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Abstrakt 

Téma bakalářské práce je „Analýza průmyslových firem v Moravskoslezském kraji“. 

Cílem této práce je provedení analýzy v oblasti průmyslových podniků v Moravskoslezském 

kraji. Na základě analýzy trţního prostředí a situační analýzy budou vyhodnoceny příleţitosti 

a hrozby, které Moravskoslezský kraj nabízí a následně vyhodnoceny silné a slabé stránky 

průmyslových podniků působících v Moravskoslezském kraji.  
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Abstract 

The theme of this bachelor thesis is "Analysis of Industrial Companies in the 

Moravian-Silesian Region". The objective of this work is to undertake a situational analysis in 

industrial enterprises and the characteristics of the market environment in the Region. Based 

on the analysis of the market environment and situational analysis will be evaluated the 

opportunities and threats that the Moravian-Silesian Region has to offer and then evaluated 

the strengths and weaknesses of the industry in the Region. 

 

 

Key words 

Clusters; Moravian-Silesian Region; SWOT analysis; PEST; industrial enterprises 

 



 
 

 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................................................. 1 

2. Moravskoslezský kraj ............................................................................................................................... 2 

2.1 Charakteristika Moravskoslezského kraje .................................................................................................. 2 

2.2 Zajímavosti v Moravskoslezském kraji ........................................................................................................ 5 

3. Analýza tržního prostředí v Moravskoslezském kraji .................................................................. 6 

3.1 Metody k analýze tržního prostředí............................................................................................................... 6 

3.1.1 Analýza makroprostředí ............................................................................................................................ 6 

3.1.2 Analýza mikroprostředí ............................................................................................................................. 9 

3.2. Analýza tržního prostředí v Moravskoslezském kraji ........................................................................... 9 

3.2.1 Politické prostředí ........................................................................................................................................ 9 

3.2.2 Ekonomické prostředí .............................................................................................................................. 10 

3.2.3 Sociálně-kulturní prostředí .................................................................................................................... 14 

3.2.4 Technologické prostředí ......................................................................................................................... 14 

4. Instituce sdružující průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji ................................... 18 

4.1 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje .................................................................. 18 

4.2 Agentura pro regionální rozvoj, a. s. ........................................................................................................... 19 

4.3 Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska ..................................................................... 20 

4.3.1 Členové oblasti Projekce a konstrukce ............................................................................................. 21 

4.3.2 Členové z oblasti Stavební činnosti .................................................................................................... 22 

4.3.3 Členové z oblasti Realizace a modernizace technologií ............................................................. 23 

4.3.4 Členové Zaměření na elektro a řídicí techniku .............................................................................. 23 

4.3.5 Členové oblasti Systémy .......................................................................................................................... 24 

5. Situační analýza průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji .................................... 25 

5.1 Situační analýza ................................................................................................................................................... 25 

5.2 SWOT analýza průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji ............................................... 27 

6. Kritické zhodnocení ................................................................................................................................. 31 

7. Závěr .............................................................................................................................................................. 35 

Seznam použité literatury .......................................................................................................................... 36 

Seznam příloh ................................................................................................................................................. 39 

 

  



1 
 

1. Úvod 

 

Bakalářskou práci na téma „Analýza průmyslových firem v Moravskoslezském kraji“ 

jsem si vybrala z toho důvodu, ţe mě tato oblast, v  průběhu mého studia oboru ekonomika 

a management v průmyslu, zaujala a blíţe jsem se s ní seznámila po praktické stránce ve 

společnosti Saft Ferak, a. s. v rámci své odborné praxe. 

Cílem mé bakalářské práce je na základě provedení analýz vyhodnotit situaci 

průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji. 

Nejprve budu charakterizovat Moravskoslezský kraj, tzn. jeho geografickou polohou, 

historický vývoj, hospodaření a jeho další zajímavosti. Následně přejdu k analýze trţního 

prostředí v Moravskoslezském kraji, kde pomocí PEST analýzy budu popisovat aktuální 

situaci v Moravskoslezském kraji. Nejvíce se zde zaměřuji na ekonomické a technologické 

prostředí, které je z mého pohledu nejdůleţitější právě v souvislosti s průmyslovými podniky.  

V ekonomickém prostředí se zaměřuji na nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, 

se kterou je spjata situace, týkající se Dolu Paskov, který patří společnosti OKD, a. s. A dále 

zde uvádím nejvýznamnější průmyslové podniky z jednotlivých odvětví. Oproti tomu 

v technologickém prostředí se orientuji na klastry a podnikatelské inkubátory, které mohou 

vyuţít začínající podnikatelé.  

V další kapitole se zaobírám institucemi, které sdruţují průmyslové podniky 

v Moravskoslezském kraji. Tyto instituce podrobněji popisuji, uvádím oblasti jejich působení 

a členy, které sdruţuje Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska. 

Předposlední kapitola je věnována SWOT analýze, kde určuji silné a slabé stránky, 

současně i příleţitosti a hrozby průmyslových podniků. V poslední kapitole je uvedeno 

kritické zhodnocení celé bakalářské práce. 
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2. Moravskoslezský kraj  
 

2.1 Charakteristika Moravskoslezského kraje 

 

Moravskoslezský kraj je geograficky velice rozmanitý region. Od západu je obklopen 

masívem Hrubého Jeseníku, jehoţ nejvyšší vrchol se nazývá Praděd ( 1491mnm.). Hornatina 

přechází od Nízkého Jeseníku, náhorní plošiny s pozvolnějším terénem, a posléze do 

Oderských vrchů. Střední část kraje se vyznačuje hustě osídleným níţinatým terénem zvaný 

Opavské níţiny, Ostravské pánve a Moravské brány. Směrem na jihovýchod získává krajina 

opět horský charakter, a tudíţ kulminuje hřbety Beskyd. U slovenské hranice 

Moravskoslezských s nejvyšším vrcholem Lysou horou (1 323 m n. m.) a Slezských Beskyd 

na hranici s Polskou republikou. 

Tento kraj představuje jednu z nejvíce okrajových částí a rozprostírá se na 

severovýchodě České republiky. Na severu a východě sousedí se Slezským a téţ Opolským 

vojvodstvím, které se nachází jiţ na území Polska, na jihovýchodě s Ţilinským krajem na 

území Slovenska. Na jihu sousedí s Moravskoslezským krajem kraj Zlínský a na jihozápadě 

kraj Olomoucký. Příhraniční charakter kraje nabízí moţnosti efektivní kooperace jak ve 

výrobní sféře a rozvoji infrastruktury, tak v kulturně-vzdělávací činnosti, v ochraně ţivotního 

prostředí a obzvláště v oblasti turistického ruchu. V současné době na území tohoto kraje 

působí čtyři euroregiony, a to Beskydy, Silesia, Těšínské Slezsko a Praděd. 

 Z celého území České republiky zabírá Moravskoslezský kraj celkově 6,9 %  území. 

Jedná se o 6. největší kraj v ČR, jeho rozloha je 5 426,8 km
2 

a zároveň je 3. nejlidnatějším 

krajem ČR- počet obyvatel zde k 30. 12. 2013 činil 1 223 112 osob. 

 

 Tento kraj se člení na šest okresů: Bruntál, Karviná, Nový Jičín, Opava, 

Ostrava-město, a Frýdek-Místek, je rozdělen na 22 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností, které tvoří 300 obcí a z toho je 42 měst (viz Příloha 1). 

 

Více neţ polovinu území kraje zabírá zemědělská půda a dalších zhruba 35 % tvoří 

lesní pozemky (převáţně v horských oblastech Jeseníků a Beskyd). Vyskytují se zde bohaté 

zásoby nerostných surovin zejména v podobě černého uhlí, loţisek zemního plynu a ostatních 
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surovin jako jsou břidlice, cihlářské jíly, mramor, sádrovec, písky, štěrkopísky, vápenec 

a ţula. 

Od 19. století aţ po současnost kraj neodmyslitelně patří mezi nejdůleţitější 

průmyslové regiony ve střední Evropě. V souvislosti s restrukturalizací tohoto regionu 

a zaměřením na hospodářskou činnost, odvětvová struktura s sebou přináší nemalé potíţe 

s řešením sociálních problémů spojených převáţně s výší nezaměstnanosti. 

Vlivem poklesu průmyslové výroby, aplikováním šetrnějších technologií a značným 

investicím do ekologických opatření dochází od počátku devadesátých let k podstatnému 

zlepšení stavu ţivotního prostředí. I přes výše uvedená opatření kraj nadále přísluší mezi 

nejzatíţenější oblasti v České republice, poněvadţ byly v minulosti znečištěny veškeré sloţky 

ţivotního prostředí. Nyní se jako nejzávaţnější jeví kontaminace podzemních vod a půdy 

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

Na rozdílné kvalitě ţivotního prostředí jednotlivých oblastí kraje se podílí přírodní 

charakter a rozdílný ekonomický vývoj. Nejzávaţnější dopady se mapují na Ostravsku, 

Karvinsku a Třinecku. 

