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Summary  

This thesis is focused on the analysis of the industrial zone of Krupka and it’s 

effect on the economy, employment and environment, with subsequent blanket in 

the industrial zone in the region of Ústí nad Labem. The aim is to evaluate the 

benefits of industrial zones as a significant factor of industrialization in the Ústí 

region, where appropriate, proposes modifications to its solution. The first section 

provides basic concepts related to the industrial zones, including the history and 

development of industrial zones, followed by an overview of integrated industrial 

zones of the Ústí region, indicating the fields of activity prevailing in a particular 

area. In the next part the focus is on an analysis of the industrial zone, which is 

concluded with the SWOT analysis. In the final part of the thesis is an overall 

assessment of the contributions made in the industrial zones to the Usti region and 

proposed additional recommendations on economic transformational changes, in 

particular, with regard to the environment. 

Keywords:  greenfields, brownfields, SWOT analysis, exhaust, immission, 

industrial zone 

Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu Průmyslové zóny Krupka 

z pohledu ekonomiky, zaměstnanosti a vlivu na životní prostředí, s následnou 

paušalizací na průmyslové zóny v Ústeckém kraji. Cílem je zhodnotit přínos 

průmyslových zón jako podstatného faktoru industrializace Ústeckého kraje, 

případně navrhnout modifikaci jejího řešení. V prvé části jsou uvedeny základní 

pojmy vztahující se k průmyslovým zónám včetně historie a vývoje průmyslových 

zón. Následně je začleněn celkový přehled průmyslových zón Ústeckého kraje 

s uvedením převažujících oborů činnosti v konkrétní oblasti. V další části je 

provedena samotná analýza průmyslové zóny, která je zakončena SWOT 

analýzou. V navazující a závěrečné části je provedeno celkové zhodnocení 

přínosu průmyslových zón pro Ústecký kraj a jsou zde navržena doplňující 

doporučení transformace ekonomiky především s ohledem na životní prostředí.    

Klíčová slova:  greenfields, brownfields, SWOT analýza, emise, imise, průmyslová 

zóna 
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Seznam použitých zkratek: 

CO – oxid uhelnatý 

DNE – daň z nemovitostí 

DPH – daň z přidané hodnoty 

DPPO – daň z příjmů právnických osob 

DS – daň silniční 

DZČ – daň ze závislé činnosti a z funkčních požitků 

EIA – Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí  

EU – Evropská unie 

ha – hektar  

km – kilometr  

NOX – oxidy dusíku  

PZ Krupka – Průmyslová zóna Krupka 

REZZO – Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší  

SO2 – oxid  siřičitý  

SWOT analýza – silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats) 
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1 Úvod 

Tématem mé diplomové práce jsou „Průmyslové zóny jako podstatný faktor 

industrializace Ústeckého kraje“. Toto téma jsem si vybral ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je jeho aktuálnost, neboť průmyslové zóny podstatně ovlivňují kvalitu 

života obyvatel Ústeckého kraje, ať již z hlediska ekonomického, z hlediska 

zaměstnanosti nebo vlivu na životní prostředí. Druhým důvodem výběru je 

skutečnost, že toto téma je mi blízké, neboť nedaleko jedné z mnoha 

průmyslových zón Ústeckého kraje žiji. Jedná se o Průmyslovou zónu Krupka. 

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu průmyslových zón z hlediska 

ekonomiky, zaměstnanosti a vlivu na životní prostředí se zaměřením na 

Průmyslovou zónu Krupka a její následnou paušalizací na ostatní průmyslové 

zóny Ústeckého kraje. Cílem je hodnocení přínosu průmyslových zón v Ústeckém 

kraji, případně navržení modifikace transformace ekonomiky Ústeckého kraje.  

Analýzu Průmyslové zóny Krupka jsem provedl na základě SWOT analýzy, a 

to porovnáním statistických údajů získaných od Českého statistického úřadu – 

pobočky v Ústí nad Labem, Úřadu práce v Teplicích, Českého 

hydrometeorologického ústavu – pobočky v Ústí nad Labem. Další údaje, které 

jsem původně zamýšlel získat od jednotlivých firem působících v Průmyslové zóně 

Krupka, a které se mi nepodařilo získat, mi byly poskytnuty Finančním úřadem 

v Teplicích, ale pouze v kumulativním přehledu za firmy působící v Průmyslové 

zóně Krupka.  

