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Úvod  

Svou bakalářskou práci jsem nazvala - Směry zvyšování konkurenceschopnosti 

Moravskoslezského kraje.  

K volbě tohoto tématu mě přivedla aktuálnost pojmu regionální 

konkurenceschopnost, ze kterého se stal moderní výraz, který je v poslední době velmi často 

používán. Zatím co pojem konkurenceschopnost na podnikové úrovni je jasně vymezen, 

konkurenceschopnost popřípadě nekonkurenceschopnost na úrovni regionální (resp. národní 

či nadnárodní) takto jasně vymezen není, existuje velké množství definic a jednoznačné není 

ani jaké faktory  na regionální konkurenceschopnost působí a jak ji ovlivňují.   

Důvodů pro volbu Moravskoslezského kraje jsem měla několik. Kromě toho, že jsem 

jeho obyvatelkou, také jeho značný rozvoj a přeměnu, kterou v posledních letech prošel.  

Cílem této práce je zhodnotit vybrané faktory regionální konkurenceschopnosti, které 

by mohly v budoucnu ovlivnit směry zvyšování konkurenceschopnosti Moravskoslezského 

kraje. A dále se snažím nastínit, co vidí pod pojmem konkurenceschopnost odborníci z tohoto 

kraje, jak vnímají image našeho regionu, kde vidí jeho silné a kde naopak slabé stránky, co 

pokládají za jeho budoucí příležitosti a v čem spatřují ohrožení. A hlavně jakými směry by se 

podle nich měla v budoucnu zvyšovat konkurenceschopnost našeho kraje.  

Struktura mé práce je následující: 

V první fázi se snažím o vyjasnění samotného pojmu konkurenceschopnost 

z dostupné literatury, dále se zaměřuji na význam konkurenceschopnosti v pojetí 

nadnárodním - Evropské unie a národním - České republiky a v neposlední řadě na vymezení 

pojmu regionální konkurenceschopnosti. Několik odstavců věnuji jednotlivým faktorům 

regionální konkurenceschopnosti a historickému vývoji změn jejich důležitosti.  

Ve druhé části uvádím  obecnou charakteristiku a několik kvantitativních údajů 

o Moravskoslezském kraji. Dále v kapitole rozebírám postupně konkrétní faktory 

konkurenceschopnosti ovlivňující tento kraj.  

Třetí kapitola mé práce je věnována shrnutí informací, které jsem získala 

ze spolupráce s experty na problematiku konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje 

a navržení možných směrů zvyšování jeho konkurenceschopnosti.  
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1 Konkurenceschopnost jako ekonomická kategorie 

V rámci této úvodní kapitoly vymezím několik základních pojetí 

konkurenceschopnosti a jejich faktorů, se kterými budu v dalším textu pracovat. 

1.1 Obecné vymezení konkurenceschopnosti 

 Začnu jednou z jejich mnoha definic, v ní je konkurenceschopnost chápána jako 

„Proces střetávání různých, zpravidla protikladných zájmů tržních subjektů, který je 

předpokladem fungování trhu. Konkurenční boj existuje vždy mezi nabídkou a poptávkou 

(konkurence napříč trhem), dále se může odehrávat mezi účastníky poptávky (konkurence na 

straně poptávky) či mezi subjekty nabídky (konkurence na straně nabídky). Konkurenci strany 

nabídky, tedy konkurenci mezi výrobci můžeme dělit podle nástrojů používaných 

v konkurenčním boji na cenovou (prostřednictvím změn cen) a necenovou (klíčovou roli hraje 

kvalita výrobku, reklama, dobré jméno firmy, značka apod.). Konkurence na straně nabídky 

se také dělí z hlediska charakteru tržní struktury (postavení jednotlivých producentů na trhu) 

na konkurenci dokonalou (homogenní tržní struktura – velké množství malých, stejně 

významných výrobců produkujících stejnorodé výrobky) a nedokonalou (heterogenní tržní 

struktura).“ (Malinovský, Sucháček 2006, s. 131) 

Model rivality na trhu popsal již Michael E. Porter z Harward School of Business 

Administratic. Jeho model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti sil:  

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů (Jak snadné nebo naopak obtížné je pro 

nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry pro vstup?) 

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty (Je mezi stávající konkurenty silný 

konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent?) 

3. síla odběratelů (Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat 

a objednávat větší objemy?) 

4. síla dodavatelů (Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní dodavatele, 

je jich málo nebo naopak hodně?) 

5. ohrožení substitučními výrobky (Jak snadno jsou produkty nahraditelné?) 
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Někdy je používána i 6-tá síla, za kterou je považována vláda. Výsledkem jejich 

společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. Porterův model je jeden 

z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní strategie s ohledem na okolní prostředí 

firmy. 

Konkurenceschopnost může vznikat mezi celou škálou různých aktérů – mezi 

jednotlivými firmami na trhu, mezi regiony (kterými se v této práci budu převážně zabývat) 

a v dnešním globálním světě také mezi zeměmi či jejich svazky (uniemi). Odstraňování bariér 

pro obchod a investice v globální ekonomice vede k zostřování konkurence nejen mezi 

firmami, ale také mezi lokalitami. Globalizace neustále posouvá konkurenci na vyšší a vyšší 

úroveň, kdy si mezi sebou konkurují nejen sousední regiony, ale také regiony z opačných 

stran světa.  

Než se tedy přesunu k hlavnímu tématu práce k regionální konkurenceschopnosti 

uvedu i příklady vyšších územních celků.   

Nejprve konkurenceschopnost Evropské unie, ta tento pojem zahrnula do 

Lisabonské strategie, která byla přijata v Lisabonu v březnu 2000 Radou Evropy.  Dokument 

určuje strategii rozvoje členských zemí v letech 2000 - 2010. Evropská unie by se měla stát 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, schopnou 

udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální 

soudržností. 

Strategie by měla být základem pro hospodářskou a sociální obnovu Unie a pro 

obnovu životního prostředí. K dosažení tohoto cíle se Evropská unie rozhodla zaměřit na tyto 

tři základní oblasti:  

První je Ekonomika a společnost založená na znalostech - zaměřuje se především 

na  politiky pro informační společnost dále na výzkum a technologický rozvoj, strukturální 

reformy pro zvýšení konkurenceschopnosti, inovace a dokončení vnitřního trhu.   

Dalším bodem je Modernizace evropského sociálního modelu - tedy investice do 

lidí a omezení vylučování některých jedinců či skupin ze společnosti.  

Třetí oblast je nazvána Zdravá ekonomická perspektiva a příznivý růstový výhled 

ekonomiky - obsahuje makroekonomická opatření.  

Také Česká republika přijala v září roku 2005 Národní program reforem pro plnění 
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revidované Lisabonské strategie. K plnění těchto lisabonských cílů má přispívat hlavně 

politika hospodářské a sociální soudržnosti, jejíž realizaci určuje Národní strategický 

referenční rámec (NSRR). 

Tento oficiální dokument, který popisuje strategii rozvoje České republiky v 

programovém období 2007 až 2013 představuje základ pro čerpání finanční pomoci ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie ve výši 26,69 miliard eur. Evropská 

komise akceptovala priority rozvoje České republiky 26. července 2007.  

NSRR vychází z principu partnerství v souladu s článkem 11 nařízení Rady 

č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999. Příprava NSRR 

probíhala ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Českým statistickým úřadem, Agrární 

komorou, Svazem měst a obcí, Družstevní asociací, Svazem průmyslu a dopravy, 

Českomoravskou komorou odborových svazů, Konfederací zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů, Českou konferencí rektorů, Radou vlády pro nestátní neziskové 

organizace, Radou vlády pro výzkum a vývoj a Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů. 

Strategický  cíl  Konkurenceschopná  česká  ekonomika  zahrnuje: „Posilování  

konkurenceschopnosti  podnikatelského  sektoru  zvyšováním  jeho  produktivity 

a urychlením  udržitelného  hospodářského  růstu  založeném  na  systematicky  rozvíjeném 

inovačním potenciálu silné a progresivně strukturované české ekonomiky, generující robustní 

a udržitelný ekonomický růst.“ (Národní strategický referenční rámec, s. 38) 

K realizaci Národního programu reforem přispívá prostřednictvím dvou priorit -

Konkurenceschopný podnikatelský  sektor a Podpora kapacit výzkum a vývoj pro  inovace.  

Národní program reforem  má přispívat  především  ke  zvyšování  kvality  

podnikatelského  prostředí,  včetně  odstraňování administrativních  bariér.  Za  významný  

faktor,  který  může  ovlivnit  podnikatelské  prostředí,  je označeno  vytvoření  moderní  

daňové  správy  s  vysokou  efektivitou  a  produktivitou.  Důležitými tématy  jsou  

zjednodušení  vstupu  do  podnikání,  rozvoj  inovační  infrastruktury (vědeckotechnické 

parky, podnikatelské  inkubátory  a  centra  transferu  technologií)  a  služeb  pro  posílení  

inovačního prostředí,  přístup  firem  k finančním  zdrojům,  snižování  materiálové  

a energetické  náročnosti průmyslu. V oblasti  vědy a výzkumu je  zdůrazněno  zvýšení  
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intenzity  využívání  nástrojů  ochrany  práv  duševního vlastnictví.  

Z národní konkurenceschopnosti přejdu k pojetí konkurenceschopnosti regionů. 

Také pro ni vytvořil Michael Porter model nazývaný „model diamantu“. Podle 

tohoto schématu určují podnikatelské prostředí čtyři oblasti: 

� kvalita vstupů (lidské zdroje, infrastruktura) 

� pravidla, která řídí konkurenci a pobídky pro způsoby soupeření 

� síla místní poptávky po výrobcích a službách  

� dostupnost a úroveň dodavatelů, strojů a služeb (klástrů příbuzných firem). 

Konkurenceschopnost regionů lze měřit nebo vyjadřovat dvěma základními způsoby. 

První spočívá v kvantitativním a kvalitativním popisu jednotlivých částí, resp. sektorů území 

a jejich vyhodnocení (technická infrastruktura, dostupnost vhodných ploch nebo budov, 

kvalifikace a mzdová náročnost, bezpečnost, kvalita životního prostředí, občanská 

vybavenost). Druhou možností je měřit důsledky, tedy ekonomickou úroveň regionu 

souhrnem ukazatelů (úrovní hrubého domácího produktu, mírou nezaměstnanosti, 

průměrnými příjmy). Při použití pouze jednoho ze základních ukazatelů se obvykle dostávají 

velmi odlišné výsledky. (Malinovský, Sucháček 2006)  

Jako další měřítka konkurenceschopnosti jsou uváděna efektivnost výroby a využití 

výrobních faktorů, motivace lidských zdrojů, schopnost prodat, marketingová strategie, míra 

subsidiarity, cenový vývoj v regionu a mnoho dalších.   