Zhruba čtvrtina obyvatel kraje, téměř 300 tis. obyvatel ţije v krajské metropoli 

Ostravě. Mezi další velká města s počtem obyvatel nad 50 tis. náleţí Frýdek-Místek, Havířov, 

Karviná a Opava. Nízká porodnost je základním rysem současné populační situace a to nejen 

v rámci našeho regionu, ale i v celé republice, a proto postupně dochází k pomalému stárnutí 

populace. Navíc od roku 1993 dochází k ustavičnému poklesu obyvatelstva, coţ je 

zapříčiněno migrací. 

Jiţ za dob Rakousko-Uherska se větší část Moravskoslezského kraje stala jednou 

z nejdůleţitější průmyslových oblastí. S industrializací ostravsko-karvinské průmyslové 

a těţební pánve také souvisí vyuţití místního nerostného bohatství, coţ se týče především 

koksovatelného černého uhlí a návazností rozvoje těţkého průmyslu a hutnictví. 

Moravskoslezský kraj je tak nadále celostátním centrem hutní výroby, a zároveň je zde 

seskupena i těţba veškeré produkce černého uhlí ČR, i přes nemalý pokles vytěţeného 

mnoţství. Mimo jiné se vedle těchto tradičních oblastí v kraji dále prosazuje výroba a rozvod 

elektřiny, plynu a vody, produkce dopravních prostředků, farmaceutický a chemický průmysl. 

[11] 
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Se současným útlumem těţkého průmyslu a dobýváním nerostných surovin pracuje 

v průmyslových odvětvích více neţ třetina z celkového počtu cca 540 tis. osob zaměstnaných 

v národním hospodářství. Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji se v současné 

době (rok 2014) pohybuje okolo 26 000 Kč.  

Odvětvová struktura, jeţ je spojena s vyšším podílem nezaměstnaných osob s sebou 

přináší nemalé problémy. Poměrně nejlépe je na tom okres Frýdek-Místek, avšak vysoký 

podíl nezaměstnaných osob vykazují okresy Bruntál a Karviná, jelikoţ obsazují jedny 

z posledních míst mezi všemi okresy v ČR.  

V uplynulých deseti letech došlo a stále dochází ke značné proměně odvětvové 

struktury. Tato proměna souvisí s příchodem významných investorů převáţně z oblasti 

automobilového průmyslu, která se projevuje zejména ve zpracovatelském průmyslu. 

S rostoucími výdaji na výzkumné a vývojové aktivity z veřejného, ale i privátního sektoru je 

spjat rozvoj specializovaných produktů, sluţeb či technologií s vysokou přidanou hodnotou 

z odvětví elektrotechniky, IT, energetiky a strojírenství.  Jsou exportovatelné po celém světě 

a v globálním měřítku zvyšují konkurenceschopnost kraje, čemuţ přispívají i výzkumná 

univerzitní centra a spolupráce místních firem s univerzitami. [12] 

 

Co může v dnešní době Moravskoslezský kraj nabídnout? 

 výhodnou polohu mezi Polskem a Slovenskem, 

 vysokou hustotu infrastruktury, 

 tranzitní koridor – uzel silniční a ţelezniční dopravy,  

 napojení na českou, polskou i slovenskou dálniční síť, 

 hlavní světové maloobchodní řetězce, 

 průmyslové zóny, vědeckotechnologické parky, podnikatelské inkubátory, 

 vědecko-výzkumná centra a instituce (informační technologie, biotechnologie, 

pokročilé materiály), 

 pobočky zahraničních bank, 

 zdravotní péči na evropské úrovni,  

 silné kulturní zázemí (opera, filharmonie, divadla, galerie),  

 nepřeberné moţnosti volnočasových aktivit a sportovního vyţití. 
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2.2 Zajímavosti v Moravskoslezském kraji 

 

Území Moravskoslezského kraje je uţ ze samotného historického hlediska velice 

význačné, neboť jiţ v minulosti bylo osídleno pravěkými obyvateli, kteří znali a pouţívali 

uhlí jiţ před 23 000 lety. Historické naleziště v Hornickém muzeu – Landek Park je 

významnou památkou tohoto období.  

V Moravskoslezském kraji se nachází nepřeberné mnoţství kulturních památek, ať uţ 

v podobě městských památkových rezervací (v Příboře, Novém Jičíně a Štramberku) nebo ve 

formě zámeckých skvostů, kterými jsou Hradec nad Moravicí, Kravaře na Opavsku, Raduň či 

Fulnek. Nejznámnější hrady jsou Starý Jičín, Sovinec na Rýmařovsku, Slezkoostravský hrad 

a zřícenina hradu Hukvaldy. Unikátem regionu je Technické muzeum automobilů 

v Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve Studénce, Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích, 

areál Dolních Vítkovic, NKP Důl Michal, aj.  

V tomto regionu si přijdou na své jak vyznavači turistiky, adrenalinu, vodních 

a zimních sportů, tak milovníci kultury i umění. K dispozici jsou v tomto kraji turistické trasy, 

naučné stezky, cyklostezky, rekreační střediska, golfová hřiště a sportovní haly. 

Z adrenalinových sportů je zde moţno vyuţít bobovou horskou dráhu nebo bungee 

trampolínu v Mostech u Jablunkova, motokáry ve Frenštátě pod Radhoštěm a také ve 

Frýdku-Místku, dále vyhlídkové lety, paragliding či paintball.  

 Pro vodní nadšence je zde řada bazénů, koupališť a také hojné zastoupení vodních 

areálů. Moravskoslezský kraj má pět aquaparků, a to v Bohumíně, Kravařích, Frýdku-Místku, 

Ostravě-Jih, Frenštátě pod Radhoštěm. Rovněţ náboţensky zaloţení občané si přijdou na své, 

jelikoţ je v tomto kraji soustředěna spousta duchovních památek, kostelů, atd.   

Početné je zde i zastoupení lyţařských areálů a středisek, nejznámější je Ski areál 

Grúň, Ski Vítkovice Bílá, Ski Morávka, Ski areál Mosty u Jablunkova a lyţařské středisko 

Pustevny.  

Raritou města Ostravy je překrásná zoologická zahrada, která se neustále zvětšuje 

a modernizuje. 
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3. Analýza tržního prostředí v Moravskoslezském kraji 

 

Tento typ analýzy se zabývá zkoumáním podnikatelského prostředí, v němţ  

se firmy nachází. Zahrnuje faktory, jejichţ působení obecně můţe na jedné straně vytvářet 

nové podnikatelské příleţitosti, na druhé straně se můţe jednat o potenciální hrozby pro její 

existenci. Proto je nutno okolí firmy důkladně monitorovat a systematicky analyzovat. 

 

Významnost těchto činností je ovlivněna především skutečností, ţe zásadní příčiny 

růstu, poklesu a jiných dlouhodobých změn fungování podniku, jsou dány především vlivem 

faktorů okolí a teprve aţ na druhém místě jeho vnitřním stavem, resp. rozvojem. Rovněţ 

výzkumy dokazují, ţe jsou úspěšnější ty podniky, které mají strategii více přizpůsobenou 

realitě jejich okolí. 

 

Strategická analýza okolí je proces, s jehoţ pomocí stratégové okolí podniku 

monitorují, a zjištěné skutečnosti hodnotí tak, aby v závěrečné fázi byli schopni určit 

příleţitosti a hrozby, které jednotlivé faktory okolí pro podnik přestavují. Především na 

odhalení vývojových trendů, které mohou firmu v budoucnu významněji ovlivňovat, by měla 

být soustředěna analýza vnějšího prostředí. [7] 

 

3.1 Metody k analýze tržního prostředí  

 

„Snahou kaţdé firmy by mělo být dostat do souladu své vlastní zdroje a cíle 

s podmínkami vnějšího okolí. Vše, co firmu obklopuje, bývá nazýváno marketingové prostředí. 

Toto prostředí sestává z mnoha subjektů a objektů a vztahů mezi nimi. Ať uţ jako celek nebo 

pouze pomocí jednotlivých částí a procesů ovlivňuje prostředí naši schopnost uspět 

 u zákazníků.“ [5] 

3.1.1 Analýza makroprostředí 

 

Rozsáhlé okolí podniku tvoří makroprostředí, které zahrnuje tyto vlivy: 

 Demografické prostředí – jelikoţ právě lidé vytvářejí trhy, které se mohou stát nebo 

jiţ jsou našimi cílovými trhy, proto jsou pro nás podstatné informace, týkající se: 

počtu obyvatelstva, věkové struktury, hustoty osídlení, zaměstnání, prostorového 

rozmístění, vzdělání, stylu ţivota, národnosti, migrace, aj. Podle velikosti a především 
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věkové skladby obyvatel bychom měli řešit základní otázky své existence, tj. zda je 

výhodné vstoupit nebo udrţovat stávající trh, jaká můţe být maximální poptávka, 

kolik vyrábět, resp. jaké změny v poptávce můţe podnik očekávat se změnou skladby 

obyvatel.  