Při získávání údajů pro analýzu Průmyslové zóny Krupka z pohledu 

ekonomiky jsem opakovaně oslovil jednotlivé firmy působící v průmyslové zóně, a 

to formou osobního jednání a po té i elektronicky (e-mail) s tím, zda by mi mohly 

poskytnout požadované údaje za jednotlivé roky. Se vstřícností jsem se setkal 

pouze u dvou firem, které mi údaje poskytly. U ostatních jsem se pokusil získat 

potřebné údaje ze sbírky listin uveřejněných v obchodním rejstříku, ale většina 

firem nesplnila svou zákonnou povinnost ve smyslu § 21a odst. 4 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že 

účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní 



Martin Košek : Průmyslové zóny Ústeckého kraje 

2009             2
 

závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku 

podle zvláštního právního předpisu1), přitom účetní závěrka může být uložena jako 

součást výroční zprávy. 

Vzhledem k tomu, že údaje získané od dvou firem by neměly v celkovém 

kontextu vypovídající schopnost, rozhodl jsem se řešit vzniklou situaci oslovením 

Finančního úřadu v Teplicích, který spravuje daňová přiznání za jednotlivé firmy 

jemu místně příslušné.  

Dále považuji za důležité uvést, že jednotlivé části analýzy vycházejí pouze 

z dostupných údajů v různých časových řadách, neboť údaje za roky 2007 až 

2009 v některých případech nebylo možné získat nebo nebyly dostupné.  

Výsledkem provedené analýzy Průmyslové zóny Krupka a její následnou 

paušalizací na ostatní průmyslové zóny v Ústeckém kraji bude potvrzeno nebo 

zpochybněno, že trend řešení růstu ekonomiky realizacemi průmyslových zón je 

správný a přínosný pro všechny zainteresované subjekty (stát, podnikatelské 

subjekty, občany). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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2 Základní pojmy 

Mezi nejdůležitější pojmy kromě samotného pojmu průmyslová zóna, které 

se vztahují k průmyslovým zónám, patří pojmy týkající se jejich samotné výstavby, 

respektive jejich umístění v krajině, a to pojem brownfields a greenfields.  

Investoři v současné době upřednostňují lokality greenfields před 

brownfields. Hlavním důvodem je především možnost postavit objekt dle vlastních 

požadavků tak, aby odpovídal vyhovujícím rozměrům a potřebám. Odpadá nutnost 

kompletního přebudování a vyčištění území. Nově je vybudována technická a 

dopravní infrastruktura. Významným faktorem je i cena pozemků, která je na okraji 

města jednoznačně nižší než v atraktivních místech center měst. Vystavět nové 

objekty je levnější než přebudovat stávající. Kromě pozitivního vlivu na ekonomiku 

s sebou výstavba nových průmyslových zón přináší rizika v podobě nadměrného 

rozšiřování zastavěného území, v jehož důsledku nenávratně ubývá zemědělské 

půdy, zvyšuje se intenzita dopravy způsobená zvýšením počtu osob dojíždějících 

do zaměstnání nebo vlastní technologickou přepravou výrobků, polotovarů a 

výrobních materiálů.  

2.1 Průmyslová zóna 

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. Provoz v těchto zónách je kompletně situován uvnitř objektů, jež jsou 

zpravidla bez oplocených dvorů, s možností volného pohybu návštěvníků. 

