ha PlnE vybavena 

Frýdek-Místek – Chlebovice 12,4 ha 0 PlnE vybavena 
Frýdek-Místek – Lískovec 8,2 ha 0 PlnE vybavena 

HavíUov – Dukla Industrial Park 23,9 + 15,2 ha 23,9 + 15,2 ha V realizaci 
Hladké Životice 31,5 ha 31,5 ha V realizaci 

Karviná – Nové Pole I. a II. 40 + 9 ha 4 ha PlnE vybavena 
Krnov – Červený dv]r 18 ha 0 PlnE vybavena 

Krnov – Červený dv]r II. etapa 17 ha 17 ha PUípravné práce 
Ostrava-Mošnov – Multimodální 

logistické centrum 80 ha - PlnE vybavena 

Nošovice 261 ha 0 PlnE vybavena 
Orlovská pr]myslová a 

podnikatelská zóna 12,79 ha 12 ha PlnE vybavena 

Ostrava-Hrabová 120 ha 130 000 m2 PlnE vybavena 
Ostrava-Mošnov 200 ha 45 + 32 ha PlnE vybavena 

Paskov 30,3 ha 11 ha PlnE vybavena 
ProLogis Park Ostrava 11 ha - PlnE vybavena 

Pr]myslový park KopUivnice 80 ha 2,3 + 6,1 + 3,7 
ha PlnE vybavena 

Pr]myslová zóna TUinec - Baliny 20 ha 0 PlnE vybavena 
Pr]myslová a logistická zóna 

Tošanovice 67 + 47 ha 67 + 47 ha V jednání 

Pr]myslový park Nový Jičín – 
Dolní pUedmEstí 34,3 ha 4,7* + 9,5** 

ha 
*PlnE vybaveno,  

** Bez sítí 
RýmaUov 8 ha 3,1 ha PlnE vybavena 

Tulipan Park 2 ha - PlnE vybavena 
Venkovská pr]myslová zóna 

TUanovice 29 ha 0 PlnE vybavena 

VEdecko-technologický park 
Ostrava, a.s. 10 ha 2 ha PlnE vybavena 

Zdroj: Moravskoslezský kraj (2014), vlastní zpracování 

Na základE údaj] o hlavních pr]myslových zónách a výše stanovenému hodnocení jsou 

autorem zjištEny výsledky, které jsou pro lepší pUehlednost zobrazeny v tabulce 4.14. 
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Tabulka 4.14 - Hodnocení faktoru nabídky rozvojových ploch 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

Výsledné hodnocení (body) 1,8 5,95 2,95 2,75 1 5,4 

Počet zón v okrese 2 7 4 4 1 6 
Zdroj: vlastní zpracování 

Okresem s nejvyšším počtem pr]myslových zón a nejlepším hodnocením je Frýdek-Místek. 

TEsnE za ním je okres Ostrava-mEsto. S vEtším odstupem následují okresy Karviná a Nový 

Jičín. Nejh]Ue v tomto hodnocení dopadl okres Bruntál a okres Opava. Na tEchto výsledcích 

lze mimo jiné vidEt pUesné rozdElení MS kraje na pr]myslové a další oblasti, které je 

prezentováno v kapitole 3.3. Pr]myslové oblasti kraje mají silné postavení nadregionálního 

významu a ve srovnání s ostatními kraji jich je spíše nadpr]mErný počet. CelkovE proto lze 

faktor nabídky rozvojových ploch v MS kraji hodnotit jako nadpr]mErný a pro konečné 

hodnocení mu pUidElit 0,75 bodu. 

Faktor znalostní báze 

Faktor znalostní báze se po faktoru kvality pracovních sil vrací k úrovni vzdElání. Vysoká 

vzdElanost zpravidla pUedznamenává kvalitní podnikatelské prostUedí. Mimo jiné také zvyšuje 

konkurenceschopnost podnik] a v pUenesené podobE také celého regionu a je pUedpokladem 

pro rozvoj region]. Faktor znalostní infrastruktury nabývá na významu, který vyplývá 

z probíhajícího pUechodu vyspElých ekonomik ke znalostnE založenému typu ekonomického 

rozvoje78.  

Metodika hodnocení faktoru znalostní báze oproti vzorové analýze vykazovuje jistá 

zjednodušení. StejnE jako ve vzorové analýze ale spočívá ve výzkumu institucionálního 

zabezpečení znalostní báze, tedy infrastruktury pro vzdElávání. V úvahu jsou brány vysoké 

školy (včetnE detašovaných pracoviš[ institucí sídlících v jiném regionu), vyšší odborné školy 

a stUední školy, jejichž počet bude vztažen k počtu 10 000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že 

každý z tEchto typ] škol má jiný význam pro rozvoj vzdElanosti, jim jsou pUidEleny r]zné 

významové váhy, které jsou ztotožnEny s výší pr]mErného výdElku v jednotlivých 

kategoriích. Vysoké školy jsou ohodnoceny nejvyšším koeficientem 100%, protože jejich 

                                                

78 VITURKA, cit. 68, 70. s. 
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absolvování mívá nejvEtší význam pro budoucího zamEstnavatele a také výdElky osob s tímto 

vzdEláním bývají nejvyšší. Vysoká škola není zastoupena jako celek, ale je zastoupena 

počtem fakult na dané univerzitE. Na základE výsledk] informačního systému o pr]mErných 

výdElcích z 1. pololetí roku 2013 jsou propočteny významové váhy i pro další dvE kategorie 

škol. Osoby s vyšším odborným a bakaláUským vzdEláním dosahují v pr]mEru 82% 

pr]mErných výdElk] absolvent] vysokých škol. Osoby se stUedním vzdEláním (zahrnující 

stUední vzdElání s maturitou i bez ní) dosahují v pr]mEru 61% pr]mErných výdElk] 

absolvent] vysokých škol. Počty každé kategorie vzdElávacích institucí v jednotlivých 

okresech jsou tedy vztaženy k počtu 10 000 obyvatel daného okresu a vynásobeny daným 

koeficientem. 

Tabulka 4.15 - Hodnocení ukazatele znalostní báze v okresech MS kraje 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

Hodnocení znalostní báze 1,06 0,73 0,83 0,62 0,92 1,39 
Zdroj: Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2013 (2013), webové stránky jednotlivých univerzit, vlastní 

zpracování a výpočty    

Na základE výsledk] je jasné, že i pUi zohlednEní počtu obyvatel je nejlépe hodnocen okres 

Ostrava-mEsto, který je nejvýznamnEjším znalostním centrem v regionu i v celém kraji. Je to 

dáno pUítomností nEkolika veUejných a soukromých vysokých škol, poskytujících všechny 

úrovnE vysokoškolského vzdElání v rozmanitých studijních oborech, nEkolika vyšších 

odborných škol a vysokým počtem stUedních škol. PUekvapivE dobUe dopadl také okres 

Bruntál, což je dáno minimálnE 1 zjištEným detašovaným pracovištEm vysoké školy a 

pUedevším vysokým počtem stUedních škol vzhledem k počtu obyvatel. DobUe je na tom také 

okres Opava, který disponuje vysokou školou, nEkolika vyššími odbornými školami a vcelku 

vysokým počtem stUedních škol. Výsledná hodnota okresu Karviná je ovlivnEná pUedevším 

velkým počtem stUedních škol a jedním detašovaným pracovištEm vysoké školy. Okresy 