Základ regionální konkurenceschopnosti je kombinací několika faktorů: 

produktivního kapitálu, lidského kapitálu, sociálně-instituciálního kapitálu, kulturního 

kapitálu, infrastrukturalního kapitálu a znalostně-kreativního kapitálu. Jejich vzájemné 

působení pak předurčuje regionální produktivitu, zaměstnanost a životní úroveň. (Slaný 2006) 

Regionální konkurenceschopnost je zpravidla chápána jako schopnost zvyšovat 

zaměstnanost, diverzifikovat produkci, zvyšovat produkt a přidanou hodnotu dostatečným 

tempem tak, aby se obchodní vztahy vyvíjely vyrovnaným způsobem. Za zdůraznění stojí 

především diverzifikace produkce, která souvisí s obavou o osud regionu v případě, že by byl 

příliš jednostranně orientován na obor, který by mohl být zasažen nějakým specifickým 

asymetrickým šokem. V takovém případě by mohlo dojít k radikálnímu úpadku postiženého 

regionu. (Slaný 2006)  
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Skokan uvádí, že někteří odborníci však naprosto odmítají pojem 

konkurenceschopnost státu či regionu, protože podle jejich názoru území nejsou firmy a proto 

mezi sebou nesoutěží. Na druhé straně se pojem konkurenceschopnosti státu, regionů či měst 

stále více objevuje při hodnocení jejich ekonomiky, blahobytu, prosperity či dosažené životní 

úrovně. Lze říci, že území spolu opravdu soutěží v tom, aby vytvářela, přitahovala 

a podporovala ekonomické subjekty – firmy i jednotlivce, kteří budou generovat nová 

pracovní místa, nové příležitosti, a tím i bohatství. (Skokan 2004) Regionální 

konkurenceschopnost popisuje schopnost regionů generovat příjmy a udržet úroveň 

zaměstnanosti v rámci národní a mezinárodní konkurence. Z konkurenceschopnosti se stalo 

nepřímé označení pro hodnocení zdravé a úspěšné ekonomiky regionu. 

Na tom se shoduje i Slaný. Regiony mezi sebou přímo soutěží v získávání 

produktivních zdrojů, aniž by mezi sebou musely nutně soupeřit na trhu výstupů, ačkoliv 

i k tomu někdy dochází, především u strukturálně podobných místních ekonomik.   

Nebezpečí pro konkurenceschopnost regionu spočívá v podobě jeho snahy o imitaci 

úspěšnějšího regionu, což může vést k podbízení pomocí různých investičních pobídek 

a subvencí. Tyto politiky navíc vedou k jisté homogenizaci regionů, která má podobnou 

formu jako homogenizace produktů. Mezi regiony tak dochází k boji o stejnou skupinu 

investorů, specialistů či turistů. Místo snahy o odlišení je zde tak snaha přetáhnout je odjinud 

nižší cenou.  

Skokan dále řeší vztah mezi konkurenceschopností firem a jejich vlivu na 

konkurenceschopnost regionů, ve kterých jsou firmy umístěny. Neplatí totiž, že region je 

konkurenceschopný pokud obsahuje dostatek konkurenceschopných firem. 

Konkurenceschopnost v sobě zahrnuje nejen úsilí a výsledky firem, ale také důsledky činností 

ostatních institucí a organizací, které jsou s firmami v interakci a důsledkem dalších faktorů 

působících v regionu.  

Každý region má určité konkurenční charakteristiky, které určují jeho konkurenční 

výhodu oproti jiným regionům. Konkurenceschopnost je pak odrazem těchto konkurenčních 

výhod ve specifických tržních situacích.  

Nesmím opomenout, že stejně tak jako se v čase mění a vyvíjí význam jednotlivých 

faktorů ekonomického rozvoje, mění se i faktory konkurenceschopnosti a jejich váha. Proto 
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nyní nastíním historický vývoj významu faktorů konkurenceschopnosti.  

Již od počátků civilizace - přes průmyslovou revoluci -  až do druhé poloviny 

20. století byl ekonomický rozvoj jednotlivých společností zásadním způsobem určován 

především hmotnými (materiálními) výrobními faktory tedy dostupnými přírodními zdroji, 

objemem pracovní síly a disponibilním kapitálem (budovy, stroje, zařízení, ale i dopravní 

infrastruktura atd.). 

V průběhu druhé poloviny 20. století však dochází k zásadnímu poklesu významu 

těchto materiálních výrobních faktorů a naopak k relativně rychlému růstu významu 

nemateriálních výrobních faktorů, ke kterým patří především schopnost vytvářet a efektivně 

využívat inovace, kvalita lidských zdrojů a podobně.  

Tradiční výrobní faktory jsou sice i nadále významné, ale ve srovnání s novými 

výrobními faktory ustupují pomalu do pozadí. Jinými slovy tradiční faktory jsou stále 

nepostradatelné a nezbytné, ale již nikoli dostačující pro ekonomickou konkurenceschopnost 

a ekonomický rozvoj regionů (států, měst). 

Tato proměna významnosti jednotlivých faktorů ekonomického rozvoje má množství 

důvodů. Mezi zásadní příčiny patří role technologického rozvoje. Především v důsledku 

rozvoje dopravy klesá podíl dopravních nákladů na celkových nákladech jednotlivých 

činností. Také prudký rozvoj komunikačních a informačních technologií přispívá k zásadním 

změnám v organizaci ekonomických činností. Výsledkem těchto změn je skutečnost, že 

lokalizace samotné výroby je stále méně závislá na lokalizaci dalších klíčových činností 

podniku - výzkumu a vývoje, marketingu, managementu atd.  

Další zásadní příčinou posunu ve významu jednotlivých faktorů regionální 

konkurenceschopnosti je rozvoj post-industriální společnosti doprovázený přechodem od 

standardizované velkovýroby k flexibilní výrobě s vysokou přidanou hodnotou. Vlastní 

fyzická výroba současné produkce, především zboží v menší míře i služeb se podílí na 

výsledné ceně výrobků velmi malou a stále klesající mírou. Stále větší část ceny dnešních 

výrobků tvoří náklady vynaložené na jejich výzkum a vývoj, klinické zkoušky, patentová 

řízení nebo marketing.  To je zásadní obrat oproti období standardizované velkovýroby, kdy 

rozhodující přidaná hodnota výrobků připadala na jejich fyzickou výrobu.  

Všeobecně se tedy dá říci, že význam všech regionálních faktorů 



 

 
12 

 
 
  
 

konkurenceschopnosti, které se dají napodobit nebo relativně levně importovat klesá 

a mnohem většího významu nabývají faktory, které nelze snadno napodobit nebo přemístit, 

jako jsou například schopnosti vytvářet stále nové a nové inovace a efektivně je zavádět do 

výrobního systému a také schopnost flexibilně reagovat na měnící se podmínky na trzích.  

Tyto dovednosti firem jsou také konkurenčními výhodami regionů, ve kterých jsou 

tyto aktivity lokalizovány, a proto by se pozornost aktérů regionálního rozvoje měla 

v budoucnu zaměřit na identifikaci a následný rozvoj faktorů, které tyto schopnosti ovlivňují.  

Zjednodušeně řečeno, významné je z hlediska místního ekonomického rozvoje to, 

jak místní aktéři se zdroji, které mohou být odkudkoli dovezeny, naloží, co z nich 

vyprodukují a jak se jim to podaří uplatnit na mezinárodních trzích. Protože v dnešní době již 

není problémem téměř cokoli vyrobit, ale problémem je výrobky prodat. 

Významným aspektem proměny významu výrobních faktorů je také neustále rostoucí 

konkurence ve světové ekonomice, kdy vyspělé státy a jejich regiony jsou vystaveny stále 

silnějšímu tlaku ze strany rozvíjejících se ekonomik. Protože v těchto zemích jsou ceny 

tradičních (materiálních) výrobních faktorů výrazně levnější, což těmto zemím či regionům 

umožňuje získat určitou konkurenční výhodu nad vyspělými zeměmi. Právě ty proto musí 

rozvíjet svou konkurenční výhodu - prostřednictvím technologického rozvoje a inovací.  

Inovace jsou také jednou z etap konkurenceschopného rozvoje.  

Obr. č. 1.1 : Etapy ekonomického rozvoje 

Zdroj:převzato Skokan 2004, upraveno 

První etapa je nazývána ekonomika poháněná faktory na tu navazuje druhá etapa 

poháněná investicemi a třetí poháněná již zmíněnými inovacemi. Poslední čtvrtou je etapa 
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poháněná bohatstvím. Etapy se mohu překrývat a vývoj ekonomiky může probíhat oběma 

směry. Zatím, co první tři etapy znamenají postupné zlepšování národní prosperity, ve čtvrté 

klesá konkurenceschopnost státu, způsobená snížením dychtivosti po změnách. Podniky se 

snaží udržet si současnou pozici a vytrácí se dynamika a tím dochází k úpadku.  

Úspěšný konkurenceschopný rozvoj je procesem postupné obnovy a aktualizace, při 

kterém se podnikatelské prostředí vyvíjí tak, aby podporovalo soutěžení firem.  

Všechny mnou prostudované prameny se shodují na tom, že rozvoj regionu a jeho 

konkurenceschopnost je podmíněna celou řadou faktorů, které se vzájemně prolínají 

a ovlivňují, autoři se však rozcházejí v jejich výčtu a přikládají jim rozdílné váhy. Závěr této 

kapitoly proto věnuji obecnému popisu několika mnou vybraných faktorů 

konkurenceschopnosti regionů. 

1.2 Obecné vymezení vybraných faktorů konkurenceschopnosti 

Jako zásadní faktory ovlivňující konkurenceschopnost regionu považuji lidské 

zdroje, ekonomickou strukturu, inovace, výzkum a vývoj, klastry, přímé zahraniční investice, 

infrastrukturu, image a kvalitu životního prostředí, se kterými budu dále pracovat. 

1.2.1 Lidské zdroje – obyvatele, potenciální pracovní síla, zákazníci 

Lidské zdroje jsou v současnosti z mnoha důvodů považovány za jeden z klíčových 

faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost regionů. Pracovní síla představuje jedince nebo 

agregované skupiny jednotlivců, kteří buď pracují nebo chtějí pracovat. Skládá se ze 

zaměstnaných a nezaměstnaných jednotlivců. Součástí pracovní síly obvykle nejsou studenti, 

důchodci, ženy v domácnosti a některé skupiny tzv. frustrovaných pracovníků. Ale i tyto 

skupiny lidí patří mezi obyvatele regionu a jsou zákazníky.    