 

 Ekonomické prostředí – představuje pro nás jako pro podnik komplex trendů  

a tendencí znamenajících podnikatelské moţnosti. Současně zahrnuje vlivy, které 

ovlivňují: kupní sílu, hospodářksou situaci země a její vývoj, tempa růstu, inflační 

tendence, uroveň přijmů, strukturu výdajů, nezaměstnanost, index spotřebitelských 

cen, dostupnost zdrojů, úrokové sazby, celní a daňové podmínky. 

 

 Politické situace – jedná se o soustavu zákonů, vyhlášek a předpisů, prokonkurenční 

a antimonopolní opatření, zákonné normy, ochrana spotřebitele, ochrana ţivotního 

prostředí, vliv ze strany občanských, politických a zájmových seskupení.  

 

 Přírodní faktory – obsahuje přírodní zdroje, které jsou nezbytné pro výrobu nebo 

jinou činnost podniku. Úspěšnost zemědělství je přímo úměrně závislá na 

klimatických podmínkách a v neposlední řadě zde hraje roli i znečišťování ţivotního 

prostředí v důsledku industrializace a rozvoje průmyslu. 

 

 Technologické prostředí – největší mnoţství změn přineslo poslední století právě 

v oblasti inovací do nových technologií. Tempo technologických změn je dnes 

mimořádně rychlé. Dochází k novému trendu, ke zkracování cyklu trţní ţivotnosti 

výrobku na trhu (doba od uvedení výrobku na trh po jeho staţení  

z prodeje). 

 

Kaţdodenní inovace a zlepšení, které poskytují nové příleţitosti pro výrobu 

a sluţby také pomáhají uspokojovat nové, často i zatím neuvědomované potřeby. Se 

zaváděním nových technologií se zvyšuje produktivita práce, sniţují náklady, a tím se 

zvyšuje konkurenceschopnost výrobku či podniku. Inovace představují moţné hrozby 

pro ty, kteří nesledují změny. Chceme-li uspět, musíme mít znalost technologických 

změn. 
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 Sociálně-kulturní prostředí – ovlivňuje celkový charakter spotřebního  

a nákupního chování. Zejména se jedná o podobu poptávky, postoj k výrobkům, 

 k reklamě, firmě nebo třeba motivaci ke spotřebě. Značnou roli zde představuje 

 i náboţenství a vzdělání. 

 

Se změnami základních hodnot společnosti je spjata emancipace ţen, která je 

v ČR obrovská. Pro svou osobní kariéru jsou ţeny schopny obětovat své mateřské 

povinnosti, coţ můţe mít neblahý vliv jak na psychické, tak zdravotní problémy  

u ţen i dětí. [2], [5], [6], [10] 

 

V publikacích jsou uvedeny různé faktory, které ovlivňují makroprostředí 

firmy. Většinou není moţné tyto faktory ovlivňovat, ale firma je přesto bere na 

vědomí. Účelem je vybrat ze všech faktorů jen ty, které jsou pro danou firmu opravdu 

důleţité. V praxi se pro tuto analýzu pouţívá metoda PEST (odvozeno z anglických 

výrazů), někdy v rozšířené podobě pod pojmy SLEPT, SLEPTE či PESTEL, kde jsou 

navíc začleněny ekologické vlivy.  Nejčastěji se PEST analýza provádí pro čtyři 

základní skupiny prostředí [9]: 

 

Politické - „politická stabilita, stabilita vlády, členství země v různých 

politicko-hospodářských seskupeních, sociální politika, 

daňová politika, zákony, ochrana ţivotního prostředí, aj.“ 

 

Ekonomické - „vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové sazby, měnové 

              kurzy, míra nezaměstnanosti, inflace, koupěschopnost aj. “  

Sociální - „Faktory spojené s kupním chováním spotřebitelů: 

     Kulturní - spotřební zvyky, kulturní hodnoty, jazyk, řeč těla, osobní 

                     image, chování ţen a muţů 

Sociální - sociálně-ekonomické zázemí spotřebitelů, majetek,  

                příjmy, vzdělání, ţivotní úroveň a styl  

     Faktory podmiňující chování organizací je moţno sledovat kulturní 

                 i sociální vlivy působící na jednání organizací“ 
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Technologické - „trendy ve výzkumu a vývoji, rychlost technologických změn, 

                                        výrobní, dopravní, skladovací, komunikační a informační  

                                        technologie, aj.“ [8] 

 3.1.2 Analýza mikroprostředí 

 

Vlivy, okolnosti a situace, které můţe podnik svými činnostmi výrazně ovlivnit 

zahrnuje marketingové mikroprostředí, označováno také jako mikrookolí.   

Do mikroprostředí lze zařadit: 

 partnery (dodavatele, odběratele, logistické firmy, marketingové agentury,           

pojišťovny, finanční instituce, atd.)    

 zákazníky 

 konkurenci 

 veřejnost (ovlivňovatele) 

Záměřem analýzy mikroprostředí je identifikace základních hybných sil, které v odvětví 

působí a stěţejním způsobem mají vliv na chod podniku. [8] 

 

3.2. Analýza tržního prostředí v Moravskoslezském kraji 

 

 V Moravskoslezském kraji působí na trţní prostředí řada okolností. Ty, které mají 

značný vliv na trţní prostředí jsou následně popsány pomocí PEST analýzy. 

3.2.1 Politické prostředí 

 

Politické faktory mají na podnikání a fungování firem velký vliv. Nestabilní a stále se 

měnící vláda v naší zemi způsobuje neustálé změny v přístupu k podnikům, převáţně pak 

k podnikům malým a středně-velkým. V období socialismu v našich zemích byly 

podporovány převáţně velké státní podniky zaměřené na těţký průmysl. Soukromé podnikání 

bylo naopak v souladu se socialistickou doktrínou potlačováno a zakazováno.  

Po roce 1989 se v České republice střídají mírně demokratičtější strany a podle toho, 

která je zrovna u moci, se přistupuje k podnikání – buď se podporuje a liberalizuje nebo se 

různými způsoby znesnadňuje, omezuje a narušuje. Po revoluci mnoho podniků přešlo do 
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soukromých rukou (někdy sice za zvláštních podmínek), vzniklo mnoho nových soukromých 

firem, podnikajících osob, přišlo velké mnoţství zahraničních investic a Česká republika se 

postupně proměňuje v prosperující ekonomiku, vyrábějící produkty na daleko vyšší 

technologické úrovni s mnohem vyšší přidanou hodnotou.  

Časté politické změny v naši zemi se výrazně promítají v neustálých změnách v české 

legislativě, které bývají v mnoha případech pozitivní, ale také zatěţují a znesnadňují chod 

a fungování firem. Převáţně se jedná o změny v daňové a personální oblasti.    

 

 3.2.2 Ekonomické prostředí 

 Po mnohaletém období (od roku 2007 do současnosti) ekonomické stagnace ve většině 

zemí světa (způsobenou bankovní či finanční krizí v USA, která se postupně rozšířila 

v ekonomickou krizi do celého světa) se začíná ekonomická situace v některých zemích mírně 

zlepšovat.  

Problémy, které se postupně rozšířily ze Spojených států převáţně do Evropy, zasáhly 

do mnoha oborů a také krajů. Lidé v obavách z budoucího vývoje začali sniţovat své 

spotřební výdaje, firmám se sniţoval objem prodeje a zisk, propouštěli se zaměstnanci a více 

neţ obvykle se prohluboval státní rozpočet. Moravskoslezský kraj zasáhla tato krize velice 

silně.  

K poslednímu dni roku 2013 úřady práce v Moravskoslezském kraji evidovaly celkem 

89 976 uchazečů o zaměstnání, z toho 42 376 ţen a 47 600 muţů. Tento počet se proti 

30. 11. 2013 navýšil o 4,9 %, coţ představuje 4 166 osob. Všechny okresy 

Moravskoslezského kraje zaznamenaly meziměsíčně vyšší počet uchazečů, avšak nejvíce 

znatelný nárůst v počtu uchazečů byl v okrese  Opava   (o 11,1 %, tj. o 1 121 osob). 

Ve srovnání s loňským rokem vzrostl počet uchazečů o zaměstnání o 8 877 osob, tj.  

o 10,9 %. Nejniţší nárůst byl evidován v okrese Bruntál (o 5,9 %), avšak relativně nejvyšší 

nárůst zaznamenaly úřady práce v okrese Ostrava-město (o 15,0 %). [18]    

Jak je patrné z obrázku 1, od poloviny roku 2008 nezaměstnanost rok od roku 

pozvolna vzrostla ve všech okresech.  
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Obr.1 Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji [25]  

V současnosti se řeší ukončení těţby koksovatelného černého uhlí na Dole Paskov, 

který provozuje společnost OKD, a. s. Současný vlastník OKD – nizozemská investiční 

společnost New World Resources (NWR) se rozhodla, díky nákladné těţbě, a s tím související 

nekonkurenceschopnosti prodeje tohoto uhlí, Důl Paskov uzavřít. To se plánuje na rok 2017 

a tento krok výrazně zasáhne do uţ tak vysoké nezaměstnanosti v tomto regionu. O práci tak 

ze dne na den přijde zhruba dva tisíce zaměstnanců OKD z celkových cca tří tisíc (část 

zaměstnanců bude pravděpodobně dál pracovat na zajištění technického útlumu dolu a část 

pracovníků přejde do jiných dolů). [32]  

V posledním desetiletí dochází v Moravskoslezském kraji k transformaci odvětvové 

struktury, kdy zde přichází významné zahraniční firmy s vysokou specializací ve svém 

odvětví. 