Frýdek-Místek a Nový Jičín se umístily na posledním místE a jejich vzdElávací infrastruktura 

je na nižší úrovni. Moravskoslezský kraj jako celek lze hodnotit jako pr]mErný a pro 

konečné hodnocení mu pUidElit 0,5 bodu. Možné zd]vodnEní je pUedevším zastoupení tUí 

významných univerzit nadregionálního významu poskytujících bezplatné vzdElávání, dobrou 

nabídkou vyššího odborného vzdElávání a místy vysokou dostupností stUedních škol r]zného 

zamEUení. 
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Faktor finanční asistence 

Faktor finanční asistence spočívá v poskytnutí pomoci od veUejné správy, pUedevším 

prostUednictvím poskytnutí financí nebo jiných dotací. Podporou podnikatel] je možné 

upevnit jejich pozici a pUenesenE tak pUispívat k rozvoji regionu. Lze jejím prostUednictvím 

také zatraktivnit podnikatelské prostUedí v daném místE, ponEvadž poskytování podpory je pro 

podnikatele zajímavé. Je pravdEpodobné, že čím vyšší míra poskytování podpor je, tím 

atraktivnEjší se m]že zdát podnikatel]m určité podnikatelské prostUedí.  

Faktor finanční asistence (pUíp. asistence veUejné správy) je hodnocen na základE výsledk] 

rozsáhlého výzkumu realizovaného v rámci projektu MEsto pro byznys. Vyhlašovatelem 

každoročního pr]zkumu již od r. 2008 je zpravodajsko-analytický a ekonomický Týdeník 

Ekonom79. Zpracovatelem pak je Agentura Datank, která se specializuje na monitoring a 

vyhodnocování informací z podnikatelského prostUedí na všech územních úrovních80. 

Relevantnost tohoto výzkumu je dána jeho odborným zaštítEním HospodáUskou komorou 

České republiky. Výzkum je rozdElen do dvou částí – podnikatelské prostUedí a pUístup 

veUejné správy. Každá část tvoUí 50% hodnocení a sestává se z 25 kritérií81. Mezi kritéria 

pUístupu veUejné správy patUí napUíklad úspEšnost získávání dotací, kapitálové výdaje, objem 

dotací na veUejnou dopravu, daO z nemovitostí pro podnikatele, rozšíUenost korupčního 

prostUedí a další. Pro analýzu faktoru asistence veUejné správy je rozhodující druhá část – 

pUístup veUejné správy a nebude tedy bráno v úvahu celkové umístEní v žebUíčku 22 

sledovaných mEst v MS kraji, nýbrž poUadí mEst v ukazateli pUístupu veUejné správy. V úvahu 

jsou brána všechna sledovaná mEsta MS kraje, která jsou zaUazena do okres], a poté je 

autorem propočteno jejich pr]mErné umístEní za celý okres. Pro hodnocení celého kraje jsou 

využity celostátní výsledky, pUičemž posouzení pozice MS kraje probEhne dle následujícího 

klíče. Hodnoceno je celkem 205 obcí s rozšíUenou p]sobností. PUi využití 5 stupOové 

kategorie hodnocení vychází jednotlivé stupnE následovnE: 

 1. – 41. místo velmi nadpr]mErné, 

                                                

79 MEsto pro byznys. Vyhlašovatel [online]. 2013 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 
http://www.mestoprobyznys.cz/vyhlasovatel 
80 MEsto pro byznys. Zpracovatel výzkumu [online]. 2013 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 
http://www.mestoprobyznys.cz/zpracovatel_vyzkumu 
81 MEsto pro byznys. Kritéria hodnocení [online]. 2013 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 
http://www.mestoprobyznys.cz/kriteria_hodnoceni 
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 42. – 82. místo nadpr]mErné, 

 83. – 123. místo pr]mErné, 

 124. – 164. místo podpr]mErné, 

 165. – 205. místo velmi podpr]mErné. 

Poslední výsledky výzkumu jsou za rok 2013 a lze je tedy považovat za vysoce aktuální. 

Tabulka 4.16 - Pr]mErné umístEní mEst v pUístupu veUejné správy v okresech MS kraje 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

PUístup veUejné správy 16 16,75 13,8 7 7,75 3 
Zdroj: MEsto pro byznys (2013), vlastní zpracování a výpočty 

MEsto Ostrava bylo jediným zástupcem okresu Ostrava-mEsto a ze všech 22 sledovaných 

mEst MS kraje se umístilo na 3. místE v hodnocení pUístupu veUejné správy. Dobré umístEní 

v rámci MS kraje mají v pr]mEru také mEsta okresu Nový Jičín a Opava. Nejhorší pUístup 

veUejné správy v kraji mají mEsta v okresu Bruntál a Frýdek-Místek. Tato mEsta se umístila i 

v celorepublikovém srovnání na velmi špatné pozici.  

Tabulka 4.17 – Hodnocení pUístupu veUejné správy v MS kraji v celorepublikovém srovnání 

Kategorie Počet obcí 

Velmi nadpr]mErná 4 

Nadpr]mErná 3 

Pr]mErná 6 

Podpr]mErná 3 

Velmi podpr]mErná 6 
Zdroj: MEsto pro byznys (2013), vlastní zpracování a výpočty 

Obce MS kraje spadají do všech výše definovaných kategorií, nejvíce jich spadá do pr]mErné 

a velmi podpr]mErné. Pr]mErné umístEní všech obcí MS kraje v hodnocení pUístupu veUejné 

správy je cca 111. místo, čímž by se dal kraj jako celek ohodnotit jako pr]mErný. Nejsou-li 

vzaty v úvahu pUesná umístEní, ale pouze rozUazení do kategorií, pak se lze pUiklonit spíše 

k podpr]mEru a pro konečné hodnocení pUidElit MS kraji 0,25 bodu.  
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ね┻に┻の┻ Cenové faktory 

Cenové faktory se zamEUují na vliv určitých náklad] na podnikatelské prostUedí. Existuje 

skupina náklad], jejíž výše je ovlivnEna místem, kde se určité statky nebo služby poskytují. 

Na rozdíl od vEtšiny surovin, materiál] nebo spotUebního zboží, jejichž cena pUíliš nezávisí na 

územním umístEní, cena práce, pozemk] nebo pronájm], což jsou 3 cenové faktory, bývá 

ovlivnEna místem, ve kterém se nachází. Cenové faktory jsou tím významnEjší, čím vEtší 

disparity mezi regiony, pUíp. mezi zemEmi, existují. Jsou-li rozdíly dost výrazné, bývá pro 

podnikatele výhodné pUemístit svou činnost do regionu s nižšími cenami práce, pozemk] a 

pronájm], protože tyto tUi položky jsou často velmi vysokými nákladovými položkami.  

Faktor ceny práce 

TUi významné aspekty práce pro podnikatelské prostUedí byly analyzovány v části o 

pracovních faktorech. Zde se jednalo o faktory dostupnosti, kvality a flexibility práce. Cena 

práce je dalším aspektem výraznE ovlivOujícím kvalitu podnikatelského prostUedí. ObecnE lze 

Uíci, že čím vyšší je cena práce v určitém regionu, tím ménE atraktivní bude tamní 

podnikatelské prostUedí pro podnikatele a tuto skutečnost budou muset vyvažovat ostatní 

faktory.  