1.2.2 Ekonomická struktura  

Pro regionální konkurenceschopnost je dále důležitá různorodá skladba odvětví 

ekonomiky. Hlavně diverzifikace průmyslové struktury v regionu zvyšuje pestrost odvětvové 
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skladby, která rozšiřuje množství druhů pracovních míst. Region se stává odolnějším i vůči 

hospodářským těžkostem. Diverzifikace může mít formu vládní nebo regionální strategie 

zaměřené na zpestření místní odvětvové struktury a na zvýšení a stabilizaci místní 

zaměstnanosti. (Malinovský, Sucháček 2006) 

1.2.3 Inovace, výzkum a vývoj 

Inovační výkonnost firem považuji za další z rozhodujících faktorů dlouhodobé 

konkurenceschopnosti zemí a regionů. Regionální systém inovací je souborem 

ekonomických, politických a institucionálních vztahů, které se vyskytují v daném regionu 

a které generují kolektivní procesy učení vedoucí k rychlému šíření znalostí a nejlepších 

zkušeností z praxe.  

Kritickou položkou inovačního systému je infrastruktura vědeckých a výzkumných 

institucí umístěných v regionu, s endogenními i exogenními sítěmi vztahů mezi veřejnými 

institucemi a privátními partnery. Regionální systém inovací zahrnuje obě strany inovačního 

procesu, tedy nabídkovou i poptávkovou. Nabídková strana obsahuje institucionální zdroje 

pro vytváření znalostí v regionální ekonomice a s nimi jsou těsně svázány instituce 

odpovědné za vzdělávání a přípravu vysoce kvalifikované pracovní síly.  Poptávková strana 

zahrnuje výrobní sektor – firmy, které absorbují a využívají vědecké a technické znalosti pro 

tvorbu a marketing inovačních produktů a procesů. Pro odstranění mezery mezi oběma 

stranami má existovat široké spektrum institucí na podporu inovací, jejichž úlohou je akvizice 

a šíření technických myšlenek a know-how v rámci systému inovací. Tyto instituce zahrnují 

zprostředkovatele technologií, podnikatelská inovační centra, instituce na univerzitách 

a mechanismy financování inovací, jako jsou například firmy rizikového kapitálu. 

(Malinovský, Sucháček 2006) 

Inovace jsou jednou z priorit konkurenceschopnosti, protože zlepšují výrobní 

procesy a působí tak na zvýšení efektivnosti produkce, také odlišují nové výrobky a služby od 

stávajících.  Inovující regiony a země mají vyšší produktivitu práce, a tedy i příjmy a životní 

úroveň obyvatel než ty neinovující. Regionu však nestačí jen inovovat, je potřeba inovovat 

rychleji než ostatní.  
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1.2.4 Klastry 

Jsou seskupení podniků v rámci regionu a odvětví, které si navzájem konkurují, ale 

také se shodly na spolupráci a společných projektech. Tato spolupráce posiluje jejich 

konkurenceschopnost nejen na domácím, ale i zahraničním trhu a odráží se i na 

konkurenceschopnosti regionu v němž působí. 

Výhody regionů plynoucí z existence klastrů: 

� Vytváření podmínek pro inovace, a pro efektivnější využití výzkumu a vývoje. To 

zvyšuje návratnost investic do veřejného sektoru, např. do univerzit nebo 

výzkumných ústavů. 

� Zlepšování výkonu jednotlivých podniků, což vede k vytváření podmínek pro vznik 

nových firem, což obratem zvyšuje inovaci a zrychluje restrukturalizaci 

a diverzifikaci. 

� Silné klastry utvářejí prostředí, které přitahuje mnoho přímých investorů (např. dobrý 

zdroj specializovaných schopností, znalosti, atd.) 

� Nabízejí obsáhlý program a strukturu pro integrovanou ekonomickou politiku 

(nedává smysl, aby se různá oddělení či odbory samosprávy zaměřily na různá 

odvětví, např. jedno se snaží získat přímé investice do informačních technologií, jiné 

investice do textilních dovedností, třetí podporuje univerzitní výzkum, když hlavní 

silnou stránkou regionu je strojírenství). 

1.2.5 Přímé zahraniční investice 

Kraj silně ovlivňuje také výše a druh přímých zahraničních investic, které na jeho 

území plynou.  

Pro vymezení přímých zahraničních investic existuje několik definic. Při vytváření 

statistiky přímých zahraničních investic, vychází Česká národní banka z definice přímé 

zahraniční investice, stanovené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

v souladu s Evropským statistickým úřadem  (EUROSTAT) a Mezinárodním měnovým 

fondem (MMF), která stanoví, že: 
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„Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý 

investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika 

investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi 

přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice 

zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové 

transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním 

rejstříku. 

Podnik, který přímá investice je definován jako: 

Podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku, v němž zahraniční investor 

vlastní 10 a více procent akcií (podílu) nebo hlasovacích práv u zapsaného podniku nebo 

ekvivalent u nezapsaného podniku.“ 1 

Přímá investice zahrnuje jak přímo, tak i nepřímo vlastněné afilace2, které se podle 

procenta podílu investora na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dělí na: 

� dceřiné společnosti (více než 50% podíl),  

� přidružené společnosti (10 – 50% podíl),  

� pobočky (100% vlastněná trvalá zastoupení nebo kanceláře přímého 

investora; pozemky a stavby přímo vlastněné nerezidentem,  mobilní zařízení operující v 

ekonomice alespoň 1 rok). 

1.2.6 Infrastruktura 

Do infrastruktury řadíme soubor zařízení, většinou veřejných služeb, které jsou 

k dispozici všem obyvatelům území (za určitých podmínek). Infrastrukturu dělíme na 

fyzickou, do které patří zásobování vodou, energiemi, kanalizace a čištění vody, komunikační 

sítě a podobně. A sociální ta zahrnuje mateřské školy, domovy pro seniory, ústavy sociální 

péče, terénní sociální služby nebo nemocnice.  

 

 

                                                 
1 EUROSTAT, Přímé zahraniční investice 2006 [online]. 2008 [cit. 2009-02-23]. Dostupný z WWW:    

http://www.businessinfo.cz/2008/Publikace_CNB_PZI_2006.pdf 
2 samostatná obchodní společnost zřízená svým mateřským podnikem v zahraničí 
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1.2.7 Image a vnímání regionu 

Image lze obecně vyjádřit jako pověst či reputaci, která předchází region. Jedná se o 

odraz dlouhodobého vnímání regionu. Zahrnuje celou řadu projevů vztahujících se k danému 

regionu, jeho funkční, estetické, sociální a další rysy.  Pojem image regionu neustále nabývá 

na významu, na což navazuje i zvětšování kladeného důrazu na teritoriální marketing 

v regionech.  

1.2.8 Kvalita životního prostředí 

Životní prostředí zahrnuje vše, co vytváří podmínky existence života – existence 

organismů, včetně člověka. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, půda, ekosystémy 

a energie. Kvalita životního prostředí je pravidelně sledována a hodnocena v rámci 

hodnotících a statistických zpráv, a to zejména Zprávy o životním prostředí, která je 

předkládána vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Statistické ročenky 

životního prostředí České republiky.  

Obě hodnotící zprávy obsahující informace o stavu životního prostředí v minulých 

letech a jsou k dispozici veřejnosti. Obsahují aktuální poznatky o stavu a vývoji jednotlivých 

složek životního prostředí, vlivu hospodářských sektorů na životní prostředí, nástrojích 

politiky životního prostředí a dopadech současného stavu prostředí na lidské zdraví.  
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2 Ekonomická síla Moravskoslezského kraje 

V této kapitole se věnuji ekonomické síle proto bych nejprve ráda vysvětlila pojetí 

tohoto pojmu v mé práci. Ekonomickou sílu neztotožňuji s ekonomickou úrovní, protože 

ekonomika může disponovat rozsáhlými zdroji výrobních faktorů (pracovní síla, nerostné 

suroviny, půda, kapitál) tedy může být silná, ale nemusí je účinně využívat - nachází se proto 

na nízké ekonomické úrovni.  

Úvodem této části popíši základní charakteristiku Moravskoslezského kraje pak se 

přesunu ke konkrétním faktorům konkurenceschopnosti, které podle mého názoru formují 

ekonomickou sílu kraje.  

2.1 Charakteristika Moravskoslezského kraje 

Nyní pár základních informací a číselných údajů o Moravskoslezském kraji. Vznikl 

podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. k 1.1.2000 v prostoru severní Moravy a Slezska. 

Podle usnesení vlády České republiky č. 707/1998 představuje statistickou jednotku NUTS 3 

a současně i statistickou jednotku NUTS 2 – Moravskoslezsko. 

Obr. č. 2.1: Mapa Moravskoslezského kraje 

 

 
Zdroj:Regionální informační servis 

Na obrázku je vyznačeno území tohoto nejlidnatějšího kraje České republiky, v roce 
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2007 mě přibližně 1 250 tisíc obyvatel. Je vymezen šesti (bývalými) okresy – Bruntál, 

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. Dělí se do 22 správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností. Se svými 299 obcemi (z toho je 39 měst) patří k regionům 

s nejmenším počtem sídel. Na 7 % rozlohy České republiky žije 12,3 % její populace.  

V kraji se uplatňují dva značně odlišné typy osídlení. Prvním jsou velké průmyslové 

aglomerace s vysokou koncentrací obyvatelstva v centrální ostravsko-karvinské části, 

a druhým jsou převážně zemědělské, horské a podhorské oblasti s nižší hustotou zalidnění na 

západě a jihovýchodě kraje. Jádrová část v okolí města Ostravy, Havířova, Karviné Frýdku-

Místku patří k nejhustěji osídleným oblastem České republiky. Pro kraj je typické, že ve 

městech nad 20 tisíc obyvatel žije většina populace kraje (62 %) to je 12 % nad průměrem 

České republiky. Téměř polovina obyvatelstva bydlí v 5 městech s více než 50 tisíci 

obyvateli. V obcích do 2 tisíc obyvatel žije pouze necelých 15 % populace.  

Metropolí Moravskoslezského kraje je město Ostrava, svou rozlohou druhé největší 

město republiky a počtem obyvatel třetí největší. Leží nedaleko slovenských a polských 

hranic. První zmínky o vzniku obce pocházejí z roku 1267. 