Průmyslová zóna je tedy uceleným komplexem průmyslu a služeb s řadou 

integrovaných funkcí odborného charakteru. Takovýto komplex maximálně 

využívá vzájemné podpory jednotlivých firem ve výměně informací, poradenství, 

společné prezentace a využívání mezinárodních kontaktů. Tato synergie má za 

úkol vést k dosažení lepších výsledků a právě v této oblasti bývá využívána téměř 

pravidelně. [17] 
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2.2 Brownfields 

Lokalita typu brownfields je plocha, která v minulosti sloužila pro 

průmyslovou, zemědělskou, stavební nebo jinou činnost a v současné době 

ztratila nebo ztrácí své původní funkční využití. V důsledku stávající nebo již 

ukončené činnosti mohla být daná plocha kontaminována (ekologická zátěž) nebo 

jinak zdevastována. Samotný pozemek brownfields může být součástí mnohem 

většího území nebo komplexu. Do této kategorie spadají např. zcela nebo z části 

opuštěné průmyslové areály, staré zemědělské objekty, nevyužívané drážní 

pozemky, bývalé vojenské objekty, opuštěné obytné čtvrti apod.  

Problematikou regenerace brownfieds se Ústecký kraj zabývá již 

dlouhodobě. V letech 2003 a 2004 byl Ústecký kraj spolu s krajem 

Moravskoslezským součástí pilotního projektu Phare 2001 CZ.01.10.02 „Strategie 

regenerace brownfields“ organizovaného agenturou CzechInvest. Jedním z jeho 

výstupů byla databáze původně cca 500 lokalit brownfields, kterou návazně 

Ústecký kraj rozšířil na více než 835 lokalit v kraji. V samotném okrese Teplice je 

97 těchto lokalit. Databáze lokalit je investorům k dispozici na internetových 

stránkách Ústeckého kraje. V letech 2006 a 2007 byla z iniciativy agentury 

CzechInvest zpracována „Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území 

Ústeckého kraje“. Tato studie navazovala na původní databázi s tím, že některé 

ukazatele byly odlišné. V rámci studie bylo v první fázi vyhodnoceno 250 lokalit, 

které byly později zúženy na 20 lokalit, u nichž byly zpracovány již podrobnější 

popisy a zhodnoceny možnosti jejich regenerace. V poslední fázi bylo vybráno a 

podrobně zpracováno 5 lokalit v Ústeckém kraji, které mají největší naději na 

rychlý úspěch při regeneraci a budoucím využití. Jedná se především o lokality na 

okraji velkých měst, s dobrou návazností na silniční, respektive dálniční síť. 

Souhrnně lze konstatovat, že Ústecký kraj se problematikou brownfields 

dlouhodobě zabývá, má zmapované lokality jak ve velkých městech a jejich okolí, 

tak na venkově. Jedním z největších problémů jsou roztříštěné nebo dokonce 

neznámé majetkoprávní vztahy k daným lokalitám. Ve většině případů jsou tyto 

lokality v majetku soukromých osob, a to fyzických nebo právnických. Jejich 



Martin Košek : Průmyslové zóny Ústeckého kraje 

2009             5
 

velikost je od několika stovek čtverečních metrů až po areály přesahující plochu 

10 ha, které mohou vykazovat i ekologickou zátěž. [6] [26] 

2.3 Greenfields 

Lokalitu typu greenfields  lze charakterizovat jako území určené pro výstavbu 

obvykle průmyslových objektů využitím dosud nezastavěných pozemků na tzv. 

"zelené louce" (zemědělská půda), které jsou pro výstavbu určeny poprvé a 

nacházejí se ve většině případů na okraji města. [8] 

2.4 Další pojmy 

Podnikatelská nemovitost je pozemek nebo budova včetně příslušné 

infrastruktury, která je určena podporovanému podniku, zahrnující podnikatelské 

parky a podnikatelské objekty. 

Podnikatelský park  je ucelené území vymezené v závazné části 

schváleného územního plánu velkého územního celku či schváleného územního 

plánu obce jako území současně zastavěné převážně objekty pro průmyslovou 

výrobu, obchod, služby nebo jako zastavitelné území vhodné převážné pro 

umísťování průmyslové výroby, obchodu a služeb. Jedná se o území určené na 

základě územně plánovací dokumentace nebo pravomocného územního 

rozhodnutí pro umístění Podnikatelského objektu. 

Podnikatelský objekt  je výrobní hala, případně s funkčně propojenou nebo 

integrovanou skladovou, technickou a administrativní částí nebo také 

administrativní nebo jiná budova, určená pro Podporovaný podnik. 