Vzhledem ke skutečnosti, že nejvhodnEjším ukazatelem faktoru ceny práce se jeví pr]mErná 

mEsíční mzda, je nutné u tohoto ukazatele vynechat okresní srovnání a omezit se pouze na 

ukazatel krajského srovnání. Pr]mErná mEsíční mzda se na nejnižší úrovni sleduje na úrovni 

kraje a není tudíž možné získat tato data na úrovni okres]. V praxi mzdové rozdíly v okresech 

jednoho kraje nebývají pUíliš velké, a proto dle autorových úvah nedojde k velkému zkreslení, 

bude-li vynechána analýza ceny práce v jednotlivých okresech. V rámci jednoho kraje bývají 

znatelné rozdíly spíše mezi mEstskými a venkovskými oblastmi, bez ohledu na územní 

členEní. Velmi výrazné mzdové rozdíly ovšem bývají v jednotlivých odvEtvích hospodáUství a 

ménE, ale stále výrazné, také dle pohlaví zamEstnanc]. Dalším aspektem ovlivOujícím výši 

mzdy je také to, zda je osoba zamEstnána v podnikatelské nebo nepodnikatelské sféUe nebo 

v národním hospodáUství. V podnikatelské sféUe bývají pr]mErné mzdy nejvyšší, o nEco nižsí 

bývají v národním hospodáUství a nejnižších mezd dosahují osoby zamEstnané 
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v nepodnikatelské sféUe82. Poslední dostupné celoroční údaje jsou za rok 2012. Pro hodnocení 

kraje bude opEt využito 5 kategorií a rozdElení bude následující: 

 velmi nadpr]mErné 1. – 2. místo, 

 nadpr]mErné 3. – 5. místo, 

 pr]mErné 6. – 8. místo, 

 podpr]mErné 9. – 11. místo, 

 velmi podpr]mErné 12. – 14. místo. 

Tabulka 4.18 - Pr]mErná mzda v krajích ČR za rok 2012 

Kraj Pr]mErná mEsíční nominální mzda (v Kč) PoUadí 
Praha 32 621 1. 

StUedočeský 24 749 2. 
Jihočeský 22 337 10. 
PlzeOský 23 846 4. 

Karlovarský 21 274 14. 
Ústecký 22 785 8. 

Liberecký 22 789 7. 
Královehradecký 22 827 6. 

Pardubický 22 058 13. 
Vysočina 22 307 11. 

Jihomoravský 24 181 3. 
Olomoucký 22 487 9. 

Zlínský 22 173 12. 
Moravskoslezský 23 577 5. 

ČR 25 112 - 
 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních vEcí (2013), vlastní zpracování 

Nejvyšších mezd dosahují osoby pracující v Praze, jejichž mzdy také zvyšují pr]mEr ČR na 

hodnotu, které nedosahuje žádný jiný kraj. Vysoké pr]mErné mzdy jsou také ve 

StUedočeském, Jihomoravském a PlzeOském kraji. Hned za tEmito jmenovanými se umístil 

Moravskoslezský kraj s pr]mErnou mzdou 23 577 korun. PUi využití pEti stupOového 

hodnocení by MS kraj jako celek spadal do kategorie nadpr]mErné a pro celkové hodnocení 

mu lze pUidElit 0,75 bodu. Je pravdEpodobné, že tato hodnota je ovlivnEna pUedevším mEstem 

                                                

82 Ministerstvo práce a sociálních vEcí. STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VDCÍ 
2012 [online]. 2013 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/16366/rocenka_2012.pdf 
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Ostrava, které tvoUí centrum regionu i kraje a v tEchto oblastech bývají mzdy vyšší než na 

perifériích a venkovských oblastech.  

Faktor ceny pozemk]     

Cena pozemku je pro pr]myslovou sféru, pUíp. pro sféru cestovního ruchu, vysokou 

nákladovou položkou. Jejich cena tak m]že být jednou z rozhodujících determinant kvality 

podnikatelského prostUedí. Zvláš[ pUi rozhodování malých a stUedních podnik] je výše 

náklad] na plochu potUebnou k jejich činnosti d]ležitá. Pro sféru služeb se tento faktor 

nesleduje, ponEvadž existuje pUedpoklad, že poskytovatelé služeb ve vEtšinE pUípad] 

nepotUebují vlastní rozlehlé prostory pro svou činnost. Pr]myslové podniky naproti tomu 

potUebují místo pro své výrobní haly, skladovací prostory, administrativní zázemí a podobné 

prostory. StejnE tak pro služby cestovního ruchu není tUeba sledovat faktor cen pozemk] 

určených pro komerční účely, protože zde je autorem pUedpokládán zájem o jiné typy 

pozemk], než je uvažováno u tohoto faktoru. 

Metodika pro hodnocení faktoru je založená na sbEru dat o cenách pozemk] v jednotlivých 

okresech MS kraje. Hlavním zdrojem dat jsou webové stránky 

SEVEROMORAVSKÉREALITY.CZ, které shromaž@ují nabídky 204 realitních kaceláUí a 

soukromník]83. Do hodnocení jsou zažazeny ceny pozemk], které spadají do kategorie 

pozemk] určených pro komerční účely a výstavbu budov, jako jsou napUíklad skladovací 

prostory, pr]myslová výroba apod. Autorem je na základE všech relevantních dostupných dat 

propočtena pr]mErná cena pozemku za metr čtvereční v daném okrese. Vzhledem k rozsahu a 

náročnosti práce bude pro hodnocení cen pozemk] v krajích využito rozdílné metodiky, která 

spočívá ve srovnání pr]mErných cen stavebních pozemk], které se sledují na úrovni okres] a 

jsou členEny dle velikosti obcí. Budou brána v potaz pouze jednotlivá umístEní, velikostní 

kategorie obcí nebudou nijak zvýhodnEna. Do hodnocení jsou zaUazeny všechny okresy a 

jejich obce jsou rozdEleny do 4 velikostních kategorií – do 1999 obyvatel, 2000 – 9999 

obyvatel, 10000 – 49999 obyvatel a více než 50000 obyvatel. Mezi okresy jsou i takové, které 

nepokrývají všechny tyto velikostní kategorie. Z okres] MS kraje pokrývají pouze 3 kategorie 

dle počtu obyvatel okresy Bruntál, Nový Jičín a Ostrava-mEsto. Zbylé okresy pokrývají 

                                                

83 SEVEROMORAVSKÉREALITY.CZ [online]. 2014 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: 
http://severo.moravskereality.cz/ 
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všechny 4 kategorie rozdElené dle počtu obyvatel. Celkem je hodnoceno 261 skupin obcí dle 

velikosti v jednotlivých okresech. Pro hodnocení je opEt využito 5 stupO] hodnocení a to 

následovnE: 

 velmi nadpr]mErné 1. – 52. místo, 

 nadpr]mErné 53. – 105. místo, 

 pr]mErné 106. – 158. místo, 

 podpr]mErné 159. – 211. místo, 

 velmi podpr]mErné 212. – 261. místo. 