V příloze číslo 1. uvádím několik zásadních ukazatelů Moravskoslezského kraje 

a jejich podíl na celorepublikovém průměru a v následující tabulce shrnuji několik základních 

kvantitativních údajů o regionu.  

Tab. č. 2.1: Základní kvantitativní údaje o Moravskoslezském kraji v roce 2007 

Trvale bydlící obyvatelstvo 
Název okresu/kraje 

Rozloha 
 v km² 

Počet  
obcí celkem ženy 

Hustota  
zalidnění 

Bruntál 1 536,04 67 98 135 638 019 63,89 

Frýdek-Místek 1 208,45 72 210 020 49 760 173,79 

Karviná 356,25 17 275 401 107 031 773,06 

Nový Jičín 881,58 53 152 103 139 281 172,53 

Opava 1 113,16 77 176 698 77 559 158,74 

Ostrava-město 331,52 13 336 966 90 354 1016,43 

Moravskoslezský kraj 5 427,00 299 1 249 323 174 034 230,21 

Zdroj: ČSU, Základní demografické údaje podle okresů 

Pozn.:Trvale bydlící obyvatelstvo k 1.7.2007 

 Počet obcí k 31.12.2007 
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2.2 Faktory konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje 

Dále se budu postupně věnovat vybraným faktorům konkurenceschopnosti, které 

jsem obecně popsala v předchozí kapitole.  

2.2.1 Lidské zdroje – obyvatelé, potenciální pracovní síla, zákazníci 

Přestože se kapitola zabývá ekonomickou charakteristikou, poruším v tomto případě 

pravidlo většiny ekonomů  „peníze až na prvním místě“ a budu se nejprve věnovat 

obyvatelstvu kraje – tedy potenciálním lidským zdrojům. Protože jak již jsem uvedla právě ty 

jsou v současnosti z mnoha důvodů považovány za jeden z klíčových faktorů ovlivňujících 

konkurenceschopnost regionů a také jeho ekonomickou sílu.  

V této podkapitole popíšu několik obecných demografických ukazatelů kraje, 

zvýšenou pozornost budu věnovat vzdělanostní struktuře a nezaměstnanosti.  

 Nízká porodnost je základním rysem současné populační situace nejen našeho 

regionu, ale i celé republiky - dochází k pozvolnému stárnutí populace a k jejímu postupnému 

vymírání. 

Obyvatel v Moravskoslezském kraji ubývá i migrací. Migrační saldo uvedené 

v následující tabulce a grafu je dáno rozdílem počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob.  

Tab. č. 2.2 : Migrační saldo Moravskoslezského kraje v letech 1998-2007 

Migrační saldo Moravskoslezského kraje Území 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Moravskoslezský kraj -738 -1 081 -1 794 -2 140 -1 605 -546 -1 503 -1 674 -1 203 -98 

Zdroj:ČSÚ, Krajská ročenka 
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Graf č. 2.1: Vývoj migračního salda Moravskoslezského kraje  

Migrační saldo Moravskoslezského kraje v 
letech 1998-2007
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Zdroj:vlastní zpracování 

Jak ukazuje předchozí graf z kraje se již dlouhou dobu větší počet osob vystěhovává 

než do něj přichází.  

V kraji také působí migrace mezi jednotlivými obcemi. Z hlediska budoucího vývoje 

této migrace lze očekávat pokračující odliv obyvatel z velkých měst do  obcí s menším 

počtem obyvatel. 

Dalším důležitým demografickým ukazatelem je index stáří - vyjadřuje, kolik je 

v populaci obyvatel ve věku nad 60 let na 100 dětí ve věku do 14 let.  

Tab. č. 2.3: Index stáří v okresech Moravskoslezského kraje k 31.12.2007 

Index stáří 
Název okresu/kraje 

celkem muži ženy 

Bruntál 84,0 63,3 105,9 

Frýdek-Místek 96,4 74,6 118,9 

Karviná 100,2 76,8 125,0 

Nový Jičín 87,5 66,8 109,2 

Opava 98,9 75,8 123,2 

Ostrava-město 103,2 78,7 128,9 

Zdroj: ČSU, Krajská ročenka 

Lidské zdroje bývají často hodnoceny a děleny z hlediska vzdělanostní úrovně. 

Výhodou Moravskoslezského kraje, v této oblasti, je rozvinutá síť veřejných i soukromých 
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škol. Na 464 základních školách plní povinnou školní docházku přes 100 tisíc žáků. Širokou 

škálu 42 gymnázií, 101 středních odborných škol a 57 středních odborných učilišť doplňuje 

11 vyšších odborných škol a čtyři vysoké školy (Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola podnikání 

Ostrava), které zabezpečují výuku asi 38 000 studentů.  

Moravskoslezský kraj se vyznačuje podprůměrnými podíly vyučených, 

středoškoláků i osob s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním a zároveň 

nadprůměrnými podíly osob s pouze základním a nezjištěným vzděláním. Postupně se však 

tato nepříznivá struktura mění. Nejvyšší podíl lidí nejméně vzdělaných je ve věkové skupině 

nad 65 let. To je ještě projev tradičního „průmyslového Ostravska“, které však v posledních 

letech prošlo výraznou restrukturalizací spojenou s odchodem velkého počtu lidí z trhu práce. 

U mladších ročníků podíl vzdělanější populace narůstá. Tabulka číslo 2.4 uvádí přehled 

vzdělanostní struktury v kraji rozdělenou i podle jednotlivých okresů, data jsou bohužel 

z roku 2001, kdy naposledy proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů. 

Tab. č. 2.4: Vzdělanostní struktura obyvatelstva staršího 15 let   

v Moravskoslezském kraji v roce 2001 

Obyvatelstvo 15 a více let podle stupně ukončeného vzdělání 

Název okresu/ 
kraje bez 

vzdělání 

základní a 
neukon. 
základní 

vyučení a 
střední 

odborné 
bez 

maturity 

úplné 
střední s 
maturitou 

vyšší 
odborné a 

nástavbové 
VŠ nezjištěné 

Bruntál 774 23 876 34 294 19 106 2 339 4 670 1 059 

Frýdek-Místek 703 45 524 72 774 46 702 5 948 14 645 1 314 

Karviná 1 189 62 273 90 839 51 611 6 605 14 711 4 164 

Nový Jičín 531 31 658 53 559 30 697 4 245 9 026 1 546 

Opava 1 100 38 493 60 788 33 823 4 098 10 561 1 541 

Ostrava-město 1 271 63 628 94 993 63 726 8 867 27 893 4 523 

Moravskoslezský 5 568 265 452 407 247 245 665 32 102 81 506 14 147 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

 
V kraji je vyšší zastoupení učebních i maturitních oborů pro strojírenství 

a elektrotechniku. I přesto však narůstá nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou po řadě 
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kvalifikovaných profesí v těchto oborech.  

V regionu se postupně rozvíjí také kapacita pro oblast celoživotního vzdělávání. 

V tomto směru je realizována řada projektů, zejména s využitím spolufinancování z programů 

Evropské unie.  

Dalším důležitým popisným ukazatelem lidských zdrojů je míra registrované 

nezaměstnanosti. 3 Vývoj registrované míry nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

a pro srovnání také v České republice představuje následující tabulka a graf.   

Tab. č. 2.5: Míra registrované nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

a v České republice v letech 1997-2007 

Míra registrované nezaměstnanosti v % 
Území 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Česká republika 5,23 7,48 9,37 8,78 8,90 9,81 10,31 9,47 8,90 7,67 5,98 

Moravskoslezský kraj 7,85 11,45 14,94 15,13 15,11 15,89 16,84 15,66 14,20 12,58 9,62 
Zdroj:ČSÚ, Databáze KROK-okresy a kraje 

Graf č. 2.2: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v letech 1997-2007 
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Zdroj:vlastní zpracování 

Tabulka číslo 2.6  se zabývá vývojem ukazatele počet uchazečů o zaměstnání na 

jedno volné pracovní místo4 v Moravskoslezském kraji.  

                                                 
3 Vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřady práce na disponibilní pracovní síle (v 
procentech).  
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Tab. č. 2.6: Počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo 

v Moravskoslezském kraji (v letech 1997 – 2007)                

Počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo 
Území 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Česká republika 4,3 10,3 13,9 8,8 8,9 12,7 13,5 10,6 9,8 4,8 2,5 

Moravskoslezský kraj 9,1 33,6 55,1 31,8 36,7 44,0 44,2 39,5 29,2 10,8 6,2 

Zdroj:ČSÚ, Databáze KROK-okresy a kraje 

Data z tabulky graficky dokresluje následující graf. Z grafů 2.2 i 2.3 vyplývá 

klesající tendence nezaměstnanosti v letech 2003-2007, která kopíruje celorepublikový vývoj.  

Vlivem hospodářské krize se však za minulý rok nezaměstnanost zvedla, v prosinci 2008 byl 

počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji 6,5.  

Graf č. 2.3: Počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Na závěr se alespoň krátce se zmíním o zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. 

V tabulce číslo 2.7 uvádím rozdělení zaměstnanců podle Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností.  

 

                                                                                                                                                         
4 Uchazečem o zaměstnání může být osoba, která splňuje podmínky způsobilosti vystupovat v pracovně právních vztazích a 
která má trvalý pobyt na území ČR. 
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Tab. č. 2.7 : Zaměstnaní v národním hospodářství podle odvětví OKEČ 

v Moravskoslezském kraji v roce 2007 

Zaměstnaní v národním hospodářství podle odvětví OKEČ 
v Moravskoslezském kraji v roce 2007 (v tis. osob) 

A Zemědělství, myslivost, lesnictví 13,1 
B Rybolov, chov ryb - 

C Těžba nerostných surovin  25,8 

D Zpracovatelský průmysl 156,0 

E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody  8,7 

F Stavebnictví 47,9 

G Obchod; opravy motor. vozidel a výrobků pro osob. potřebu a převážně pro domácnost 73,8 

H Ubytování a stravování 14,9 

I Doprava, skladování a spoje 42,3 

J Finanční zprostředkování 7,2 

K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 34,2 

L Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 32,2 

M Vzdělávání 35,0 

N Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 44,6 

O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 17,4 

         Zaměstnaní celkem 553,3 
Zdroj:ČSÚ, Databáze KROK-okresy a kraje 

Podle mého názoru by podpora rozvoje lidských zdrojů měla tvořit základ pro 

posílení konkurenceschopnosti regionu.  