Působí zde mnoho velmi významných firem. Na tomto místě je moţné zmínit např. 

firmu Huismann Konstrukce, s. r. o., která se zabývá převáţně výrobou lodních jeřábů 

a konstrukcí vrtných souprav. Mezi další významné firmy v oblasti strojírenství je zde moţno 

zařadit firmu NOVOGEAR spol. s r. o., (vyrábějící ozubená kola) a FERRIT, s. r. o. 

(vyrábějící důlní stroje). 

V oblasti automobilového průmyslu zde působí řada firem jako TATRA, a. s., která 

vyrábí nákladní automobily převáţně pro vojenský průmysl, korejská automobilka Hyundai 

Motor Manufacturing Czech s.r.o., jejímiţ hlavními produkty jsou čtyři modely automobilů 
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střední třídy (ix 20, i 30, i 30 sw a ix 35), výrobce pneumatik společnost Continental 

Automotive Systems Czech Republic s. r. o. a firma Brembo Czech s. r. o., vyrábějící 

brzdové systémy. 

Na poli hutního průmyslu zde působí následující společnosti a to: ArcelorMittal 

Ostrava a.s. či EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., 

a další. 

„ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do 

největší světové ocelářské a těţařské skupiny ArcelorMittal.“ [30]. Společnost se zabývá 

především výrobou a zpracováním surového železa a ocele a hutní druhovýrobou. Ploché 

a dlouhé válcované výrobky tvoří největší podíl hutní výroby. 

K dalším průmyslovým podnikům pak bezpochyby patří podnik OKD, a.s., který je 

jediným producentem černého uhlí v České republice. Zabývá se vyhledáním, těžbou, 

úpravou, zušlechťováním a prodáváním černého uhlí s nízkým obsahem síry a dalších 

příměsí. Takové uhlí lze vyuţít v chemickém, energetickém a hutnickém průmyslu, a mnoha 

dalších odvětvích. Dále je vhodné jako palivo a lze jej vyuţít pro koksování. Společnost OKD 

aktivně těţí černé uhlí ve čtyřech hlubinných závodech – závod Důl Karviná, Důl ČSM, Důl 

Paskov, Důl Darkov a Důl Frenštát, který je v konzervaci. [31] 

K neméně důleţitým firmám v Moravskoslezském kraji je moţno zmínit firmu 

Bang&Olufsen, s. r. o., která se zabývá výrobou a dodávkami audio systémů do automobilů, 

případně interiérů budov. 

V potravinářském průmyslu je zde moţné vyzdvihnout následující firmy: 

Pivovar Ostravar, Pivovar Radegast, Opavia-LU, s. r. o., MARLENKA international 

s. r. o., vyrábějící tradiční medový moučník dle arménské receptury.  
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Hlavní průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji 

„Pojem Průmyslová zóna je všeobecně vysvětlován jako ucelený soubor kompaktních 

univerzálních objektů vhodných pro lehkou, hygienicky nezávadnou výrobu s účelně 

vyřešenou dopravou a velkým podílem zeleně mezi jednotlivými objekty.“ [15] 

„Průmyslové zóny jsou významné a perspektivní plochy nebo také plochy spolu 

s objekty, které jsou po všech stránkách připraveny k zahájení investičních projektů. 

Moravskoslezský kraj podporuje od 90. let přípravu těchto zón, jejich dokumentaci 

a eventuálně výstavbu infrastruktury a hledá pro tyto zóny za velmi výhodných podmínek 

vhodné investory.“ [16] 

Provoz v průmyslových zónách je zcela zainteresován uvnitř objektů, který se 

zpravidla vyznačuje moţností volného pohybu příchozích návštěvníků. Průmyslovou zónou 

se tedy rozumí ucelený soubor průmyslu a sluţeb s řadou integrovaných funkcí odborného 

profilu, maximálně vyuţívá oboustranné podpory jednotlivých podniků ohledně výměny 

informací, poradenství, hromadné prezentace a vyuţívání mezinárodních kontaktů. Uţití této 

kooperace je dnes uţ téměř běţné a mělo by se projevit nabytím lepších výsledků. [14] 

V Moravskoslezském kraji je situován dostatek průmyslových zón v rozlišném 

poměru z hlediska obsazenosti a připravenosti. Vyuţití a zejména i obsazení nabízených ploch 

investory je hojně sledovaným kritériem posuzování úspěšnosti zmíněných lokalit. V kraji se 

průměrná obsazenost průmyslových zón pohybuje okolo 74 %. Rozmístění všech 

průmyslových zón v rámci Moravskoslezského kraje je uvedeno v příloze 2. 

 

Mezi nejznámější a zároveň nejúspěšnější průmyslové zóny přísluší: 

 průmyslová zóna v Karviné – Novém Poli a Kopřivnici, zde se skutečně usadil 

rozsáhlý počet investorů a oblasti mají rovněţ charakter prosperujících průmyslových 

parků. V 90. letech byla lokalita v Karviné koncipována jako pilotní projekt výstavby 

průmyslových zón a tento časový předstih dokázala po pozvolném startu vyuţít, 

 podobně jako Karviná, byla plně obsazena lokalita Krnov - Červený dvůr, která se 

musela pro velký zájem rozšířit, [14] 

 další jednou z nejúspěšnějších průmyslových zón se nachází v Ostravě – Hrabové, 

s ohledem na rozlohu 120 ha, počet vytvořených pracovních míst tvořící cca 
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7000  a mnoţství investorů stále poskytuje prostory nově příchozím investorům. 

V současné době zde působí firmy, mezi které patří např: CTP Invest, s. r. o., 

PEGATRON Czech, s. r. o., která se zabývá výpočetní technikou a SungWoo Hitech, 

s. r. o., zaobírající se automobilovým průmyslem, [1], [17] 

 neměla by být opomenuta také strategická průmyslová zóna Nošovice, jejíţ provoz byl 

zahájen v listopadu 2008 a byla otevřená pro významného světového výrobce 

automobilů – firmu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC).     

3.2.3 Sociálně-kulturní prostředí  

 

V průběhu posledních let počet obyvatel v Moravskoslezském kraji neustále klesá.  

(viz Tab.1) V letech 2008-2013 klesl počet obyvatel v tomto kraji přibliţně o 27 000 osob. 

Tab.1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji [18] 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet obyvatel celkem  

(stav k 31.12.) 
1 250 255 1 247 373 1 243 220 1 230 534 1 226 602 1 223 112 

 

Úbytek počtu obyvatelstva v Moravskoslezském kraji můţe být zapříčiněno 

stěhováním obyvatelstva do jiných krajů. Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do Prahy 

a Středočeského kraje. Důvody stěhování obyvatelstva mohou mít ekonomické 

příčiny - stěhování obyvatelstva za prací a vyššími výdělky. Také přirozený úbytek 

obyvatelstva má podíl na dalším poklesu obyvatelstva. 

3.2.4 Technologické prostředí 

Změny v technologickém prostředí sebou přinášejí jedny z největších příleţitostí pro 

podnikání. Nové technologie umoţňují zvyšovat produktivitu práce, sniţovat náklady a tím 

zvyšují konkurenční schopnost výrobku i podniku. Změny v této oblasti jsou dnes velice 

rychlé a mají vliv i na změny spotřebních zvyklostí. Nejvýraznější společensky prosazovaná 

tendence je podpora inovačních procesů zaměřených na růst bezpečnosti, ochranu zdraví 

a ekologii.  
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V poslední době se velmi rozvíjí vznik různých typů podnikatelských inkubátorů.  

„Inkubace firem je další moţností podpory vzniku a rozvoje inovačního podnikání 

především malých a středních podniků a je důleţitým faktorem pro vznik podnikatelsko-

inovační sítě mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi a samotnými podniky.“ [29] 

Podnikatelské inkubátory se zaměřují především na podporu začínajících inovačních 

firem, jejíchţ hlavním cílem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií a sluţeb a poté 

jejich uvedení na trh.  