Tabulka 4.19 - Pr]mErné ceny pozemk] určených pro komerční účely v okresech MS kraje 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

Počet relevantních nabídek 2 13 15 14 8 28 

Pr]mErná cena za m2 155,5 489,8 393,4 412,4 351 885 
Zdroj: SEVEROMORAVSKÉREALITY.CZ (2014), vlastní zpracování a výpočty 

 Nejvíce dostupných ploch pro komerční využití je v okrese Ostrava-mEsto, kde jsou ale také 

nejdražší. PomErnE dobrá dosutpnost pozemk] je také v okresech Frýdek-Místek, Karviná a 

Nový Jičín. Pr]mErné ceny se ale velmi r]zní, ve Frýdku-Místku jsou témEU o 100 korun za 

metr čtvereční dražší, než v Karviné. Menší nabídka a zároveO i ceny jsou v okrese Opava, 

kde je v autorem stanovené kategorii 8 dostupných nabídek a jejich pr]mErná cena činí 351 

korun za metr čtvereční. TémEU nulová nabídka pozemk] pro komerční účely, doprovázená 

velmi nízkými cenami pozemk], je v okrese Bruntál.   

Tabulka 4.20 - Pr]mErné poUadí okresu dle ceny pozemk] v roce 2012 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

Pr]mErné poUadí 
okresu dle ceny 

pozemk] 
197,7 116 134,5 146,7 152,8 117,3 

Zdroj: Český statistický úUad (2013) vlastní zpracování a výpočty 

Ve srovnání s ostatními okresy České republiky, jejichž obce jsou rozdEleny navíc do 

nEkolika velikostích kategorií, se okresy MS kraje dle výše stanoveného hodnocení umístily 

v naprosté vEtšinE v pr]mEru. Pouze okres Bruntál se svými kategoriemi spadá pUi hodnocení 
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do podpr]mEru. Z tohoto d]vodu lze Moravskoslezský kraj hodnotit jako pr]mErný a pro 

konečné hodnocení mu pUidElit 0,5 bodu. 

Faktor ceny pronájm] 

Cena pronájm] je sledována pouze pro sektor služeb a sektor cestovního ruchu. Tento fakt 

vychází z pUedpokladu, že podnikatelé poskytující nEkteré služby pro cestovní ruch a služby 

obecnE nepotUebují ke své činnosti velké prostory v osobním vlastnictví, jak tomu bývá u 

rozsáhlých pr]myslových výrobních hal, sklad] a podobných objekt]. Mimo to také 

poskytovatelé služeb potUebují být blíže svým potenciálním zákazník]m a proto bývají na 

rozdíl od pr]myslových objekt] situovány do zastavEných oblastí mEst a obcí. Poskytování 

služeb se také díky pronajímaným prostor]m stává mnohem flexibilnEjším odvEtvím než je 

pr]myslová výroba, protože jej lze snadnEji pUemístit blíže do centra poptávky po dané 

službE.  

Metodika pro vyhodnocení faktoru ceny pronájm] spočívá na stejném principu, jako 

metodika pro vyhodnocení faktoru ceny pozemk]. OpEt je využito webových stránek 

SEVEROMORAVSKÉREALITY.CZ, které shromaž@ují nabídky 204 realitních kanceláUí a 

soukromník]. Daným kritériem je pronájem komerčních prostor, konkrétnE jsou brány 

v úvahu pronájmy kanceláUí (jako zástupce služeb obecnE) a pronájmy hotel], penzion] a 

restaurací (jako zástupce služeb pro cestovní ruch). Pro výpočet nájemného za metr čtvereční 

u hotel], penzion] a restaurací je brána v potaz užitná plocha. Základní jednotkou pro výpočet 

pr]mErné nabídkové ceny je cena pronájmu v daném objektu za metr čtvereční za mEsíc. 

Veškeré dostupné nabídky jsou propočteny na pr]mErnou cenu za každý ze šesti okres] MS 

kraje. PUi komparaci a vyhodnocení situace za celý MS kraj je využito výsledk] analýzy 

společnosti Contrust, která v roce 2012 provedla výzkum cen pronájm] kanceláUských prostor 

ve všech krajích.  

Tabulka 4.21 - Pr]mErná cena pronájmu vybraných komerčních prostor v okresech MS kraje 

Ukazatel BR F-M KA NJ OP OV 

Pr]mErná cena pronájmu za 
m2/mEsíc 

97,2 142 129,9 122,3 121,5 132,1 

Počet relevantních nabídek 16 94 97 31 96 389 
  Zdroj: SEVEROMORAVSKÉREALITY.CZ (2014), vlastní zpracování a výpočty  
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Na základE autorovy analýzy pronájm] kanceláUí, hotel], penzion] a restaurací je zjištEno, že 

absolutnE nejvEtší nabídka na trhu dostupných nemovitostí je v okrese Ostrava-mEsto, kde 

jsou zároveO jedny z nejvyšších cen. Nejvyšších cen, ale vcelku pr]mErné nabídky vzhledem 

k velikosti okresu, dosahují pronájmy vybraných komerčních prostor ve Frýdku-Místku. 

Velmi podobná nabídka i cena pronájmu je v okresech Karviná a Opava. PomErnE pUekvapivý 

je výsledek nabídky pronájm] v okrese Nový Jičín, která v současné dobE činí pouze 31 

relevantních nabídek s pr]mErnou cenou 122,3 korun za m2/mEsíc. NejménE nabídek 

s nejnižší pr]mErnou cenou je, stejnE jako pUi analýze dostupnosti pozemk] pro komerční 

účely, v okrese Bruntál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Contrust (2012) 

Na obrázku 4.2 lze vidEt výsledek analýzy společnosti Contrust o cenách pronájmu 

kanceláUských prostor v mEsíci červenci v roce 2012. Tato data lze pokládat za relativnE 

aktuální, ponEvadž situace na trhu nemovitostí byla po hospodáUské krizi v letech 2008/2009 

špatná a po počátečním propadu až do současnosti nezaznamenala výraznEjší zlepšení. 

Pronájmy kanceláUských prostor v Moravskoslezském kraji se ve sledovaném období 

pohybovaly pr]mErnE okolo 140 korun za m2/mEsíc. Ve sledovaném období se ze všech 14 

kraj] umístil na 9. místE a to lze považovat za podpr]mErný výsledek a pUidElit mu 0,25 

bodu pro konečné hodnocení. 

Obrázek 4.2 - Pr]mErná cena pronájmu kanceláUských prostor v červenci 2012 v 
krajích ČR (cena za m2/mEsíc) 
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ね┻に┻は┻ Environmentální faktory    

Environmentální faktory mají ve srovnání s ostatními o nEco menší, ale stále podstatný 

význam. Pro jednotlivé sféry hospodáUství ale p]sobí naprosto protich]dnE a proto vždy záleží 

na úhlu pohledu, aby bylo možné Uíct, zda je vliv faktor] pozitivní nebo negativní. 

Environmentální faktory jsou spojovány pUedevším s kvalitou životního prostUedí, ale jejich 

součástí je také subfaktor urbanistické a turistické atraktivity území. Oba subfaktory 

environmentálních faktor] mají o mnoho vEtší význam pro služby cestovního ruchu oproti 

významu pro sféru pr]myslu či služby obecnE.   

Faktor urbanistické a pUírodní atraktivity území 

Faktor urbanistické a pUírodní atraktivity území je odrazem toho, jak pUitažlivý je region pro 

život obyvatel. Oba environmentální faktory mají vliv na kvalitu života v regionu a úzce 

souvisí s jeho udržitelným rozvojem. Velmi významný je tento faktor pro služby cestovního 

ruchu, pro které je to jedna z hlavních determinant kvality podnikatelského prostUedí v této 

oblasti podnikání. 