2.2.2 Ekonomická struktura 

Sílu kraje formuje také historický vývoj jeho ekonomiky a jeho důsledky.  Velká část 

Moravskoslezského kraje se již za dob Rakouska-Uherska stala jednou z jeho nejdůležitějších 

průmyslových oblastí. S jádrem v ostravsko-karvinské průmyslové a těžební pánvi, jejíž 

industrializace byla úzce spojena s využíváním místního nerostného bohatství, zejména 

kvalitního koksovatelného černého uhlí s navazujícím rozvojem těžkého průmyslu a hutnictví.  

Také v 19. století kraj patřil mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy.  

I dnes je oblast celostátním centrem hutní výroby, současně je zde soustředěna i těžba černého 

uhlí téměř celé produkce republiky, i když dochází k poklesu vytěženého množství. Vedle 
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těchto tradičních odvětví se v kraji dále prosazuje výroba dopravních prostředků, chemických 

látek, přípravků, léčiv a chemických vláken.  

Klíčovým ukazatelem ekonomické síly kraje je hrubý domácí produkt.5 

V následující tabulce neuvádím hodnotu HDP, ale vývoj podílu Moravskoslezského kraje na 

celorepublikové produkci HDP v letech 2003-2006.  

Tab. č. 2.8: Podíl regionu na tvorbě republikového HDP v letech 2003-2006 

Podíl regionu na tvorbě HDP v ČR v % 
Území 

2003 2004 2005 2006 

Česká republika 100,00 100,00 100,00 100,00 

Moravskoslezský kraj 9,60 10,00 10,00 10,50 

Zdroj:ČSÚ 

Graf č. 2.4 : Podíl regionu na tvorbě republikového HDP v roce 2006 

Podíl regionu na tvorbě HDP v České republice v %
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Zdroj:vlastní zpracování 

Dalším neméně důležitým ukazatelem ekonomiky je hrubá přidaná hodnota. 6 Jak 

vyplývá z následující tabulky a grafu, jak hrubá přidaná hodnota České republiky tak 

i Moravskoslezského kraje má rostoucí tendenci.  

 

                                                 
5 Měří celkový objem veškeré finální produkce vyrobené v dané zemi během daného období výrobními faktory umístěnými 
v dané zemi bez ohledu na to, kdo tyto výrobní faktory vlastní. 
6 Představuje nově vytvořenou hodnotu, kterou získávají institucionální jednotky z používání svých výrobních kapacit. Je 
stanovena jako rozdíl mezi celkovou produkcí, oceněnou v základních cenách a mezispotřebou, oceněnou v kupních cenách. 
Počítá se za odvětví nebo za institucionální sektory / sub-sektory. 
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Tab. č. 2.9: Vývoj hrubé přidané hodnoty v letech 1997-2007 

Hrubá přidaná hodnota (v mld. Kč) 
Území 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Česká republika 1 642 1 813 1 880 1 983 2 132 2 240 2 343 2 430 2 675 2 900 3 182 

Moravskoslezský kraj 177 187 188 193 206 213 224 255 277 294 323 

Zdroj:ČSU, Databáze KROK-okresy a kraje 

Pozn.: běžné ceny 

Graf č. 2.5: Vývoj hrubé přidané hodnoty v letech 1997-2007 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Nyní přejděme od ukazatelů k jednotlivým sektorům ekonomické struktury. 

Důležitou složkou ekonomiky kraje je, jak již bylo zmíněno, jeho průmysl. 

Moravskoslezský kraj se významně podílí na průmyslové produkci České republiky. 

Počet zaměstnaných v průmyslu je největší ze všech krajů republiky, jak dokládá následující 

tabulka. Z hlediska územního rozložení průmyslu připadá největší počet zaměstnanců 

i nejvyšší objem tržeb na podniky se sídlem v Ostravě. V Ostravě jsou také lokalizovány 

největší podniky. Druhým okresem s největší koncentrací průmyslu je okres Frýdek-Místek, 

následovaný okresy Nový Jičín, Opava, Karviná a Bruntál.  
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Tab. č. 2.10: Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu  

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (fyzické osoby) 
Území 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Česká republika 1 173 375 1 151 424 1 122 396 1 129 616 1 128 962 1 145 957 1 167 576 

Hlavní město Praha 114 530 113 922 105 683 103 309 105 036 106 451 106 045 

Středočeský kraj 126 408 125 788 123 028 120 519 124 936 125 949 128 373 

Jihočeský kraj 73 593 71 465 69 927 69 351 66 171 65 978 68 515 

Plzeňský kraj 68 944 69 360 68 056 72 377 74 521 74 055 74 649 

Karlovarský kraj 39 449 37 377 35 045 34 759 34 076 33 813 34 038 

Ústecký kraj 84 722 80 281 78 192 80 488 80 491 80 404 82 813 

Liberecký kraj 65 832 65 833 62 155 61 925 62 501 67 717 67 214 

Královéhradecký kraj 72 338 69 870 67 271 67 722 66 298 64 807 63 198 

Pardubický kraj 58 348 58 917 64 117 64 223 63 278 63 164 65 445 

Vysočina 65 050 64 979 64 395 64 203 63 772 68 070 69 343 

Jihomoravský kraj 115 897 109 567 108 081 108 445 107 563 110 077 114 373 

Olomoucký kraj 65 368 66 891 65 785 67 112 68 184 69 109 70 623 

Zlínský kraj 73 230 69 608 69 076 71 203 70 890 72 000 74 910 

Moravskoslezský kraj 149 666 147 567 141 587 143 979 141 246 144 363 148 038 

Zdroj:www.risy.cz 

Dalším důležitým sektorem v kraji je zemědělství, i přesto že podmínky pro něj jsou 

zde velmi různorodé. V kraji existují jak velmi příznivé podmínky pro intenzivní zemědělství 

(Slezská nížina, Osoblažsko), tak i méně úrodné podhorské a horské oblasti, vhodné pro 

extenzivní a ekologické hospodaření. Z celkové rozlohy kraje zaujímá zemědělská půda 51,4 

%.  Jak vyplývá z tabulky Číslo 2.7 (Zaměstnaní v národním hospodářství podle odvětví 

Odvětvové klasifikace ekonomických činností v Moravskoslezském kraji v roce 2007) 

v zemědělství  bylo v kraji zaměstnáno v roce 2007 více než 13 tisíc osob.  

V kraji v současnosti existuje široká nabídka služeb, na úrovni srovnatelné 

s evropskou. Nacházejí se zde pobočky zahraničních bank, hlavní světové maloobchodní 

řetězce, kulturní zařízení (opera, filharmonie, divadla, galerie), nepřeberné možnosti zařízení 

pro volnočasové aktivity a sportovní vyžití.   
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2.2.3 Inovace, výzkum a vývoj 

Výzkum a vývoj značnou mírou přispívá k rozvoji Moravskoslezského kraje. To je 

dáno především kvalitním vědeckým zázemím na univerzitách a jiných výzkumných 

institucích a také inovativními aktivitami privátních firem působících v regionu. Stále 

důležitějším faktorem rozvoje inovačního podnikání v regionu se stávají podpůrné 

mechanismy a instituce typu podnikatelských inkubátorů či technologických parků. 

Přehled výzkumných institucí 

� veřejné instituce:  

• VŠB - Technická univerzita Ostrava  

• CPIT - Centrum pokročilých inovačních technologií 

• Ostravská univerzita v Ostravě 

• Slezská univerzita v Opavě 

• Ústav geoniky Akademie věd ČR 

• Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i, pobočka Ostrava. 

�  podpůrná infrastruktura: 

• Podnikatelský inkubátor při VŠB-TUO - je prostředí určené pro inovativní 

společnosti, které mají po přijetí do inkubátoru a za předem stanovených podmínek, 

možnost využívat zvýhodněné nájemné a služby.  

• Vědecko-technologický park Ostrava - poskytuje prostory pro komerčně 

orientovaný vědecký a technologický výzkum, inovace výrobků a rozvoj podnikání. 

V současné době sídlí ve Vědecko-technologickém parku téměř tři desítky 

společností (např. Bang & Olufsen, s.r.o., ELCOM, a.s., ForSTEEL s.r.o., 

UniControls a.s.). 

• Podnikatelské a inovační centrum (BIC) Ostrava – zaměřuje se na inovace 

v průmyslu a inovace služeb podporujících průmyslovou produkci firem, vyhledává, 

vybírá a podporuje start inovačních projektů začínajících podnikatelů. Pro malé 

a střední podniky, které nemají k dispozici svou vlastní výzkumnou kapacitu a chtějí 

inovovat své výrobky nebo technologie a realizovat prototypy průmyslových zařízení 
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je určeno vývojové centrum průmyslových aplikací, které disponuje špičkovými 

zkušebními a montážními prostory a moderními měřícími přístroji nadstandardní 

úrovně, jejichž obsluhu zajišťují vysoce kvalifikovaní odborníci.  

• Podnikatelský inkubátor STEEL IT – se zaměřuje na oblast informačních 

a komunikačních technologií a tzv. znalostní a novou ekonomiku, nachází se 

v Třinci. Důraz klade na inovativní a nově vznikající společnosti z nových 

dynamicky se vyvíjejících odvětví, především ICT. Cílem je napomoci přenosu 

nových nápadů a poznatků z oblasti ICT do praxe a vytvoření odpovídajících 

podmínek pro zahájení podnikání v této oblasti. Inkubátor směřuje svou podporu 

především na čerstvé absolventy a začínající, mladé podnikatele v oblasti ICT, kteří 

mají nejtěžší startovní pozici pro zahájení podnikání.  

Moravskoslezský kraj se opírá o silnou tradici výzkumu a vývoje v oblasti těžkého 

průmyslu. Zároveň jsou v poslední době s úspěchem rozvíjeny progresivní směry výzkumu 

zaměřené na aktuální požadavky trhu, například výzkum informačních technologií či nových 

materiálů pro potřeby automobilového průmyslu. 

Úroveň inovační výkonnosti firem v Moravskoslezském kraji lze označit za mírně 

nadprůměrnou. Největší podíl inovačních firem byl zjištěn v hutnické a kovodělné výrobě, 

výrobě elektrických a optických přístrojů, potravinářské výrobě a výrobě strojů a zařízení. 

Rozhodujícím nositelem inovačního podnikání v kraji jsou velké průmyslové firmy. 

Největší z nich jsou Mittal Steel Ostrava a Třinecké železárny. Ostravská průmyslová 

aglomerace představuje po Praze druhé nejvýznamnější centrum technických inovací v České 

republice. (Viturka 2007).  Seznam inovačních center Moravskoslezského kraje uvádím 

v příloze číslo 2. 