Tyto inkubátory poskytují vhodné prostory a zázemí pro podnikání, podporu v oblasti 

poradenství, účetnictví, daní, marketingu, apod., případně finanční prostředky podporující 

dobrý nápad. Podpora je těmto firmám poskytována většinou ve formě zvýhodněného nájmu 

kancelářských, výrobních, laboratorních, případně jiných prostor a cenově zvýhodněných 

konzultantských a poradenských sluţeb, školení, rekvalifikací a dalších sluţeb. Inkubátory 

také poskytují společné sdílení prostor – laboratoří apod., coţ zefektivňuje vzájemnou 

spolupráci a komunikaci s ostatními firmami uvnitř inkubátoru. Obvykle po třech letech, 

jelikoţ se nájemní smlouva uzavírá nejčastěji na dobu tří let, které jsou pro firmu nejkritičtější 

firma, odchází do vlastních prostor nebo do vědeckotechnického parku.  

V Moravskoslezském kraji se aktuálně nachází tyto inkubátory [29]: 

 Business Innovation  Centre Ostrava (BIC Ostrava  s. r. o.) 

 Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. (VTP Ostrava) 

 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) 

 Podnikatelský inkubátor STEEL IT, Třinec 

 Podnikatelský inkubátor Vysoké školy Podnikání, Ostrava 

 Podnikatelské centrum – Kapplův dvůr, Třanovice (PC KD) 

 Podnikatelský inkubátor RVP invest, Fulnek 

 Vědecko-technologický park DAKOL, Karviná (VTP DAKOL) 

 CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s. r. o., Kopřivnice (CPR)  

Podniky v dnešním silně konkurenčním prostředí hledají různé způsoby, jak získat 

a udrţet konkurenční výhodu. Proces rozvoje a globalizace velkých nadnárodních korporací 
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směřuje k nezbytnosti zabývat se hledáním moţností spolupráce, která je nezbytná pro 

existenci a úspěch daného podniku. [2], [3] 

Moravskoslezský kraj je krajem, v němţ existuje široké uplatnění nových investičních 

projektů a kaţdý má zde příleţitost rozvinout svůj potenciál a své moţnosti. Moravskoslezský 

kraj má v rámci ČR dlouhodobou tradici a zkušenosti v upevňování konkurenceschopnosti 

regionálních průmyslových odvětví prostřednictvím klastrové spolupráce či tzv. klastrů. 

Definice klastru:  

„Klastr je geograficky koncentrované seskupení nezávislých firem a přidruţených institucí, 

které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichţ vazby mají potenciál k upevnění 

a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.“ [26] 

Zejména díky rozvinutému průmyslu, rozsáhlé vzdělávací infrastruktuře a iniciativám 

podporujícím výzkum a vývoj je Moravskoslezský kraj vhodným místem pro zakládání 

a rozvoj klastrových organizací. [27] 

Výhody klastrů: 

 zlepšení výsledků společností, které jsou součástí klastru, 

 zvýšení počtu inovací, 

 iniciace vzniku nových firem, 

 přilákání atraktivních investic, 

 zvýšení exportu, 

 podpora výzkumné základny, 

 podpora rozvoje kraje. [26] 

V Moravskoslezském kraji v současné době existuje celkem deset klastrových organizací. 

Klastry v Moravskoslezském kraji: 

 

Bezpečnostně-technologický klastr Moravskoslezský energetický klastr 

ITCluster Moravskoslezský dřevařský klastr 

Klastr ENVICRACK Moravskoslezský klastr cestovního ruchu 

Knowledge management klastr Národní strojírenský klastr 

Moravskoslezský automobilový klastr Moravskoslezský lesnický klastr 
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Významným klastrem, jehoţ členem je i VŠB-TUO či Sdruţení pro rozvoj MSK je 

Moravskoslezský automobilový klastr o. s. (dále jen MAK), jehoţ logo je na obrázku 2.  

 

 

 

Obr. 2 Logo Moravskoslezského automobilového klastru [28] 

 

Cílem MAK je rozvíjet automobilový průmysl se záměrem zajištění trvalé 

konkurenceschopnosti regionálních subdodavatelů pro automobilový průmysl jak v ČR, tak 

i v zahraničí. [27], [28] 
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4. Instituce sdružující průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji 
 

Mezi nejvýznamnější instituce, které spolu vzájemně spolupracují a zasluhují se tak 

o rozkvět Moravskoslezského kraje přísluší: 

 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, 

 Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, 

 Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

 

4.1 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 

 

je umístěna v centru Ostravy, slouţí k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování 

a ochraně zájmů svých členů. V prvé řadě poskytuje poradenské a konzultační sluţby 

propojené s  podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnost, informační servis 

profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a prohlubuje styky s komorami 

a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody. A v neposlední řadě vystavuje 

osvědčení, která vznikají v právních vztazích při mezinárodním obchodě, a zároveň vykonává 

vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů. [20] 

Některé druhy činností, které Krajská hospodářská komora vykonává: 

- ověřuje certifikáty o původu „Certificante of Origin”, dále  dopravní, obchodní 

a inspekční certifikáty, obchodní smlouvy a jiné dokumenty,  které jsou nezbytné 

při uskutečňování zahraničního obchodu, 

 

- vystavuje Karnety ATA - coţ představuje tzv. „Pas na zboţí”. Karnet ATA je 

mezinárodní celní dokument, který umoţňuje dočasný vývoz zboţí, osvobozený od cla 

a daní. Maximální doba platnosti je 1 rok od data vystavení a je uplatnitelný pouze ve 

smluvních zemích. Karnet ATA pokrývá např. zařízení potřebná pro výkon povolání, 

obchodní vzorky, zboţí určené pro prezentaci či vědecko-výzkumný materiál, 

 

- Czech POINT - Vydávání ověřených výpisů 

Komora vydává jak podnikatelům, tak široké veřejnosti ověřené výpisy 

z trestního, obchodního, ţivnostenského a insolventního rejstříku,z katastru 

nemovitostí, z registru řidičů (Bodis – výpis bodového hodnocení), 
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ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD), 

 

- provádí ověřování pravosti listin a podpisů (vidimace a legalizace) a téţ autorizovanou 

konverzi dokumentů pro účely korespondence prostřednictvím datových schránek, 

 

- poradenství pro podnikatele k dotacím, legislativě, veřejným zakázkám, aj. 

V Moravskoslezském kraji jsou k dispozici tři okresní hospodářské komory a to 

v okresech Bruntál, Opava a Karviná a dokonce jedna oblastní se sídlem v Třinci. [20] 

 

4.2 Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

 

„Agentura pro regionální rozvoj, a.s. je akciovou společností, jejímţ jediným 

vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Byla zaloţena za účelem podpory rozvoje regionu 

a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Veškerou svou 

činnost zaměřuje ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.“ [19] 

Výseč činností agentury: 

Podnikání, inovace a strategie 

Orientace na strategické plánování, řízení inovačního systému Moravskoslezského kraje. 

 Rozvoj inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji.  

 Podpora podnikání. 

  Realizace vybraných projektů naplňujících inovační strategii. 

  Zpracování strategií a koncepcí obcí, sdruţení obcí, mikroregionů aj. 

  Analytické a evaluační práce a studie. 

  Zpracování ţádostí o dotace. 

  Příprava kraje na programovací období EU 2014-2020. 

 

Cestovní ruch a marketing 

Zaměření na aktivity směřující k budování image kraje, coby místa, které stojí za to 

navštívit a zároveň místa, ve kterém stojí za to ţít. 

 Propagace Moravskoslezského kraje, prezentace, promoakce. 
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 Produkty a projekty v cestovním ruchu (např. Stezka technických atraktivit 

v Moravskoslezském kraji, aktualizace 3D modelu ortofotomapy, ad.).  

 Organizace akcí, marketingové aktivity (konference, workshopy, kulaté stoly, 

semináře). 

Vzdělávání 

Motivování ţáků ke studiu technických oborů je stejně tak důleţité, jako zaměření na 

poskytování inovativních, vysoce kvalitních sluţeb v oblasti rozvoje odborných kompetencí 

pracovníků malých a středních podniků. 

 Pořádání akcí (např. vícedenní technické workshopy, projektové dny, exkurze, 

soutěţe) na podporu motivace ţáků 2. stupně základních škol v Moravskoslezském 

kraji ke studiu elektrotechnických a stavebních oborů. 

 Tvorba a organizace prezenčních vzdělávacích kurzů zejména pro pracovníky malých 

a středních podniků a podnikatelských inkubátorů. 

 Tvorba a organizace vzdělávacích a osvětových aktivit na podporu rovných příleţitostí 

ţen a muţů na trhu práce. 

 Tvorba a organizace e-learningových kurzů. 

 Zpracování ţádostí o dotace. 

 Řízení projektů financovaných z evropských prostředků vč. monitorovacích zpráv 

a ţádostí o platbu. [19] 

4.3 Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska 

 

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska je nezávislá podnikatelská 

asociace, která byla zaloţena v roce 1990 v Brně. V současné době má své sídlo v Ostravě 

a členskou základnu tvoří přibliţně padesát středně velkých firem. Tato instituce sdruţuje 

podniky z odvětví elektroprůmyslu, strojírenství, stavebnictví a dalších odvětví národního 

hospodářství za účelem vzájemné podpory, spolupráce a prosazování společných zájmů. 