Metodiku hodnocení faktoru lze rozdElit na dvE relativnE samostatné části – zvláš[ pro 

hodnocení urbanistické a zvláš[ pro hodnocení pUírodní atraktivity území. PUírodní atraktivita 

území je hodnocena na základE pUítomnosti národních park], chránEných krajinných oblastí, 

pUírodních památek na seznamu UNESCO, významných lázeOských míst, významných 

jeskyní, pUípadnE podobných významných pUírodních památek. Urbanistická atraktivita je 

hodnocena prostUednictvím pUítomnosti kulturních památek, zaUazených na seznam UNESCO, 

mEstských památkových rezervací, zón a významných hrad], zámk] a soubor] lidové 

architektury. Je využito stejné hodnotící klasifikace jako ve vzorové analýze. PUi hodnocení 

pUírodní atraktivity území jsou stanoveny 4 kategorie. Hlavní mEsto Praha pUi hodnocení 

urbanistické atraktivity mnohonásobnE pUevyšuje ostatní regiony, a proto je zde stanoveno o 

jeden stupeO ménE (velmi nadpr]mErného hodnocení m]že dosáhnout pouze Praha). Z toho 

d]vodu je zachováno rozdElení pouze na 4 stupnE také u hodnocení pUírodní atraktivity. 

Hodnotící kategorie jsou následující: 

 nadpr]mErná – pUítomnost národního parku, pUírodní památky UNESCO a 

významného lázeOského místa nebo jeskynE mezinárodního významu, 
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 pr]mErná – pUítomnost chránEné krajinné oblasti, lázeOské místo národního nebo 

regionálního významu a vysoký podíl les], 

 podpr]mErná – pUítomnost lázeOského místa lokálního významu, zastoupení les] 

alespoO na 30% území, 

 velmi podpr]mErná – ostatní oblasti84. 

Na základE provedené analýzy žádný z okres] MS kraje nespadá do nadpr]mErné kategorie. 

Okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava-mEsto lze zaUadit do kategorie pr]mEru, 

vzhledem k pUítomnosti jedné, resp. dvou v okrese Nový Jičín, chránEné krajinné oblasti. 

V okrese Bruntál je navíc zvýšený počet národních pUírodních památek a rezervací a jsou zde 

také láznE nadregionálního významu. Významné láznE jsou také v okrese Ostrava-mEsto, ale 

počet národních pUírodních památek a rezervací je oproti okresu Bruntál výraznE nižší. Okres 

Nový Jičín se také, jako jediné místo v kraji, vyznačuje pUítomností jeskynE, která slouží jako 

pUírodní památka. Jako podpr]mErné pak lze hodnotit okresy Opava a Karviná. V okrese 

Opava je pomErnE nízký počet národních pUírodních památek a rezervací, mimo to zde není 

žádné lázeOské místo, chránEná krajinná oblast ani jeskynE. V okrese Karviná je pouze 

nEkolik pUírodních památek a rezervací lokálního významu a jeden lázeOský komplex.  

StejnE tak pro hodnocení urbanistické atraktivity bude využito 4 kategorií, pUičemž právE zde 

existuje pUedpoklad, že do první kategorie spadá pouze hlavní mEsto Praha. Hodnotící 

kategorie jsou tedy následující: 

 nadpr]mErná – koncentrovaný výskyt památek ze seznamu UNESCO, mEstských 

památkových rezervací, významných hrad], zámk] nebo soubor] lidové architektury,  

 pr]mErná – pUítomnost mEstských památkových rezervací a zón, významnEjších hrad] 

a zámk], 

 podpr]mErná – pUítomnost mEstských památkových zón, hrad] a zámk] regionálního 

významu, 

 velmi podpr]mErná – ménE významné památky pouze lokálního významu85. 

                                                

84 VITURKA, cit. 68, 96. s. 
85 VITURKA, cit. 68, 97.s. 
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Na základE analýzy provedené autorem lze pouze okres Nový Jičín zaUadit do kategorie 

pr]mEru, vzhledem k pUítomnosti tUí mEstských památkových rezervací a čtyU mEstských 

památkových zón. Mimo jiné je v okrese Nový Jičín také nEkolik významných hrad] a 

zámk], napUíklad zámek Kunín nebo hrad Štramberská Trúba. Ostatní okresy lze zaUadit do 

kategorie podpr]mEru, ponEvadž v každém z nich je alespoO 1 mEstská památková zóna (v 

okrese Karviná je pouze 1, v okrese Bruntál jsou 2, v okrese Frýdek-Místek jsou 3 a 

v okresech Opava a Ostrava jsou 4). Je zde také pUítomno nEkolik významných hrad], zámk] 

a zUícenin. Lze jmenovat napUíklad zámek v Hradci nad Moravicí, hrad Hukvaldy, zámek 

Dívčí hrad, zámek Fulnek, Slezskoostravský hrad a další.  

 Pro hodnocení Moravskoslezského kraje jako celku jsou komparovány počty památek 

svEtového kulturního dEdictví, národních kulturních památek a mEstských památkových 

rezervací v jednotlivých krajích jako nejvýznamnEjších determinant pUírodní a urbanistické 

atraktivity regionu. Zdrojem dat je databáze Národního památkového ústavu MonumNet86. 

V 7 krajích – StUedočeském, Jihočeském, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém, 

Zlínském a na VysočinE jsou pUítomny památky svEtového kulturního dEdictví UNESCO, 

národní kulturní památky a mEstské památkové rezervace. Následují kraje, ve kterých jsou 

pouze národní kulturní památky a mEstské památkové rezervace, kde bylo poUadí určeno 

podle počtu tEchto památek a rezervací v kraji. Mezi tyto kraje patUil PlzeOský, 

Královehradecký, Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Jediný Liberecký kraj má 11 

národních kulturních památek a žádnou památku svEtového dEdictví ani mEstskou 

památkovou rezervaci. Na základE tohoto srovnání lze Moravskoslezský kraj jako celek 

hodnotit jako podpr]mErný a pro konečné hodnocení mu pUidElit 0,25 bodu.  

Faktor environmentální kvality 

Environmentální faktor je spjatý s kvalitou životního prostUedí v regionu. Životní prostUedí 

ovlivOuje pUedevším pUitažlivost místa pro život obyvatel a investory nEkterých typ] investic. 

Faktor kvality životního prostUedí má malý význam pro sféru pr]myslu, která je jedním 

z nejvEtších znečiš[ovatel]. O zlomek vEtší, ale stále pomErnE málo podstatný, význam má 

pro sféru služeb. Jednou z nejvýznamnEjších determinant kvality podnikatelského prostUedí je 
                                                

86 Národní památkový ústav [online]. 2014 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 
http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php 
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však pro sféru služeb pro cestovní ruch. Až na malé výjimky je kvalitní životní prostUedí 

právE to, za čím lidé ve velké míUe cestují. 

Metodika hodnocení tohoto faktoru je založena na sbEru dat o znečiš[ování životního 

prostUedí a jejich vyhodnocení. Mezi základní znečiš[ující látky lze považovat tuhé emise, 

oxid siUičitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Všechna data vyplývají z klasifikace REZZO – 

registr emisí a zdroj] znečištEní ovzduší, kategorie 1 – 3 (velké, malé a stUední stacionární 

zdroje znečiš[ování) v mErné jednotce kilogram na obyvatele.  