2.2.4 Klastry 

Na konkurenceschopnost regionu také značně působí existence klastrových 

organizací na jeho území.  

V roce 2002 byla z iniciativy CzechInvestu provedena na území Moravskoslezského 

kraje identifikace průmyslových klastrů. Na jejím základě byly identifikovány klastry 
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v oborech: hutnictví a strojírenství, informatika a automatizace, dřevařský průmysl, 

potravinářský průmysl, textilní průmysl, chemie a farmacie / výroba plastů. 

V současné době existuje v Moravskoslezském kraji celkem devět klastrových 

organizací: 

IT Cluster se orientuje na zajištění přípravy lidských zdrojů, na společné 

marketingové aktivity a na vytvoření potenciálu pro řešení inovačních projektů v oblasti 

informačních technologií. 

Národní strojírenský klastr jeho cílem je vybudování prestižní a moderní 

strojírenské základny připravené z hlediska lidských zdrojů, technologií a inovací na vznik 

subdodavatelských řetězců v oblasti strategických projektů pro energetický průmysl, dopravní 

průmysl a stavitelství v globálním měřítku.   

Moravskoslezský dřevařský klastr se zaměřuje na podporu rozvoje dřevařského 

sektoru v Moravskoslezském kraji.  

Moravskoslezský automobilový klastr byl založen za účelem podpory inovací 

a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů 

a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Snaží se o rozvoj automobilového průmyslu 

v regionu, prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých 

škol, vědecko-výzkumných institucí a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru. Aby 

byla zajištěna trvalá konkurenceschopnost regionálních subdodavatelů pro automobilový 

průmysl v České republice i v zahraničí, vytvářeny podmínky pro zvyšování úrovně a plné 

využití místních lidských i technických kapacit a posilovala se image Moravskoslezského 

kraje jako perspektivního regionu pro život i podnikání. 

Klastr cestovního ruchu si klade za cíl vytvořit konkurenceschopný turistický 

region, koordinovat aktivity v cestovním ruchu, komunikovat s veřejným sektorem 

a spolupracovat se subjekty v cestovním ruchu.  

Klastr HYDROGEN se zaměřuje zejména na výzkumné a vývojové aktivity 

v oblasti vodíkových technologií a také na všestranný rozvoj odborníků v oblasti výroby, 

skladování, distribuce a využití vodíku.   

Klastr ENVICRACK činnost této organizace je úzce spojena 

s vědeckovýzkumnými aktivitami v oblasti obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Klastr 
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je zaměřen na využívání odpadů jako potenciálního zdroje vstupů pro pyrolýzní technologii7 

vyrábějící elektrickou energii a teplo. 

Stavební klastr je zaměřen na oblast renovace domů postavených panelovou 

technologií.  Snaží se hledat cesty k propojování nabídky vhodných finančních a technických 

zdrojů podpory s poptávkou a možnostmi členských firem, provádět společný marketing 

a osvětu mezi občany.  

Moravskoslezský energetický klastr - založilo sedm členů, mezi nimi je 

energetická skupina Dalkia Česká republika, Krajská hospodářská komora i ostravská 

Technická univerzita. Tento klastr chce spolupracovat na energetické koncepci státu, rozvíjet 

výzkum v energetice a také podpořit regionální zemědělce v produkci biopaliv.  

V regionu vznikla také Regionální iniciativa na podporu klastrů v Moravskoslezském 

kraji – ClusterNet. Hlavní náplní této iniciativy je řízení síťové spolupráce všech osob 

angažujících se v klastrových iniciativách (manažeři klastrů, zástupci vysokých škol, 

rozvojových institucí, apod.).  

2.2.5 Přímé zahraniční investice 

Moravskoslezský kraj je otevřen společnostem z celého světa, přicházející investoři 

jsou oprávněni žádat o místní i národní investiční pobídky České republiky. Nabízené 

pobídky mohou mít formu - slev na dani z příjmů právnických osob, hmotné podpory 

vytvářených pracovních míst nebo hmotné podpory na školení a rekvalifikace.  

Následující tabulka uvádí výše příchozích zahraničních investic do kraje. A graf 

znázorňuje podíl přímých zahraničních investic kraje na celkových  příchozích investicích 

České republiky v roce 2006. 

 

 

                                                 
7 termický rozklad organických materiálů bez přístupu kyslíku. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické 
stability, což vede k štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek 
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Tab. č. 2.11: Stav přímých zahraničních investic v České republice 

a Moravskoslezském kraji v letech 2000-2006 

Stav přímých zahraničních investic (v mil. Kč) 
Území 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Moravskoslezský kraj 36 848 39 084 51 199 70 820 82 103 88 830 122 820 

Česká republika 818 412 982 335 1 165 529 1 161 784 1 280 595 1 491 564 1 666 761 

Zdroj: www.risy.cz 

 

Graf č. 2.6: Podíl Moravskoslezského kraje na přímých investicích plynoucích 

do České republiky v roce 2006 

Podíl Moravskoslezského kraje na přímých 
investicích České republiky v roce 2006

7%

93%

Moravskoslezský kraj ostatní kraje ČR

 
Zdroj:vlastní zpracování 

2.2.6 Infrastruktura 

Z odvětví infrastruktury se budu věnovat oblasti dopravní, energetice a plynu, 

telekomunikacím a také sociální. Kvalita a dostupnost všech jmenovaných složek je důležitá 

pro spokojený život obyvatel a bezproblémové působení firem v kraji a tedy pro zvyšování 

jeho konkurenceschopnosti.  

� Dopravní infrastruktura  

Největším nedostatkem kraje z hlediska dopravní infrastruktury je chybějící napojení 

na dálniční síť České republiky a sousedních zemí. Na nápravě se pracuje již několik let 

a podle informací z webových stránek Moravskoslezského kraje by mělo dojít k napojení 

na evropskou síť dálnic a rychlostních silnic do dvou let.   
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V Moravskoslezském kraji je celkem 3 345 km silnic I., II. a III. třídy. Silnice I. třídy 

vlastní stát spravuje je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, vlastníkem silnic II. a III. 

třídy je kraj, a tyto komunikace patří pod Správu silnic Moravskoslezského kraje.  

Neméně důležitou je v kraji železniční doprava. Železniční tratě v kraji jsou 

dlouhé 687 km. Všechny tratě na území kraje jsou provozovány Českými drahami, a.s.. 

Hlavně velkými průmyslovými podniky je využívána nákladní železniční doprava (například 

k přepravě pevných paliv a hutních výrobků).  

V Moravskoslezském kraji je zastoupena také letecká doprava. Nachází se zde 

mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově a tři národní letiště (v Zábřehu, Krnově 

a Frýdlantu nad Ostravicí). Letiště Leoše Janáčka disponuje jednou vzletovou a přistávací 

dráhou a jedním terminálem pro odbavení cestujících. Délka přistávací dráhy činí 

3 600 metrů. Od 1. července 2004 je vlastníkem letiště Moravskoslezský kraj. Po Ruzyni je to 

druhé mezinárodní letiště s nepřetržitým provozem v České republice.  

Veřejná doprava - městská hromadná doprava funguje v Opavě, Frýdku-Místku, 

Havířově, Karviné, Orlové, Třinci, Českém Těšíně, Bruntále a Krnově a většinou má 

návaznost na meziměstké autobusové spoje. Nejkomplexnější je městská hromadná doprava 

v Ostravě, v současné době je zde rozsáhlá síť linek tramvají, autobusů i trolejbusů. 

K cestování mimo region lze využít expresní autousové linky do Brna, Prahy, Londýna, 

a dalších evropských měst. V létě a v zimě je možné cestovat veřejnou autobusovou dopravou 

do Jeseníků i Beskyd speciálními cyklobusy a skibusy. 

� Energetika a plyn 

Největším dodavatelem elektrické energie v kraji je elektrárna Dětmarovice. 

Omezeným způsobem se na výrobě elektřiny v kraji podílí i obnovitelné zdroje - z vodních 

elektráren je to například vodní dílo Slezská Harta a vodní dílo Šance, na území kraje dále 

pracuje řada malých větrných elektráren a elektráren s využitím biomasy (Dalkia a.s. 

v Krnově). 

Moravskoslezský kraj je díky svému průmyslovému charakteru poměrně vysokým 

odběratelem elektrické energie. V roce 2006 byl podle statistiky Energetického regulačního 

úřadu na druhém místě za Středočeským krajem, spotřebovalo se v něm 10 144,3 GWh 

elektrické energie. Ve srovnání s rokem 2005 množství spotřebované elektřiny vzrostlo 
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o 265,7 GWh, tedy o 2, 69 %.  

Kraj se vyznačuje dobrou dostupností zemního plynu. Všechna větší města v kraji 

i všechny obce s rozšířenou působností jsou již plynofikovány.   

� Telekomunikace 

Základní telekomunikační síť kraje se neustále zkvalitňuje a rozšiřuje. Rychle se 

rozvíjí pokrytí kraje vysokorychlostním připojením k internetu pomocí ADSL i bezdrátovým 

připojením. Pokrytí u všech mobilních sítí již dosahuje téměř 100 % obyvatelstva. 

� Sociální 

V kraji sice existuje síť sociálních služeb, je ale velmi nerovnoměrně rozvinutá. Kraj 

poskytuje hlavně rezidenční služby zejména zabezpečované v domovech a penzionech, 

v ústavech sociální péče a centrech denních služeb. Dále jsou v kraji poskytovány obcemi 

a nestátními subjekty terénní sociální služby. Osobám, jež se nachází v situacích, které nejsou 

schopny vyřešit vlastními silami, jsou poskytovány poradenské služby. Poradny jsou 

zajišťovány většinou nestátními subjekty. 

Moravskoslezský kraj vytvořil v souladu se svým dlouhodobým záměrem „rozvíjet 

a podporovat síť sociálních služeb tak, aby odpovídaly potřebám cílových skupin a aby 

splňovaly standardy kvality“ individuální projekt s názvem Podpora a rozvoj služeb sociální 

prevence v Moravskoslezském kraji.  

Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění dostupnosti sociálních služeb cílovým 

skupinám osob na území Moravskoslezského kraje. Cílovými skupinami jsou osoby se 

zdravotním postižením, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, mládež a mladí 

dospělí, rodiče s dětmi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti 

obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy, osoby závislé na návykových látkách. Jedná se o zabezpečení 

sociálních služeb jako jsou azylové domy (pro jednotlivce, rodiny a ženy s dětmi), domy na 

půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku 15 až 

26 let, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální 

rehabilitace, intervenční centra, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, terénní 

programy. Dlouhodobým přínosem tohoto projektu by mělo být lepší propojení sociálních 

služeb na celém území kraje a vytvoření jejich komplexní sítě. 
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2.2.7 Image a vnímání regionu 

Specifikem regionu, které již dlouhou dobu formuje i jeho image je dlouholetá 

průmyslová tradice.  Průmysl v rámci historického vývoje poznamenal kraj velmi negativně 

z pohledu životního prostředí, na druhé straně však vytvořil významný potenciál pro dnes 

ve světě stále populárnější průmyslovou turistiku. Řada objektů a lokalit se již stala z pohledu 

jejich historického významu využívanými (Technické muzeum automobilů v Kopřivnici, 

Hornické muzeum a Důl Michal v Ostravě), avšak mnohé zatím na své využití čekají (např. 

národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovic).  

Kromě historicky zajímavých průmyslových objektů se však Moravskoslezský kraj 

může pochlubit mnoha kulturními památkami, na jeho území se nachází městské památkové 

rezervace (centra Příbora, Nového Jičína atd.), zámecká sídla (v Hradci nad Moravicí, 

ve Fulneku). Mezi nejvýznamnější hrady patří Starý Jičín a Hukvaldy.  

Nesmím opomenout ani mnoho kulturních zařízení - 22 divadel, dále 84 muzeí, 139 

galerií a 55 kin, které v kraji působí.  

Města a obce nabízejí pestrou škálu sportovního vyžití prostřednictvím 144 stadionů, 

26 zimních stadionů a stovek hřišť, tělocvičen, koupališť a bazénů. 

Region se také může chlubit malebnou přírodou, která poskytuje nesčetné možnosti 

pro rekreaci, turistiku nebo léčebné pobyty.  

Ani množství  historických památek, kulturních zařízení a akcí, sportovišť a míst 

s krásnou přírodou však nevytvořilo kraji pozitivní image, o který se již dlouhou dobu snaží.   

2.2.8 Kvalita životního prostředí 

Zvláště pro obyvatele kraje a turisty je důležitý stav životního prostředí v místě jejich 

bydliště, pracoviště či relaxace.  

V Moravskoslezském kraji má  životní prostředí dvojí charakter. Na jedné straně jsou 

to území poškozená vlivy důlní činnosti v regionu. Na druhé straně chráněné krajinné oblasti. 

Důlní projevy jsou koncentrovány hlavně v oblasti Karvinska, kde těžba ještě nebyla 

ukončena. Ale také v ostravské části regionu, kde se sice již netěží, stále však dochází 
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k výstupům metanu.  

Za vážné ekologické zátěže kraje lze také považovat uzavřené, technicky 

nevyhovující skládky odpadů, které v minulosti vznikaly.  

Dalším problémem velkého území tohoto kraje je již dlouhá léta špatný stav ovzduší. 

Alarmující je hlavně překračování limitu pro výskyt polétavého prachu. V příloze číslo 3 

uvádím pro srovnání tabulku měrných emisí ve všech krajích České republiky.   

 Kvalita vody v povrchových tocích se celkově významně zlepšila a pro nejbližší 

období lze oprávněně předpokládat, že tento pozitivní vývoj bude dále pokračovat, ale se 

snižující se tendencí.   

Součástí Moravskoslezského kraje je území tří velkoplošných chráněných krajinných 

oblastí - Jeseníky, Beskydy a Poodří. Jejichž lokalizaci vidíte na obrázku.  

Obrázek 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.ochranaprirody.cz, upraveno 
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3 Směry zvyšování konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje 

V této kapitole uvádím kromě svých názorů na budoucí směry zvyšování 

konkurenceschopnosti kraje také poznatky získané ze spolupráce s odborníky, zabývajícími se 

touto oblastí, které jsem požádala o spolupráci. 

3.1 Směry zvyšování vybraných faktorů konkurenceschopnosti kraje 

První podkapitola je věnována směrům zvyšování konkurenceschopnosti vybraných 

faktorů kraje, které jsem již obecně vymezila v první části práce a s konkrétními daty 

Moravskoslezského kraje je popsala ve druhé kapitole.  

I když uvádím faktory odděleně několikrát se v textu prolínají, což je důkazem toho, 

jak na konkurenceschopnost působí společně a jsou velmi úzce provázané.  

3.1.1 Lidské zdroje – obyvatele, potenciální pracovní síla, zákazníci 

 Síla lidských zdrojů se skrývá v jejich kvalitě ne kvantitě, záleží tedy hlavně na 

obyvatelích kraje a na jejich schopnostech a ochotě zdokonalovat se, tak aby v regionu 

vznikla široká nabídka kvalifikované pracovní síly, domnívám se, že možností je 

v Moravskoslezském kraji v současnosti dostatek. Jedinou výjimkou je snad absence lékařské 

fakulty, jejíž vybudování by se pro kraj stalo jistě velkou konkurenční výhodou. 

3.1.2 Ekonomická struktura  

Pro dosáhnutí vyššího rozvoje regionu, je důležité „přitáhnout“ do kraje výroby 

s vyšší přidanou hodnotou zaměřené na různé obory. Tomu by mohlo pomoci například 

vybudování kvalitního zázemí pro elektrotechnickou fakultu a všestranná podpora inovací.  
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3.1.3 Inovace, výzkum a vývoj  

Kraj se sice může již v současnosti pyšnit poměrně silným inovačním potenciálem. 

To však nic nemění na důležitosti podpory výzkumu a vývoje, protože v inovacích je 

budoucnost.   

3.1.4 Klastry 

Nezbytnou část rozvoje kraje vidím také v podpoře klastrů. Je důležité aby v kraji 

vznikla kvalitní informační, vzdělávací, propagační a poradenská základna pro klastrové 

organizace ze všech významných oborů. 

3.1.5 Přímé zahraniční investice 

Myslím si, že kraj je již v současnosti relativně přitažlivým regionem pro zahraniční 

investory. Vždyť nabízí výhodnou polohu mezi Polskem a Slovenskem, mezinárodní letiště, 

kvalitní pracovní sílu, silné kulturní zázemí a mnoho dalšího.  

Jeho slabinou je však infrastruktura, kterou popisuji v další podkapitole. 

3.1.6 Infrastruktura 

Kraj pro svůj další rozvoj bezpodmínečně potřebuje dobudovat páteřní železniční 

a silniční dopravní síť.  

Velmi prospěšné by, podle mého názoru, bylo dokončení propojení mezinárodního 

Letiště Leoše Janáčka v Mošnově s železnicí a dálnicí, které se již dlouhou dobu plánuje 

a které by se pro náš kraj stalo jistě velkou konkurenční výhodou.  

Za důležité také považuji aby se infrastruktura v kraji rozvíjela rovnoměrně a aby 

veškerá pozornost nebyla směřována jen na velká průmyslová centra v regionu. 
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3.1.7 Image a vnímání regionu 

Jsem přesvědčena o tom, že změna image kraje k lepšímu byla již dobře nastartována 

a v současnosti v plném proudu probíhá. Zároveň se, ale obávám, že zmíněná přeměna bude 

potřebovat ještě mnoho času,  a že tento proces se nedá nijak znatelně urychlit.  

3.1.8 Kvalita životního prostředí 

Z hlediska životního prostředí kraj sice patří mezi nejzatíženější regiony České 

republiky. Především kvůli kontaminaci půdy a ekologickým škodám způsobených těžbou 

a také kvůli špatné kvalitě ovzduší, která se sice již rapidně zlepšila, ale stále je na některých 

místech velice znepokojující.  

Ke zlepšení by mohlo přispět důraznější jednání se všemi většími znečišťovateli 

ovzduší o jejich přístupu k této problematice. Dále rychlejší budování čističek odpadních vod 

a obyvatelům větších měst by z části také ulevila výstavba obchvatů.  

Naproti těmto nedostatkům se však kraj může pyšnit horskými oblastmi Beskyd 

a Jeseníků, které jsou pro svoji krásnou přírodu velmi často vyhledávány turisty. Právě na tyto 

místa se však při diskusích o životním prostředí Moravskoslezského kraje často zapomíná 

a přitom by v této souvislosti mohly kladně ovlivnit image celého regionu. 

3.2 Shrnutí názorů expertů na tuto problematiku 

Snažila jsem se obsáhnout všechny tři pilíře regionálního rozvoje proto jsem 

o spolupráci požádala experty z oblasti ekonimiky, sociologie i enviromentalistiky.  

Oslovila jsem zaměstnance: 

� Agentury pro regionální rozvoj (společnost vznikla v roce 1993, jejím úkolem je 

napomáhat při restrukturalizaci regionu Severní Moravy a Slezska, jejím vlastníkem 

je Moravskoslezský kraj). 

� Krajského úřadu, oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch 

a pedagogy: 
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� Ostravské univerzity - Přírodovědecká fakulta-Katedra sociální geografie 

a regionálního rozvoje (fakulta vznikla v roce 1991, katedra nabízí mimo jiné i obor 

Geografie a regionální rozvoj) 

� Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě – Ekonomická fakulta-Katedra 

regionální a environmentální ekonomiky (vznikla v roce 1991, katedra je zaměřena 

na ekonomické, environmentální, geografické, demografické a sociologické aspekty 

regionálního a lokálního rozvoje). 

Snažila jsem se především o získání hlubších informací k tomuto tématu, proto jsem 

se dotazovala menšího počtu respondentů.  

Mým cílem bylo zjistit, co vidí pod pojmem konkurenceschopnost experti 

z Moravskoslezského kraje, jak vnímají image regionu, kde vidí jeho silné a kde naopak slabé 

stránky, co pokládají za jeho budoucí příležitosti a v čem spatřují ohrožení. A jakými směry 

by se podle nich měla v budoucnu zvyšovat konkurenceschopnost toho kraje.  

Všechny rozhovory měly podobnou osnovu a mou první otázkou na odborníky bylo - 

jak oni osobně chápou pojem konkurenceschopnost regionu a jaké složky podle nich 

zahrnuje? 