Podporovaný podnik  je podnik působící převážně v oboru 

zpracovatelského průmyslu nebo v oblasti strategických služeb a technologických 

center, subjekt působící převážně v oblasti výzkumu a vývoje nebo podnik 

podnikající v energetických odvětvích na základě licence. 

Rozvojová spole čnost  je právnická osoba, jejímž převažujícím předmětem 

podnikání jsou, nebo k termínu dokončení Projektu budou, živnosti přímo 

související s rozvojem a prodejem nebo pronájmem nemovitostí na území ČR. 
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Rozvojová společnost je také instituce s majoritní účastí státu, obce nebo kraje, 

která předloží záměr na realizaci Strategického projektu nebo projektu v oblasti 

výzkumu a vývoje. 

Strategický investor  je Podporovaný podnik, který předložil záměr vynaložit 

za účelem podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu investiční prostředky 

na pořízení hmotného a nehmotného majetku dlouhodobé povahy nejméně 

v částce 4.000.000.000 Kč a současně vytvořit více než 1.000 nových pracovních 

míst, nebo Podporovaný podnik, který předložil záměr vynaložit za účelem 

podnikání v oboru strategických služeb nebo technologických center investiční 

prostředky na pořízení hmotného a nehmotného majetku dlouhodobé povahy 

nejméně v částce 1.000.000.000 Kč a současně vytvořit více než 500 nových 

pracovních míst, nebo Podporovaný podnik, působící v oblasti výzkumu a vývoje, 

který předložil záměr vynaložit investiční prostředky na pořízení hmotného a 

nehmotného majetku dlouhodobé povahy nejméně v částce 100.000.000 Kč a 

současně vytvořit více než 50 nových pracovních míst, a nebo Podporovaný 

podnik, kterého jako strategického označí Vláda České republiky. 

Strategický projekt  je strategický podnikatelský park nebo strategický 

podnikatelský objekt. 

Strategický podnikatelský park  je Podnikatelský park o výměře nejméně 

200 ha stanovený usnesením Vlády ČR na základě vyhledávací studie pořízené 

určenou organizací, případně na základě jiného dokumentu strategické povahy 

(Územní plán velkého územního celku, Územní plán obce apod.). 

Strategický objekt  je Podnikatelský objekt určený pro strategického 

investora. [23] 

2.5 Popis projektu REGENERACE BROWNFIELDS 

Strategie regenerace pozemků typu „brownfields“, tj. v současnosti 

opuštěných průmyslových areálů nebo jejich částí, je v České republice projekt 

financovaný Evropskou unií, kontraktovaný Ministerstvem financí a řízený 

agenturou CzechInvest. Hlavním zpracovatelem projektu je mezinárodní 

společnost Parsons Brinckerhoff Ltd. (UK), dalšími členy konsorcia jsou 
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společnosti DTZ Ltd. (UK/CZ), OSA projekt (CZ), Invest Servis (CZ). Projekt je 

zpracováván experty z Evropské unie a České republiky. Doba zpracování 

projektu je stanovena na jeden rok (přesně 13 měsíců) počínaje říjnem 2003 a 

konče říjnem 2004. 

Základním cílem projektu je vypracovat integrovanou strategii pro 

zabezpečení regenerace a rozvoje území typu „brownfields“ v České republice. Za 

účelem vytvoření rámcové, celostátně platné metodiky k vyřešení problematiky 

brownfieldů bude projektový tým spolupracovat s CzechInvestem na národní 

(vládní) úrovni. Je pravděpodobné, že si řešení problematiky vyžádá změny 

legislativního rámce a systému plánování v České republice, jakož i návrh 

cílených ekonomických pobídek a rozvoj poradenství. Součástí výstupu tohoto 

projektu bude založení „Organizace pro regeneraci brownfieldů“ (Brownfield 

Regeneration Unit – BRU), která bude poskytovat speciální technickou podporu a 

asistenci příslušným úřadům v jednotlivých regionech. 