Známou osobností této společnosti je pan Ing. Jan Skipala, Ph.D., který působí v čele 

valné hromady a je prezident Společenství. Na obrázku 3 je uvedeno logo společnosti. 

 

http://arr.cz/cs/vzdelavani
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Obr. 3 Logo společnosti [21] 

Oblasti působení: 

 inţenýring, 

 příprava a realizace investic, modernizace a opravy, 

 certifikace ISO 9001 a ISO 14001, 

 systémy řízení a realizace procesů, 

 realizace údrţby a servisu, 

 poradenství. 

„Posláním Společenství je spoluvytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj 

podnikání.“ [21] 

Cílem Společenství není pouze zisk, ale podpora a spolupráce členů při zajišťování jejich 

potřeb v podnikatelské činnosti, v přípravě a realizaci koncepcí v přechodu a plné integrace 

sdruţených členů na vyšší stupně podnikatelské činnosti. 

Členové Společenství jsou rozděleni podle zaměření: 

 projekce a konstrukce, 

 stavební činnosti, 

 realizace a modernizace technologií, 

 zaměření na elektro a řídící techniku, 

 systémy. 

4.3.1 Členové oblasti Projekce a konstrukce 

 

Mezi členy v oblasti „Projekce a konstrukce“ patří: 

 

BKB Metal, a. s. MAVA, spol. s  r. o. 

DODÁVKY AUTOMATIZACE, s. r. o PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o.  

HUTNÍ PROJEKT F-M, a. s.  
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       HUTNÍ PROJEKT F-M, a. s. je jedna z největších projekčních kanceláří na Severní 

Moravě. Její sídlo je jiţ od roku 1953 Ve Frýdku-Místku. Oborem koksárenství 

a chemických provozů, doplňkově projekční činností občanských a jiných průmyslových 

staveb se zabýval aţ do devadesátých let. V posledním desetiletí si mezi 

projekčními a inţenýrskými organizacemi a kancelářemi vybudoval velmi pevnou pozici.  

[22] 

 

 

 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., která byla zaloţena v roce 2002, se zabývá 

vodohospodářskými stavbami. Dlouhodobým cílem společnosti je oslovit své partnery 

odpovědným přístupem ke svým závazkům, být pro ně seriózním a spolehlivým partnerem, 

zárukou jistoty a stability. 

Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. nabízí: 

 výstavbu vodovodů, kanalizací, plynovodů včetně přípojek  

a ostatních inţenýrských sítí, 

 protlaky pod komunikacemi, 

 zemní práce všeho druhu, 

 komplexní dodávky vodohospodářských staveb, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 a jiné. [23] 

 

4.3.2 Členové z oblasti Stavební činnosti 

V oblasti Stavební činnosti působí tito členové: 

 

A.T.Y.P. group, s.r.o. HOMOLA a.s. OSA - INVEST s.r.o. 

BERNOLD s.r.o. Magát spol. s r.o. STASPO, spol. s r.o. 

DAV, a.s. MORYS s.r.o. S4-Stavební, s.r.o. 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. MŢT Stavitelství, a.s. VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o. 
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4.3.3 Členové z oblasti Realizace a modernizace technologií  

 

Odvětví „Realizace a modernizace technologií“ sdruţuje tyto členy: 

 

ASPRO druţstvo sluţeb a prací KOFING, a.s. PNEUKOM, s.r.o. 

Bosch Rexroth, spol. s r.o. KOMA - Industry s.r.o. PROMONT, a.s. 

CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. MPS Mont, a.s. TROJEK s.r.o. 

DODÁVKY AUTOMATIZACE, s.r.o Montáţe Přerov a.s. VAMOZ - servis, a.s. 

IVV Engineering s.r.o. OCHI-INŢENÝRING, s.r.o.  

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 

IVV Engineering s.r.o. je firma působící v oblasti hydraulických systémů a zařízení, 

která byla zaloţena v roce 1997 dvěma specialisty na hydraulické systémy, kteří dnes tvoří 

jádro společnosti. V oblasti vývoje a inţenýringu hydraulických regulovaných pohonů 

uplatňuje vlastní technické know-how a spolupracuje s vyhlášenými českými i evropskými 

firmami jak v oblasti inţenýringu, tak v oblasti subdodávek. Cílem je odběrateli garantovat 

optimální uţitné hodnoty zařízení při jejich vysoké provozní spolehlivosti a ţivotnosti. 

V plném rozsahu společnost zajišťuje opravy i servis těchto zařízení. Rovněţ se zabývá 

výrobou a vývojem hydraulických kompresorů pro stlačování zemního plynu pro plnění 

vozidel v silniční dopravě a také vývojem a výrobou zvedacích nůţkových stolů. [21] 

 

4.3.4 Členové Zaměření na elektro a řídicí techniku 

 

Členové „Zaměření na elektro a řídicí techniku“: 

 

BVLumex s.r.o. Eltrading s.r.o. 

DODÁVKY AUTOMATIZACE, s.r.o. EnergoFuture, a.s. 

Elektro Kroměříţ a.s. Industria AC a.s. 

Elektromont Brno, akciová společnost PEZ - projekce energetických zařízení 

ELSPOL-Gattnar s.r.o  

Společnost Eltrading, s.r.o., se zabývá realizací kompletních dodávek 

elektromontáţních prací. Provádí silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace včetně 
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následného servisu. Zabývá se výstavbou nových elektroinstalací NN a VN, rekonstrukcí 

stávajících elektrozařízení od rodinných domů aţ po výrobní haly. 

 

Společnost Eltrading, s.r.o. nabízí provedení: 

- elektroinstalace vnitřních i venkovních NN rozvodů   

- elektroinstalace rozvodů pro počítačovou síť, pro měření a regulaci  

- výroby rozvaděčů a montáţe hromosvodů, revize, atd. [24] 

 

4.3.5 Členové oblasti Systémy 

 

Členové v oblasti „Systémy“: 

 

Armaturka Krnov, a.s. Do&Do druţstvo umělců 

BEST QUALITY, s.r.o. Libor Václavík - LIBROS 

ČEZ Korporátní sluţby, s.r.o. Sdruţení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

ČEZ Logistika, s.r.o. Střední odborná škola Třineckých ţelezáren 

CZECH INTERNATIONAL, a.s. ŠMÍRA-PRINT, s.r.o. 

BEST QUALITY, s.r.o., je certifikační orgán akreditovaný Českým institutem pro 

akreditaci (ČIA) pro certifikaci systému managementu dle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

a OHSAS 18001:2007. 
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5. Situační analýza průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji 

5.1 Situační analýza 

 

„Situační analýza (situation analyse) je všeobecná metoda zkoumání jednotlivých 

sloţek vlastností vnějšího prostředí (makroprostředí a mikroprostředí), ve kterém 

firma podniká, případně, které na ni nějakým způsobem působí, ovlivňuje její činnost, 

a zkoumání vnitřního prostředí firmy (kvalita managementu a zaměstnanců, strategie firmy, 

finanční situace, vybavenost, historie, umístění, organizační kultura, image etc.), její 

schopnosti výrobky tvořit, vyvíjet a inovovat, produkovat je, prodávat, financovat programy.“

[8] 

 

 Jak je uvedeno na obrázku 4, smyslem provádění situační analýzy je nalezení souladu 

mezi příleţitostmi, zdroji a schopnostmi firmy. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Obr. 4 Situační analýza [8] 

Podkladem pro tvorbu návrhů moţných strategií budoucího chování firmy jsou 

výsledky strategické situační analýzy, která zahrnuje komplexní přístup k zachycení 

podstatných faktorů ovlivňujících činnost firmy ve vzájemných souvislostech.  

„Hlavními výstupy situační analýzy jsou identifikace silných a slabých stránek firmy 

a jejích konkurentů, profil firmy včetně vymezení příleţitostí a problémů přicházejících 

z vnějšího prostředí.“ [5]  

Situační analýza 

Hodnocení firmy 

 

analýza zdrojů a schopností 

firmy s cílem odhalení 

silných a slabých stránek 

a určení kompetencí 

Hodnocení faktorů 

prostředí 

monitorování prostředí firmy 

s cílem odhalení příleţitostí 

a hrozeb, kterým firma čelí 
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Se zvyšující se neurčitostí resp. nestabilitou a sloţitostí prostředí roste význam 

strategické situační analýzy. Je nutné, aby poskytovala všechny důleţité, zásadní informace 

ovlivňující fungování podniku. Předpokladem kvality celého strategického procesu je 

důkladné provedení strategické analýzy. 

Dále napomáhá k volbě cílového trhu a k určení marketingových cílů a strategií. 

Rovněţ slouţí k vymezení strategií prvků marketingového mixu. Nejsnadnějším způsobem 

provedení situační analýzy je SWOT analýza, která zahrnuje monitorování interního 

a externího marketingového prostředí. Sestává z analýzy vnitřního prostředí organizace (silné 

a slabé stránky) a z analýzy okolí (příleţitosti a hrozby). (viz Obr. 5) [4]  

 

Skládá se z původně dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT.  Na vnitřní prostředí 

(procedury, systémy, cíle, materiální prostředí, firemní zdroje a kultura, mezilidské vztahy, 

organizační struktura, kvalita managementu, aj.) se zaměřuje SW analýza.  