Odpovědi dotazovaných jsem shrnula do jakési definice, jak by měl vypadat 

konkurenceschopný region: 

- jeho občané jsou spokojení s kvalitou svého života a s regionem se ztotožňují  

- má dostatečný export   

- je schopen  posilovat vlastní stabilitu a eliminovat působení negativních vlivů 

- přicházejí do něj investoři, kvalitní pracovní síla, turisté, studenti (aj. skupiny)  

- dynamicky se rozvíjí podnikatelská aktivita jeho občanů  

- dokáže se odlišit něčím jedinečným v jakékoli oblasti 

- je atraktivní, má vysoce pozitivní interní i externí image, který přitahuje 

investory, turisty a vysoce vzdělanou pracovní sílu 

- jeho dominantní ekonomické subjekty mají vysokou produktivitu práce (vyšší 

než jiné komparativní regiony) 
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- jeho ekonomická struktura je diverzifikovaná, rozvinuté produkční služby 

(progresivní terciér), rozvinutý kreativní (i kulturní) průmysl 

- existuje v něm rozvinutý základní i aplikovaný výzkum s průnikem do praxe,  

- sídlí v něm instituce řídící sféry 

- má dostatek pracovních míst a stále se rozšiřují nová pracovní místa, hlavně 

pro vysoce kvalifikované pracovníky, aby se zabránilo „odlivu mozků“ 

- je harmonickou mozaikou - tvořen specificky atraktivními obcemi, 

mikroregiony, městy a atraktivními městskými centry s vysokou úrovní 

urbanity  

Tedy cituji „Konkurenceschopnost zahrnuje schopnost regionu konkurovat jiným 

v oblasti hospodářství, kvality života, vzdělání, možností trávení volného času atd.“ 

Dotazovaní pracují nejen v různých institucích, ale také v různých oblastech zájmu, 

proto mě v další otázce zajímalo s jakou kategorií konkurenceschopnosti pracují a jaké 

podklady k tomu využívají.  

Odpovědi mimo jiné zahrnovaly: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Častou odpovědí na používané materiály byla různá statistická data. 

Další otázka směřovala k nejdůležitějšímu faktoru rozvoje Moravskoslezského kraje. 

Ten byl podle expertů v minulosti hlavně v levné pracovní síle. V současnosti jej 

spatřují  například v rychlé přeměně těžkého průmyslu v jiná odvětví (např. poskytování 

služeb) a také ve tvorbě inovací. „Protože je třeba se odlišit a být štikami kolem kterých bude 

ekonomická krize proklouzávat pryč, jako voda.“  

Důležité je také pokračovat v hledání nových trhů pro produkty firem z kraje, se 

kterým již začala Agentura pro regionální rozvoj. Perspektivní se zdají být například trhy 

v Indii, Číně, Kazachstánu či Srbsku, které dosud nejsou tak zásadně zasaženy globální krizí. 

„Již nestačí pouze lákat investory do kraje je třeba také podporovat expanzi a export našich 

firem.“  

Zajímavým názorem na nejdůležitější faktor konkurenceschopnosti je: „Schopnost 

dohodnout se na vizi a tu společně prosazovat bez ohledu na partikulární zájmy.“ 
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Z názorů expertů jsem sestavila vlastní SWOT analýzu Moravskoslezského kraje.  

Mezi silnými stránkami regionu byly jmenovány: 

- výhodná strategická poloha ve střední Evropě, 

- existence mezinárodního letiště v kraji, 

- potenciál v lidech a univerzitách, 

- budování vztahů s Polskem a Slovenskem, 

- partnerství aktérů rozvoje,  

- pocit, že si musíme pomoci sami, 

- blízkost hor a přírody od velkoměsta, 

- pomalu se zlepšující stav životního prostředí, hlavně díky investicím do  

preventivních opatřením. 

Naopak jako slabé stránky jsou vnímány: 

- stigma minulosti, které stále negativně ovlivňuje image starého průmyslového 

regionu s nekulturním obyvatelstvem, 

- neprofesionalita elit, 

- neoptimální ekonomická struktura – dominance „starých-tradičních“ průmyslových 

výrob, které podléhají vlivům restrukturalizace a ekonomické krize, 

- málo nových, moderních ekonomických aktivit (např. informační technologie), 

- neoptimální vlastnická struktura – vysoká míra zahraničního vlastnictví, se kterou 

souvisí závislost na zahraničních rozhodnutích (Mittal, Hyundai atd.), 

- silné znečištění ovzduší prachovými částicemi. 

Budoucí ohrožení kraje je spatřováno: 

- nepodaří se dostatečně rychle přesun z tradičního těžkého průmyslu, 

- neexistence nebo zhoršení kvality sociálního kapitálu,  
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- neexistence „high road“ strategie endogenního rozvoje mířící k rozvoji 

prostřednictvím zvyšování kvality produktů a služeb generovaných v regionu,  

- migrace vzdělaných lidí mimo region, 

- kraj se stane jednou velkou „montovnou“ s pracovními místy pro  lidi s nízkou 

kvalifikací a bez možnosti uplatnění pro kvalifikované pracovníky čímž dojde k 

„odlivu mozků“ do jiných regionů, které tím zvýší svou konkurenceschopnost. 

Budoucí příležitosti kraje: 

- jsou jednoznačně inovace, 

- napojení v středoevropském prostoru, 

- rychlý přerod těžkého průmyslu v jiná odvětví, 

- změna image v kraj se zelenou, příjemnou metropolí, 

- kraj by se mohl stát centrem velkého nadnárodního regionu (s polským Slezským 

vojvodstvím a slovenským Žilinským krajem) díky rozvíjení příhraniční spolupráce  

Dále jsem respondenty požádala o zhodnocení image regionu. 

Nebylo překvapením, že se názory expertů téměř shodují na problému špatné image, 

založené na těžkém průmyslu i když díky Karolíně, Hyundai a sportovním či kulturním akcím 

a jejich publicitě se trochu zlepšila. Stávající image Moravskoslezského kraje je ve 

skutečnosti mnohem negativnější než reálná úroveň regionu, ta by se dala hodnotit příznivěji, 

než je doposud většinou lidí vnímána. 

Experti dále dodávají: „Stále chybí intenzivní prosazování pozitiv kraje na všech 

úrovních, zejména v médiích a také politická reprezentace.“ Podle odborníka z oblasti 

marketingu by „Celý regionální image by měl stát na slově Ostrava – ta by měla být 

tahounem lepší image.“  

Další otázka se již týkala budoucích směrů zvyšování konkurenceschopnosti 

Moravskoslezského kraje: 

Ty experti vidí, ve změně výrobního zaměření celého regionu, podle světových 

trendů. V produkci se zvýšenou přidanou hodnotou a v aplikaci vědy a výzkumu do výroby. 



 

 
45 

 
 
  
 

Dále uvádějí důraz na zvyšování kvalifikace obyvatel - protože právě lidé tvoří region. 

Prospěšné by jistě také bylo rozšíření vysokých škol o fakulty medicíny, které v regionu 

chybí. A nesmím také opomenout důležité rozšiřování a modernizaci infrastruktury regionu, 

která by jej propojila s ostatními regiony.  

Nakonec jsem dotazované požádala o seřazení několika mnou vyjmenovaných 

faktorů konkurenceschopnosti, podle důležitosti, kterou jim v rámci budoucího rozvoje 

Moravskoslezského kraje přikládají. 

Na prvním místě se suverénně nejčastěji objevily lidské zdroje (hlavně zvyšování 

jejich kvality) na druhém místě se často opakoval faktor výzkum a vývoj. Další pořadí už není 

tak jednoznačné na předních místech se objevovala diverzifikace průmyslu, životní prostředí,  

ale také pozitivní image,  kvalita bydlení, kulturní a sportovní nabídky pro obyvatele a turisty 

a kvalita infrastruktury.  

Všichni se však shodli na tom, že sestavit „hierarchický žebříček“ je velmi obtížné, 

protože mezi faktory existuje vzájemná souvislost a jsou úzce propojeny.   
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Závěr 

Hodnocení regionální konkurenceschopnost je aktuální problematika, kterou se 

v dnešní době zabývá řada vědeckých pracovníků z různých oblastí zájmu, také proto se stala 

tématem mé práce.  

Svou bakalářskou práci jsem rozčlenila do tří kapitol, ve kterých jsem se věnovala  

pojmu konkurenceschopnost a jejím faktorům a směrům jejich zvyšování.  

V první kapitole jsem  ne zcela jasný pojem regionální konkurenceschopnost popsala 

pomocí několika definic z odborné literatury a vybrala jsem osm faktorů, které ji podle mého 

názoru nejvíce ovlivňují. Jsou jimi: lidské zdroje, zahrnující obyvatele kraje z pohledu 

potenciální pracovní síly i zákazníků, jako další důležitý faktor jsem zvolila ekonomickou 

strukturu kraje, dále neméně důležité inovace, výzkum a vývoj a působení klastrových 

organizací, samozřejmě jsem neopomenula ani váhu přímých zahraničních investic, protože 

náš kraj se stal v poslední době přitažlivým pro zahraniční investory. Pro zvýšení 

konkurenceschopnosti je zásadní také stav infrastruktury a zapomínat by se nemělo ani na 

image, která region předchází a samozřejmě na kvalitu životního prostředí v kraji.  

Druhá kapitola byla již konkrétně zaměřena na Moravskoslezský kraj a popis 

nedávné minulosti a současnosti. Část údajů jsem pro přehlednost uváděla v tabulkách 

a dokreslovala je prostřednictvím grafů.   

Do třetí kapitoly jsem zahrnula několik možností, které by podle mého názoru mohly 

mít zásadní význam v rozvoji jednotlivých faktorů a tím i ve zvýšení regionální 

konkurenceschopnosti našeho kraje. 

V práci jsem se snažila přejít od vymezených obecných pojmů ke konkrétním faktům 

o regionu. Cílem této práce nebylo ukázat jednoznačný směr zvyšování konkurenceschopnosti 

v Moravskoslezském kraji. Jejím výsledkem má je zhodnocení vybraných faktorů 

konkurenceschopnosti, navržení možných směrů jejich rozvoje a dále zjištění a shrnutí názorů 

několika expertů na tuto oblast, které může sloužit k dalšímu zamyšlení nad touto 

problematikou.  

Z práce vyplývá, že Moravskoslezský kraj má v mnoha směrech silný potenciál pro 

rozvoj a i přes svou dlouhodobě negativní image se pomalu stává atraktivním místem pro 
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život i působení zahraničních investorů, místem bohatým na inovace. Má tedy, podle mého 

názoru, předpoklady pro dlouhodobé zvyšování své konkurenceschopnosti. 

Na závěr bych chtěla dodat, že jsem se při zpracovávání této práce opět přesvědčila 

o tom, že regionální rozvoj nebude nikdy oblastí s problémy, na něž existují pouze jasně daná 

a jednoznačná řešení. Právě hledání různých možností a kombinací řešení je jedna z věcí, 

která mě k této oblasti přitahuje.  
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