Druhým a neméně důležitým cílem projektu je příprava demonstračních 

projektů ve dvou regionech, jmenovitě v kraji Ústeckém a Moravskoslezském. Za 

účelem zpracování programu rozvoje demonstračních projektů v Ústeckém kraji 

byla v Ústí nad Labem založena kancelář, ve které sídlí stálý pracovní tým expertů 

spolupracujících se společností Parsons Brinckerhoff. Pro identifikaci a zpracování 

demonstračních projektů úzce spolupracovali členové týmu s veřejným sektorem 

na úrovni regionů, měst a regionálních zástupců CzechInvestu. Jelikož bylo pro 

zpracování demonstračních projektů k dispozici poměrně krátké časové období, 

bylo důležité zaměřit se na lokality, které měli být regenerovány rychle a snadno 

tak, aby v říjnu 2004 byl jejich rozvoj stabilizován, tj. byl znám postup jejich 

regenerace a způsob dalšího využití. Z tohoto důvodu byl na internetové stránce 

Ústeckého kraje k dispozici dotazník jehož vyplněním se příslušné území stalo 

součástí databáze brownfieldů, se kterou dále pracoval jak tým expertů 

společnosti Parsons Brinckerhoff, tak později odbor hospodářské strategie 

Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Tyto demonstrační projekty zařadily Ústecký kraj na první místa připravenosti 

pro příjem dotací z fondů Evropské unie z hlediska rozvojových aktivit jak na 
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národní, tak místní úrovni a současně i vygenerovaly zkušenosti, které byly využity 

jinými regiony v celé České republice i za jejími hranicemi. Navíc tyto 

demonstrační projekty a databáze území brownfield, které byly a budou vybrány, 

vytvořily a vytvoří rámec pro další činnost kraje, měst, obcí a případně i 

rozvojových společností. Tento proces řešil a dále bude řešit nejen „jizvy“ a 

„nemoci“ prostředí kolem nás, ale rovněž bude snižovat míru používání území „na 

zelené louce“, která jsou dnes součástí naší jedinečné a nenahraditelné krajiny, 

pro novu průmyslovou a komerční výstavbu. [13] 
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3 Historie a vývoj pr ůmyslových zón 

Počátek 90. let 20. století přinesl celou řadu změn, které se odrážejí i ve 

změnách využívání krajiny. Významnou transformací v současné době prochází 

zejména příměstská krajina. Tuto oblast významně zasahují především projevy 

suburbanizace. Původní zemědělské využití území je nahrazováno jinými 

funkcemi, zejména využitím ke komerčním nebo obytným účelům. Suburbánní 

oblast se transformuje po vzoru západoevropských měst, i když transformace 

neprobíhá zcela stejným způsobem. Jednotlivé transformační procesy neprobíhají 

ve stejném sledu jako u zahraničních měst a mají rychlejší dynamiku vývoje 

v čase, což se týká zejména obchodně – komerčních objektů. 

V souvislosti s transformací ekonomiky České republiky přinesla 90. léta 20. 

století poměrně rozsáhlou transformaci průmyslové výroby. Důsledky této 

transformace se plně promítly hlavně v Ústeckém kraji, který hraje v ekonomickém 

rozvoji České republiky významnou úlohu. Původní zemědělské využití území je 

postupně nahrazováno jinými funkcemi, zejména využitím ke komerčním nebo 

obytným účelům. Restrukturalizace průmyslu je doprovázena celou řadou sociálně 

ekonomických a ekologických problémů jako je útlum průmyslové výroby, 

nezaměstnanost, zhoršená sociální struktura obyvatel, nutnost vysokých investic 

do životního prostředí atd. V důsledku této restrukturalizace je potřeba získat 

vnější investice, a to zejména zahraniční. Vhodnou aktivitou pro získání 

zahraničních investic je budování průmyslových zón. Tím se vytvoří nová pracovní 

místa, zvýší se příjmy regionu, ale dojde i ke zvýšení exportu. Tyto zóny vznikají 

buď přeměnou starých, delší dobu nevyužívaných, opuštěných, chátrajících a 

zpustošených průmyslových objektů a ploch nebo využitím nezastavěných 

pozemků na „zelené louce“. V současné době je preferována výstavba 

průmyslových zón na „zelené louce“, neboť zde odpadá nutnost kompletního 

přebudování a vyčištění ekologicky zatíženého území, což je investičně náročné. 