Oproti tomu analýza OT-příleţitostí a hrozeb se zabývá vnějším prostředím, které 

zahrnuje jak makroprostředí (faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, 

technologické), tak i mikroprostředí (odběratelé, dodavatelé, zákazníci, konkurence, 

veřejnost) a je doporučeno začínat právě jí. [6], [8]  

 Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

In
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 

 

Zde se zaznamenávají skutečnosti, 

které přinášejí výhody jak 

zákazníkům, tak firmě. 

 

Zde se zaznamenávají ty věci, které 

firma nedělá dobře, nebo ty, ve 

kterých si ostatní firmy vedou lépe. 

 Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threaths) 

E
x
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í 
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k
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ry

 

 

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 

které mohou zvýšit poptávku nebo 

mohou lépe uspokojit zákazníky 

a přinést firmě úspěch. 

 

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 

trendy, události, které mohou sníţit 

poptávku nebo zapříčinit 

nespokojenost zákazníků. 

 

Obr. 5 SWOT analýza [9] 
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Výhody SWOT analýzy: 

 rychlost 

 relativní jednoduchost 

 nízké náklady 

 

Nevýhody SWOT analýzy: 

 subjektivnost (dle počtu hodnotitelů) 

 zkreslení (dle zaměření hodnotitelů) 

Cílem SWOT analýzy by mělo být omezení svých slabých stránek a podpoření silných, 

vyuţití příleţitostí a předvídání a jištění se před hrozbami. [5] 

5.2 SWOT analýza průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji 

 

V následující části této práce je provedena situační analýza průmyslových podniků 

v Moravskoslezském kraji prostřednictvím SWOT analýzy.   

Příležitosti 

Průmyslové podniky mohou vyuţít tyto příleţitosti: 

 podnikatelské inkubátory, klastry, 

 kvalitní dodavatelé v blízkosti průmyslových podniků, 

 investiční pobídky (sleva na dani z příjmů práv.osob),  

 zapojení se do průmyslových zón, 

 relativně dobré propojení silniční sítě, 

 nenaplněné potřeby zákazníků, 

 nové technologie. 

Pro začínající podnikatele jsou v Moravskoslezském kraji k dispozici podnikatelské 

inkubátory a Vědeckotechnické parky, které poskytují těmto začínajícím podnikatelům určité 

zázemí v podobě poradenských sluţeb, poskytnutých prostor, apod.  
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Vznikají zde určité průmyslové oblasti, kde kolem velké firmy působí řada menších 

dodavatelských firem (př.firma Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o), coţ má určité 

výhody v komunikaci a rychlosti dodávaných komponentů. 

Určitou příleţitostí pro příchozí zahraniční společnosti mohou být investiční pobídky 

ve formě daňových úlev (př.firma Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. má “daňové 

prázdniny” po dobu deseti let, která jim bude končit v roce 2016). 

Hrozby 

Podniky by měly mít schopnost předvídat a jistit se před následujícími hrozbami: 

 příchod nové konkurence, 

 nedostatek kvalifikovaných pracovníků s technickým zaměřením, 

 nedostatek pracovníků s dobrými jazykovými znalostmi,  

 nedostatek pracovníků se zkušenostmi s vedením týmů, projektů, atd., 

 legislativní změny mající dopad na běţný chod podniku, 

 vysoká daňová zátěţ, 

 nedostatek vhodných absolventů v technických oborech. 

Ve zdejším regionu převaţuje nedostatek kvalifikované pracovní síly obzvláště 

v technických oborech. Také v poţadavcích na jazykové znalosti potencionální kandidáti na 

určité pracovní místo pokulhávají. Vyskytuje se zde absence zkušeností s vedením lidí, 

projektů, atd. 

Lidé, kteří jsou na dobré jazykové úrovni či mají technické znalosti, hledají uplatnění 

v jiných, dobře placených regionech, a nebo se častěji rozjíţdějí do zahraničí, kde dokáţí 

ocenit jejich nabyté vědomosti a zkušenosti vzhledem k druhu jejich zaměření. 
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Silné stránky 

Oblastmi, ve kterých průmyslové podniky vynikají a získávají tak převahu nad svými konkurenty 

jsou: 

 strategické umístění podniků v centru Evropy, 

 vybudování dobrého jména / obchodní značky, 

 významné světové značky - Tatra, Marlenka, Hyundai, Huismann, aj.,  

 know-how, patenty, 

 technologie podniku, 

 velký počet dodavatelů surovin a materiálů pro průmyslové podniky 

 dobré propojení silničních sítí 

          V porovnání s jinými kraji v ČR je zde díky vhodným podmínkám a historickému 

vývoji mnoho dodavatelů různých surovin a materiálů pro průmyslové podniky. Jako příklad 

je moţno uvést firmu Kovintrade, která dodává ocel dalším firmám (Huissman, Novogear, 

Jennmar Multitex, s.r.o., Ferrit,..), vyrábějí nástroje, součástky, komponenty nebo finální 

produkty. 

 

Slabé stránky 

Mezi negativní jevy, které mohou způsobovat sníţení vnitřní hodnoty podniků, je moţné 

zařadit: 

 výrobní procesy s vysokými náklady, 

 špatná pověst podniku, 

  nedostatečná reklama, 

  znečišťování ovzduš,í 

  nedostatek kvalifikovaných pracovníků a odborníků pro daný obor, 

 výrobní procesy s vysokými náklady v porovnání s některými zeměmi, 

 vzdálený přístup k lodní zaoceánské přepravě (Hamburk, Dráţďany,.. ). 

  



30 
 

Vzhledem k tomu, ţe v rámci Moravskoslezkého kraje působí firmy zaměřené na těţký 

průmysl, stále dochází ke znečišťování ţivotního prostředí, a to převáţně v oblastech 

Ostravska, Karvinska a Třinecka. V poslední době se však tato situace zlepšuje zejména díky 

působení státu a tlaku obyvatel na zdejší firmy, aby se více zabývali ekologizací svých 

provozů.  

Narozdíl od jiných států a krajů v ČR, nemá Moravskoslezský kraj moţnost vyuţívat 

lodní dopravu, která je velmi důleţitá pro průmyslové podniky, které ji vyuţívají pro přepravu 

nadrozměrných strojírenských celků, potřebných komponentů, součástek, materiálů a dalších 

potřebných věcí. Podniky jsou zde nuceny vyuţívat vzdálenějších přístavů, nejčastěji 

Hamburk. 
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6. Kritické zhodnocení 

Moravskoslezský kraj je z dlouhodobého hlediska hospodářsky velice silný region. Po 

mnoho let jeho ekonomickou prosperitu zajišťoval těţký a převáţně hutní průmysl. 

V posledních dvaceti letech zde začínají působit i podniky, které se zaměřují na jiná odvětví 

vyrábějící produkty s vyšší přidanou hodnotou a situace je dnes taková, ţe odvětvová 

struktura podniků je jiţ v Moravskoslezském kraji velice pestrá. Dnes zde působí celá řada 

vysoce specializovaných firem, jejíţ produkty jsou na té nejvyšší technologické úrovni 

a prodávají se do celého světa.  

Z provedené analýzy prostředí a následné situační analýzy vyplývá, ţe trţní prostředí 

v Moravskoslezském kraji je pro začínající podnikatele či jiţ fungující společnosti v mnoha 

oblastech velmi příznivé. Velmi výhodná se jeví uţ samotná poloha Moravskoslezského kraje, 

díky které jsou podniky působící v tomto kraji velmi dobře napojeny na své obchodní 

partnery i z okolních evropských zemí. Klíčové je především napojení na společnosti působící 

v Německu, jelikoţ ty jsou významnými odběrateli produktů (různých surovin, komponentů, 

konečných výrobků a sluţeb) pro tuzemské exportní firmy. Zhruba třetina českého vývozu 

a více jak jedna čtvrtina českého dovozu je realizována s Německem.  

Pro mnoho strojírenských podniků je tento region významný také z toho důvodu, ţe 

díky dřívějšímu (i záměrnému) směřování tohoto regionu na těţký průmysl je zde pro tyto 

strojařské společnosti velké mnoţství dodavatelů nejrůznějších surovin (ocel, kovy, plechy 

apod.).  

Příznivá je také celková politika hospodářského rozvoje Moravskoslezského kraje, 

o kterou se starají především instituce jako Krajská hospodářská komora Moravskoslezského 

kraje, Agentura pro regionální rozvoj a Společenství průmyslových podniků Moravy 

a Slezska, jejichţ aktivity (v práci podrobněji popsány) směřují k podpoře podnikání 

a k vytvoření vhodného trţního prostředí.  

Určitou příleţitostí pro příchozí zahraniční společnosti mohou být různé investiční 

pobídky, např. ve formě daňových úlev, kterých vyuţila např. jihokorejská automobilka 

Hyundai, působící v Nošovicích.  