Tabulka 4.22 - Základní látky znečiš[ující ovzduší dle jednotlivých okres] v roce 2011 (v kg na 
obyvatele) 

Znečiš[ující látka BR F-M KA NJ OP OV 

Tuhé emise 2,9 5,5 1,4 1,8 0,1 3,2 

Oxid siUičitý 8,3 26,3 15,7 3,5 2,8 32,5 

Oxidy dusíku 3,9 17,7 18,8 2,4 1,8 28,6 

Oxid uhelnatý 11,6 294,1 13,8 15,7 7,3 166,9 
Zdroj: Statistická ročenka Moravskoslezského kraje (2013), vlastní zpracování 

V tabulce 4.22 lze vidEt, že nejvíce znečištEné životní prostUedí je v okrese Frýdek-Místek, 

kde napUíklad oxid uhelnatý dosahuje hodnot až 294,1 kg/obyvatele. StejnE tak ostatní 

ukazatele dosahují vysokých hodnot. PodobnE nepUíznivé životní prostUedí je také v okrese 

Ostrava-mEsto, ménE pak také v Karviné. Okresy Bruntál, Nový Jičín a pUedevším Opava pak 

ve srovnání s pUedchozími jmenovanými mají o mnoho zdravEjší životní prostUedí.  

PUi komparaci kraj] v míUe znečištEní výše uvedenými látkami je Moravskoslezský kraj 

v naprosté vEtšinE pUípad] mezi tUemi kraji s nejvEtším znečištEním. Jeho pozice je tedy 

v rámci republiky velmi podpr]mErná a pro konečné hodnocení je nutné pUidElit mu 0 bod].   
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ね┻ぬ┻  Vyhodnocení analýzy podnikatelského prostředí 
v Moravskoslezském kraji 

PUedchozí kapitola 4.2 byla využita k analýze jednotlivých faktor] kvality podnikatelského 

prostUedí. V závEru každého subfaktoru bylo zhodnoceno postavení jednotlivých okres] a 

hodnocení MS kraje jako celku. V této části práce bude pomocí pUidElených koeficient] 

provedeno celkové vyhodnocení. Každá skupina faktor] má, vedle dosaženého počtu bod], 

uveden v závorce také počet maximálnE dosažitelných bod]. 

Tabulka 4.23 - Vážené hodnocení analýzy kvality podnikatelského prostUedí v MS kraji 

Faktory Hodnocení 

Vážené 
hodnocení pro 
zpracovatelský 

pr]mysl 

Vážené 
hodnocení pro 

produktivní 
služby 

Vážené 
hodnocení 
pro služby 
cestovního 

ruchu 
Obchodní faktory     

Blízkost trh] 0,25 2,5 1,5 1,5 

Významné firmy 0,5 5 4 2 

PUítomnost zahraničních 
firem 

0,25 1,25 2 0,5 

Podp]rné služby 0,5 1,5 2,5 4 

Celkem  (28) 10,25 (27) 10 (20) 8 

Infrastrukturní faktory     

Kvalita silnic a železnic 0,25 2,75 2,25 2,75 

Blízkost letiš[ 0,75 3 3,75 3,75 

Rozvoj ICT 0,5 1 3,5 1 

Celkem  (17) 6,75 (21) 9,5 (17) 7,5 

Pracovní faktory     

Dostupnost pracovních 
sil 

0,5 4 3,5 4 

Kvalita pracovních sil 0,5 4 3,5 3,5 

Flexibilita pracovních sil 0,75 3 1,5 4,5 

Celkem  (20) 11 (16) 8,5 (21) 12 

Lokální faktory     

Nabídka rozvojových 
ploch 

0,75 6,75 - 5,25 
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Znalostní báze 0,5 - 4,5 - 

Finanční asistence 0,25 1,5 1,25 0,75 

Celkem  (15) 8,25 (14) 5,75 (10) 6 

Cenové faktory     

Cena práce 0,75 5,25 4,5 5,25 

Cena pozemk] 0,5 2,5 - - 

Cena pronájm] 0,25 - 1,75 1,25 

Celkem  (12) 7,75 (13) 6,25 (12) 6,5 

Environmentální 
faktory 

    

Urbanistická a pUírodní 
atraktivita území 

0,25 1,25 1,25 2,75 

Environmentální kvalita 0 0 0 0 

Celkem  (8) 1,25 (9) 1,25 (20) 2,75 

Celkový součet  (100) 45,25 (100) 41,25 (100) 42,75 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování 

Z výše uvedené tabulky 4.23 lze vyčíst, že žádná z analyzovaných oblastí podnikatelského 

prostUedí v Moravskoslezském kraji nedosahuje ani 50% dosažitelných bod]. NejvEtších 

bodových ztrát, a tudíž nejvEtších problém] v kvalitE podnikatelského prostUedí, dosahuje 

podnikatelské prostUedí MS kraje v obchodních, infrastrukturních a environmentálních 

faktorech. Nejlépe je hodnocen zpracovatelský pr]mysl, což koresponduje s tradičním 

zamEUením regionu. O nEco h]Ue je hodnoceno podnikatelské prostUedí služeb pro cestovní 

ruch, které by pUi dalším útlumu pr]myslové činnosti mohly být odvEtvím, jež bude nezbytné 

zdokonalovat a rozvíjet pro zachování udržitelného rozvoje regionu. Nejnižšího bodového 

hodnocení dosahuje sféra produktivních služeb, které v pr]myslovE zamEUeném MS kraji 

nemají tak pevnou pozici. Mezi jednotlivými sektory hospodáUství nejsou výraznEjší rozdíly 

v rámci každého z faktor]. Rozdíly odpovídají r]zným vahám významnosti pro 

zpracovatelský pr]mysl, produktivní služby a služby pro cestovní ruch. 
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ね┻ね┻  Identifikace hlavních problémů podnikatelského prostředí v MS 
kraji a návrhy mo:ných řešení 

Tato část práce je zamEUena na identifikaci hlavních problémových oblastí kvality 

podnikatelského prostUedí a také na možná Uešení, resp. ovlivnEní tEchto nedostatk]. Již 

v pUedchozí kapitole 4.3 byly obecnE definovány nejvíce problémové oblasti. Mezi nE patUí 

obchodní faktory – pUedevším subfaktory blízkosti trh] a pUítomnosti zahraničních firem, z 

infrastrukturních faktor] pUedevším subfaktor kvality silnic a železnic, z lokálních faktor] 

subfaktor finanční asistence, z cenových faktor] subfaktor cen pronájm] a zejména pak 

environmentální faktory, kde jsou oba subfaktory hodnoceny velmi negativnE. Tyto 

problémové faktory tak v daném místE nejvíce negativnE ovlivOují tzv. podnikatelskou 

pUívEtivost daného území87. 

Možnosti ovlivnEní faktoru blízkosti trh] a pUítomnosti zahraničních firem 

Faktor blízkosti trh] je jedním z tEch, které lze jen velmi obtížnE ovlivnit. Geografická poloha 

regionu je daná a jediné, co lze pUípadnE ovlivnit, je ekonomická výkonnost dostupných 

zahraničních a domácích trh]. MS kraj leží na okraji republiky vzdáleném od hlavního centra 

a jedinou možností jak pUiblížit kvalitní domácí a zahraniční trhy tedy je hospodáUský r]st 

dostupných region] pomocí r]zných nástroj], politik a strategií. Nevýhodou ovšem je velmi 

dlouhá doba potUebná pro tento proces restrukturalizace a r]stu region]. Tento proces však lze 

velmi dobUe koordinovat pomocí veUejné správy, jejíž instituce jsou tv]rcem pror]stových 

politik a strategií.  