Moravskoslezský kraj představuje také výhodný tranzitní koridor mezi okolními 

zeměmi. Firmy zde hojně vyuţívají dobře propojené silniční uzly, ale také ţelezniční 
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(příkladem můţe být firma Hyundai, která prostřednictvím vlakových souprav vyváţí své 

automobily do okolních zemí) a leteckou dopravu (z letiště Ostrava-Mošnov jsou vyváţeny 

produkty do jinak přístupných zemí celého světa). 

V posledních letech v Moravskoslezském kraji vznikla řada různých typů 

podnikatelských inkubátorů, jejichţ posláním je podpora začínajících podnikatelů vytvořením 

vhodného zázemí, odborné pomoci, poradenství, podpory apod., aby byl začínající podnikatel 

schopen zvládnout překáţky, které působí obzvláště při začátcích s podnikáním. Mnoho 

mladých firem tak zanikne hned na začátku, přitom jde často o projekty, jeţ by mohly 

obohatit trh o něco nového a mnohdy i dát impulz k rozvoji například celého průmyslového 

odvětví. Jedná se v podstatě o moderní způsob podpory podnikání, který ve světě funguje uţ 

mnoho let (koncept podnikatelských inkubátorů vznikl v USA). Moravskoslezský kraj nabízí 

několik takových inkubátorů, které začínající podnikatelé nebo firmy s dobrým nápadem nebo 

myšlenkou hojně vyuţívají.  

Konkurenceschopnost podniků působících v Moravskoslezském kraji je posilována 

mimo jiné fungováním klastrů. Zejména díky rozvinutému průmyslu, rozsáhlé vzdělávací 

infrastruktuře a iniciativám podporujícím výzkum a vývoj je Moravskoslezský kraj vhodným 

místem pro zakládání a rozvoj klastrových organizací.  

Naopak velkým problémem Moravskoslezského kraje je vysoká nezaměstnanost 

a  také nedostatek kvalifikované pracovní síly. Kraj má dlouhodobě druhou nejvyšší 

nezaměstnanost v České republice, přesto si firmy stěţují na nedostatek pracovníků. Problém 

je v tom, ţe podniky potřebují kvalitní zaměstnance s dlouholetou praxí, zkušenostmi, 

dobrými jazykovými znalostmi, dovednostmi s přípravou, realizací a vedením všemoţných 

projektů, specializací na různé technické obory apod. Tím, ţe byl Moravskoslezský kraj 

dlouhodobě orientovaný na těţký průmysl, je zde mnoho nezaměstnaných lidí, kteří v dnešní 

době, kdy se současné firmy zaobírají jiným směrem, nemají na trhu práce co nabídnout.  

V souvislosti s nezaměstnaností, je nyní velice aktuální situace týkající se společnosti 

OKD, a. s. Momentálně se řeší otázka existence Dolu Paskov. Případné jeho uzavření způsobí 

velké problémy, které by se promítly především ve zvýšení nezaměstnanosti v tomto regionu. 

Malá část těchto pracovníků najde uplatnění v jiných dolech, ale ostatní budou mít značný 

problém najít si jinou práci, jelikoţ krom svého oboru nemají na trhu práce co nabídnout, jsou 

to převáţně lidé staršího věku, kteří budou mít problém uplatnit se v jiném oboru.   
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Frustrace ze ztráty zaměstnání a s tím spojený nedostatek finančních prostředků můţe 

u některých jedinců vést k uţívání drog, alkoholismu, gamblerství, kriminalitě, popřípadě 

prostituci, coţ můţe mít za následek špatný obraz Moravskoslezského kraje.  

Problém na trhu práce v Moravskoslezském kraji také výrazně prohlubuje migrace 

obyvatel, převáţně mladších lidí (studenti, čerství absolventi) do větších měst (Praha, Brno, 

Olomouc,…) nebo do zahraničí, nejčastěji za studiem (v mnoha případech se zabydlí 

a zůstanou), nebo za prací. Ve větších městech mají daleko více příleţitostí najít po škole 

zaměstnání, realizovat své ţivotní představy a většinou dosáhnout i vyšších příjmů. Tím 

Moravskoslezský kraj přichází o značné mnoţství kvalifikovaných pracovníků.  

Dalším problémem, který stojí za vysokou nezaměstnaností v Moravskoslezském kraji 

je školství (převáţně vysoké školství), kde nedochází k takovému propojení místních 

univerzit a vysokých škol s podnikatelským sektorem jak tomu je ve větších městech. 

Studenti tak mají omezený přístup k řešení praktických činností a problémů a to jim po 

absolvování školy znesnadňuje najít zaměstnání. Také struktura vyučovaných předmětů 

a jejich obsah není často stanoven na základě aktuálních potřeb firem. Kvůli široké škále 

vyučovaných předmětů se někdy opomíjí podrobnější výuka podstatnějších předmětů, často 

mnohem potřebnějších ve firemní praxi.  

Moravskoslezský kraj by měl směrovat své investice více do školství, kultury 

a v neposlední řadě také do silniční infrastruktury. Ve většině škol, ale i ostatních institucích, 

je nedostatečně kvalitní technické vybavení a v oblasti výpočetní techniky některé školy 

a podniky zůstávají stále pozadu. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, ţe i samotné zateplení 

budov a výměna oken představují roční úsporu energií aţ o jednu třetinu.  

Avšak výskyt obchodních a nákupních center ve zdejším kraji je obrovský Proto by 

bylo dobré se více zaměřit na stavbu a modernizaci dětských hřišť, sportovišť a investicí do 

všelijakých krouţků jak pro děti, tak i dospělé.  Lidé neumí volný čas trávit aktivně s rodinou 

někde v přírodě, či na horách, bohuţel stále častěji své volné dny tráví právě v nákupních 

centrech. V těchto centrech jsou umístěna rychlá občerstvení jako je McDonald´s, KFC, 

apod., kde se lidé dnes uţ běţně stravují. Přičemţ tento zvyk rodiče přenášejí jiţ na své 

ratolesti, coţ můţe vést aţ ke vzniku obezity u dětí. 
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Investice vloţené do oprav a rozvoje pozemních komunikací bohuţel neodpovídají 

jejich kvalitě, jako příklad lze uvést rychlostní silnici R26 (R56, R48), která ve směru z 

Frýdku-Místku na Ostravu připomíná spíše tankodrom. Tohle není ojedinělý případ. Bohuţel 

i nově postavené dálnice neodpovídají ceně dálniční známky, neboť jsou postaveny z méně 

nákladných, tudíţ kvalitních materiálů a výsledkem je, ţe se pozemní komunikace brzy drolí. 

Z mého pohledu je Moravskoslezský kraj na tom velmi dobře, jelikoţ jiné kraje nemají 

takovou krásnou přírodu jakou tvoří Beskydy. Je zde spousta moţností jak strávit volný čas. 

Proto se zde sjíţdějí lidé z celého koutu České republiky, aby si zde mohli zalyţovat, ubytovat 

se v některém z wellness hotelů a kochat se nádhernou přírodou, nýbrţ tento kraj jim k tomu 

poskytuje příznivé podmínky.  
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7. Závěr 
 

 

Cílem této práce bylo na základě provedených analýz vyhodnotit situaci průmyslových 

podniků v Moravskoslezském kraji. 

Na základě analýzy prostředí a situační analýzy jsem zdůraznila příleţitosti a hrozby, 

které Moravskoslezský kraj nabízí a následně zhodnotila silné a slabé stránky průmyslových 

podniků působících v Moravskoslezském kraji.  

Jelikoţ je Česká republika umístěna v srdci Evropy, Moravskoslezský kraj tímto 

zaujímá velmi výhodnou strategickou polohu, čímţ jsou zvýhodněny průmyslové podniky, 

zejména v propojení se zahraničními obchodními partnery. Klíčové je v tomto směru napojení 

na Německé firmy, jelikoţ ty jsou hlavními odběrateli, ale také významnými dodavateli pro 

podniky působící v České republice. 

Z hlediska dlouhodobého zaměření regionu na především těţký průmysl je pro 

strojírenské podniky tento region význačný, jednak z důvodu vynikající strategické polohy, 

tak i z vyskytujícího se mnoţství dodavatelů. 

Na základě analýzy prostředí (PEST analýzy) jsem v této práci tyto klady a zápory 

jednotlivě podrobněji popsala a zhodnotila.  

Pozitivum spatřuji především v existenci klastrů a podnikatelských inkubátorů, které 

poskytují začínajícím podnikatelům poradenství, podporu, vhodné prostory, případně finanční 

prostředky.  

Po zpracování SWOT analýzy jsem zjistila, ţe průmyslové podniky mohou posílit své 

postavení na trhu a získat konkurenční výhodu, pokud vyuţijí své příleţitosti a zdůrazní své 

silné stránky. Zároveň však musí neustále monitorovat situaci na trhu a zajímat se o své slabé 

stránky.  
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Příloha 1:  Mapa Moravskoslezského kraje 
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