Faktor pUítomnosti zahraničních firem je možné ovlivnit prostUednictvím zatraktivnEní 

podnikatelského prostUedí pro zahraniční investice. Investiční pobídky pro zahraniční 

investory probíhají v podstatE neptUetržitE, ponEvadž jejich pUítomnost v regionu je žádoucí a 

má mnoho pozitivních dopad], jako jsou napUíklad snižování nezamEstnanosti nebo r]st 

ekonomické výkonnosti. Zahraniční investice v ČR bývají zpravidla realizovány jako 

investice na zelené louce, což znamená vytváUení nových rozvojových ploch. Tento postup 

má také nejvEtší pUidanou hodnotu. ZprostUedkování investičních pobídek pro domácí a 

zahraniční investory je realizováno pUedevším prostUednictvím vládní agentury pro podporu 

                                                

87 BINEK, Jan a kol. Obce a regiony pro podnikatele. Brno: GaREP, 2011, 24. s. ISBN 978-809-0513-907. 
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podnikání a investice CzechInvest. Činnosti této agentury by mEla být vEnována vEtší 

pozornost ze strany veUejné správy, podnikatel] i veUejnosti. Dle názoru autora by mEl být na 

její činnost kladen vEtší d]raz a vynakládáno vEtší úsilí a více finančních prostUedk] na 

propagaci domácího podnikatelského prostUedí. Více iniciativy by v tomto ohledu mEly 

pUevzít také samosprávy obcí a kraj], které si musí uvEdomovat pozitivní dopady pUítomnosti 

zahraničních firem. Jejich aktivita tomu však často neodpovídá a pUíliš spoléhají právE na 

vládní agenturu CzechInvest a propagaci na národní úrovni.   

Možnosti ovlivnEní faktoru kvality silnic a železnic 

Dopravní infrastruktura je jedním ze základních pUedpoklad] rozvoje region] a její kvalita je 

jedním z aspekt] určujících pozici obce, kraje nebo státu v konkurenčním prostUedí jiných 

region]. Vzhledem k tomu, že MS kraj leží v okrajové části republiky nejvíce vzdálené od 

hlavního centra, je kvalitní dopravní infrastruktura velmi d]ležitá, aby byl snadno a co 

nejrychleji dostupný. Je nezbytné vynakládat veškeré úsilí do budování a zkvalitOování 

železniční a silniční sítE TEN-T, která souvisí s propojením regionu na nadnárodní úrovni. 

Velkým problémem pUi rozšiUování, potažmo zkvalitOování, železniční nebo silniční a 

dálniční dopravy jsou velmi vysoké finanční náklady tohoto procesu. Kvalitní infrastruktura 

m]že do regionu pUitáhnout více investic a díky nim pUinášet pozitivní efekty v oblasti 

snižování nezamEstnanosti, r]st reálných mezd, zvyšování kvality života obyvatel a další. 

Z tohoto d]vodu by bylo vhodné na realizaci kvalitní dopravní a železniční sítE vyhrazovat 

více finančních prostUedk], by[ na úkor nEkterých jiných, pravdEpodobnE ménE významných, 

výdaj]. Nezbytný je také strategický a koordinovaný pUístup k budování tEchto sítí. Jedná se o 

oblast, kterou lze ovlivnit pouze na úrovni veUejné správy, ponEvadž právE její instituce mají 

v naprosté vEtšine pUípad] pravomoc spravovat tyto komunikace. 

Možnosti ovlivnEní faktoru finanční asistence 

Faktor finanční asistence lze ovlivnit zejména na lokální úrovni, což dává místní veUejné 

správE prostor rychle reagovat na aktuální potUeby podnikatelského prostUedí a zlepšování 

jeho kvality. Vysoká míra decentralizace je v tomto ohledu velmi pozitivní, protože místní 

municipality nejlépe znají potUeby daného prostUedí. KvalitE podnikatelského prostUedí a 

jejímu zvyšování by mElo být vEnováno dostatek prostoru ve strategických plánech obcí, mEst 

i kraj]. Je nutné uplatOovat koordinovaný pUístup pUi utváUení podnikatelského prostUedí tak, 
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aby se pUijatá opatUení co nejménE negativnE ovlivOovala s dalšími politikami. Na 

zkvalitOování podnikatelského prostUedí by mElo být vynakládáno dostatečné množství 

finančních prostUedk], ponEvadž jejich účelné využití umožní jejich zhodnocení (napUíklad 

prostUednictvím vyšších daOových pUíjm] pUi vEtším počtu podnikatelských subjekt]) a m]že 

pUispEt k celkovému rozvoji regionu. ObecnE lze Uíci, že čím vyšší je finanční asistence 

podnik]m v regionu, tím atraktivnEjší je toto prostUedí pro podnikatele. SpeciálnE malé a 

stUední podniky, jejichž význam je neoddiskutovatelný, oceOují podpory ze strany veUejné 

správy a zvláštE ty finanční. 

Možnosti ovlivnEní faktoru cen pronájm] 

Ceny pronájm] prostor pro komerční využití jsou faktorem, který lze velmi málo nebo spíše 

prakticky v]bec ovlivnit. Ceny na trhu nemovitostí jsou d]sledkem stUetávání nabídky a 

poptávky v místE pronájmu a z pozice veUejné správy v podstatE neexistuje zp]sob, jakým 

tyto tržní ceny ovlivnit. NEkteré nemovitosti k pronájmu jsou ve vlastnictví mEst a obcí, které 

však pUi pronájmu musí respektovat pravidla veUejné soutEže a jejich schopnost ovlivnit ceny 

pronájm] na trhu je tak velmi malá. Počet tEchto objekt] je navíc tak malý, že nemá 

v podstatE žádný vliv na obvyklou cenu pronájm] v daném místE. 

Možnosti ovlivnEní faktor] urbanistické a pUírodní atraktivity území a enivronmentální 

kvality  

Faktor urbanistické a pUírodní atraktivity lze ovlivnit jen zčásti. Velkou mErou závisí na tom, 

jaké pUírodní a kulturní zajímavosti se v regionu nacházejí, pUičemž pUítomnost pUedevším 

pUírodních památek lze jen minimálnE ovlivnit. Kulturní památky je možné vytváUet a utváUet 

z nich tradici, je to však pomErnE dlouhý a nákladný proces, který však má svá opodstatnEní. 

Jsou-li totiž v regionu kulturní zajímavosti, které podnítí rozvoj cestovního ruchu, turisté a 

návštEvníci s velkou pravdEpodobností budou využívat i dalších služeb (doprava, ubytování, 

stravování a další) a to je samozUejmE pozitivní pro místní podnikatele. Velmi pozitivnE lze 

v této souvislosti hodnotit vytváUení technických park], hornických muzeí a podobných 

objekt], které již neslouží svému p]vodnímu účelu a takto je lze ještE velmi dobUe využít a 

zároveO pUitom vzdElávat návštEvníky. Tento trend by mEl být udržen a rozvíjen i 

v budoucnu. Z pohledu autora by mEl být pUístup k určování typ] stávajících i nových 
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památek více koordinován, aby se návštEvníci mohli relevantnE rozhodnout, zda je pro nE 

dané místo dostatečnE atraktivní.  

Faktor environmentální kvality území je složité ovlivnit, vzhledem k tomu, že hospodáUství 

v MS kraji je z velké části závislé na pr]mylovém odvEtví, které s sebou typicky nese také 

vysokou zátEž pro životní prostUedí. Pro zvyšování environmentální kvality území je nezbytný 

strategický a dlouhodobý pUístup, jehož cílem by mElo být co nejnižší (ideálnE žádné) 

pUekračování emisních limit] a co nejménE dotčeného obyvatelstva nebo území pUi jejich 

pUekročení. Životní prostUedí nezatEžují pouze pr]myslové objekty ale také domácnosti, které 

v mnoha pUípadech využívají zastaralé technologie napU. pro vytápEní nebo dopravu. MS kraj, 

jako jeden z nejlidnatEjších, je tak negativnE ovlivnEn i v tomto ohledu. Místní správa by mEla 

na velké i malé znečiš[ovatele vyvíjet tlak na substituování svých technologií šetrnEjšími 

k životnímu prostUedí. Sankce a emisní povolenky za nadmErné znečiš[ování by, dle názoru 

autora, mEly být na vyšší úrovni. MEly by být postihovány také domácnosti, které jsou 

v současnosti mimo hlavní pozornost pUi postihování nadmErného nebo povolovaného 

znečiš[ování. OsvEta ochrany životního prostUedí by mEla být více propracovaná, cílená na 

jednotlivé segmenty obyvatel a strategicky pojatá. Pokud by však ochrana životního prostUedí 

požadovala nesplnitelné nebo velmi nákladné nároky je možné, že by určitá část podnikatel] 

pUemístila svou činnost jinam, což je nežádoucí a pUináší to negativní dopady. Podnikatelé by 

mEli být motivováni také pozitivnE a to prostUednictvím finančních pUíspEvk] nebo jiných 

úlev (napU. daOových) pUi využívání ekologicky šetrnEjších postup]. Prvotním zájmem 

municipalit v regionu by mEla být ochrana zdraví místních občan] a druhotným zájmem 

atraktivita environmentálního prostUedí pro rozvoj podnikání, pUedevším v oblasti cestovního 

ruchu, jehož rozvoj by vedl k celkovému rozvoji regionu.  
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の┻ Závěr 

Cílem práce bylo na základE analýzy vyhodnotit stav podnikatelského prostUedí 

v Moravskoslezském kraji a jeho okresech a také v pUípadE zjištEní nedostatk] navrhnout 

možnosti ovlivnEní problémových oblastí. Hodnocení podnikatelského prostUedí bylo 

realizováno prostUednictvím metod analýzy, která obsahuje osmnáct faktor] rozdElených do 

šesti skupin na obchodní, infrastrukturní, pracovní, lokální, cenové a environmentální faktory 

a komparace. Každý faktor byl analyzován a vyhodnocen individuálnE pomocí vhodných 

ukazatel]. Výsledné hodnocení je váženým pr]mErem hodnocení všech osmnácti faktor], 

pUičemž zvláš[ byla hodnocena sféra zpracovatelského pr]myslu, produktivních služeb a 

služeb pro cestovní ruch. Okresy MS kraje byly komparovány mezi sebou, postavení MS 

kraje jako celku bylo komparováno nejčastEji s jinými kraji nebo na základE jiných kritérií a 

úvah autora.  

Z výsledk] analýzy vyplývá, že žádná ze sledovaných oblastí hospodáUství nedosahuje ani 

50% z možného počtu dosažitelných bod]. Oblast produktivních služeb byla hodnocena 

nejmenším počtem bod], o nEco lépe byly hodnoceny služby pro cestovní ruch a nejvíce bod] 

získal zpracovatelský pr]mysl. Je to nepUekvapivý výsledek vzhledem k pr]myslové orientaci 

Moravskoslezského kraje. I pUes toto hodnocení však existují v kvalitE podnikatelského 

prostUedí nEkteré nedostatky, díky kterým nedosahuje kraj lepších výsledk]. PUi hodnocení 

kraje jako celku se velmi tEžko generalizují výsledky z jednotlivých okres], ponEvadž témEU u 

každého faktoru dosahují velmi rozdílných výsledk]. NejvEtšími problémy v kvalitE 

podnikatelského prostUedí v MS kraji byly identifikovány následující oblasti - blízkost trh] a 

pUítomnost zahraničních firem, kvalita silnic a železnic, finanční asistence, ceny pronájm] a 

zejména environmentální faktory. Tyto problematické oblasti lze ovlivnit napUíklad 

prostUednictvím investičních pobídek, budováním kvalitní infrastruktury, činností místních 

samospráv a cílenými opatUeními na podporu lepšího životního prostUedí.  

V úvodu práce byly stanoveny tUi hypotézy, které mElo zpracování analýzy potvrdit nebo 

vyvrátit.  Hypotézu číslo 1 - podnikatelské prostUedí v okresech Moravskoslezského kraje je 

velmi heterogenní - lze bez pochybností potvrdit. D]vodem pro toto tvrzení jsou výsledky 

dílčích faktor], které dosahují velmi rozdílných hodnot v jednotlivých okresech. 

NejkvalitnEjší podnikatelské prostUedí je v okrese Ostrava-mEsto, který je pUirozeným centrem 

regionu. Ostatní okresy mají svá silná a slabá místa, pUičemž každý z nich v jiné oblasti a 
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nelze je tudíž zobecnit. StejnE tak hypotézu číslo 2 - podnikatelský potenciál 

v Moravskoslezském kraji není v současnosti plnE využit – lze potvrdit. Podnikání v MS kraji 

je zamEUeno z velké části jednostrannE na pr]myslovou činnost. PUedevším v jiných oblastech 

však je velký potenciál, napUíklad v oblasti služeb cestovního ruchu, který není plnE využit a 

bylo by možné ho rozvíjet. Hypotéza číslo 3 - podnikatelské prostUedí v Moravskoslezském 

kraji má potenciál k r]stu – úzce souvisí s pUedchozí hypotézou. D]kazem potenciálu k r]stu 

m]že být mimo jiné počet dosažených bod] pUi hodnocení, kde existuje více než 50% rezerva 

k maximálnímu hodnocení a právE nevyužitý potenciál potvrzený pUedchozí hypotézou.  

 

Rozvoj podnikatelského prostUedí na regionální úrovni je významným krokem k celkovému 

rozvoji společnosti. Pozitivní pUínosy kvalitního podnikatelského prostUedí se poté pUenášejí i 

na vyšší územní celky, včetnE celé Evropské unie, jejímž hlavním cílem by i nadále mEla být 

koordinace, kontrola a stanovování strategie pro podporu podnikání a zkvalitOování 

podnikatelského prostUedí. Diplomová práce Podnikatelské prostUedí v Moravskoslezském 

kraji je možným zdrojem informací pro podnikatele, kteUí zde provozují svou činnost a 

pUípadnE pro ty, kteUí uvažují o investici v tomto regionu. M]že sloužit také jako podklad pUi 

tvorbE rozvojových dokument] a strategií a jako informační zdroj pro pracovníky místní 

veUejné správy, kteUí se mohou zamEUit na nejvíce problémové oblasti v regionu.  
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