Tato fakta potvrzují i závěry a statistiky agentury CzechInvest, která koordinuje 

vstup zahraničních investorů do ČR. Czechinvest ve spolupráci s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu připravil program s názvem Regenerace průmyslových zón, v 

jehož rámci je možné získat dotace na převod pozemků, odstranění 
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nevyužitelných staveb, ekologických zátěží a výstavbu či rekonstrukci 

infrastruktury, pokud staré průmyslové areály splňují požadavky dotačního 

programu. Tento program je velice aktuální právě u nás v Ústeckém kraji, který 

patří k tradičním průmyslovým oblastem České republiky. Úpadek mnoha 

průmyslových závodů způsobil, že na území kraje je množství opuštěných a málo 

využívaných průmyslových areálů všech velikostí. V Ústeckém kraji je v současné 

době realizováno 16 oblastí, ve kterých jsou nebo budou průmyslové zóny. [23] 

3.1 Program na podporu rozvoje pr ůmyslových zón 

Pomyslnou startovací čarou byl Program na podporu průmyslových zón 1998 

– 2005, který definoval pravidla a stanovil podmínky pro poskytování podpory. 

Cílovou skupinou, jíž byla tato podpora určena byly obce, svazky obcí a kraje. 

Dále pak také rozvojové společnosti a významní investoři. Tato podpora byla 

poskytována formou přímých dotací, dotací úroků a návratných finančních 

výpomocí z prostředků státního rozpočtu a formou bezúplatných či zvýhodněných 

převodů státního majetku za účelem podpory rozvoje průmyslových zón. Tento 

program přispěl především ke zvýšení konkurenceschopnosti investičního 

prostředí a to zejména v hospodářsky slabších či strukturálně postižených 

regionech ČR. Samozřejmostí byl předpoklad vzniku nových pracovních míst, 

který se v rámci možností v drtivé většině vyplnil. 

Správcem tohoto Programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu České 

republiky, jenž právě v roce 1998 na základě usnesení vlády, která tehdy schválila 

dotaci ve výši 55,5 mil Kč, začalo prostřednictvím agentury CzechInvest realizovat 

investiční přípravu průmyslových zón jako předpoklad tvorby nových pracovních 

příležitostí v oblastech postižených restrukturalizací průmyslu.  

V rámci podpory ze státního rozpočtu bylo v letech 1998 – 2005 podpořeno 

celkem 92 průmyslových zón. Do konce roku 2005 tak bylo na podporu rozvoje 

průmyslových zón vynaloženo přes 5,5 miliardy korun (viz. tabulka č. 1), 

z Pozemkového fondu bylo převedeno 388 hektarů půdy. Vybudováno bylo 2 131 

ha průmyslových zón, v nichž své výrobní závody umístilo 357 výrobních firem a 

podnikatelů, kteří  by zde měli celkem investovat 146 miliard Kč a zavázaly se 



Martin Košek : Průmyslové zóny Ústeckého kraje 

2009           
  

11 

vytvořit 72 tisíc pracovních míst. Mezi nejvýznamnější strategické zóny patří 

průmyslová zóna v Kolíně o rozloze téměř 300 ha, která umožnila realizaci 

strategického projektu Toyota PSA Peugeot Citroen. V roce 2002 byla významným 

způsobem nastartována příprava prvního projektu regenerace tzv. brownfields – 

příprava nového využití bývalého vojenského letiště v Žatci, kde vznikla 

strategická průmyslová zóna Triangle o rozloze 360 ha. [7] [9] 

Tabulka č. 1: Výše podpory průmyslových zón za rok 1998 – 2005  

Rok Dotace v K č 
1998 55 500 000 
1999 167 500 000 
2000 393 300 000 
2001 519 000 000 
2002 1 277 000 000 
2003 854 547 000 
2004 1 042 000 000 
2005 1 367 000 000 

zdroj: [9] 

3.2 Financování a podpora pr ůmyslových zón 

Ačkoliv je to právě místní samospráva, kdo dává ve většině případů podnět 

ke vzniku nových menších průmyslových zón, nelze tyto projekty realizovat pouze 

z vlastních zdrojů. Pokud by celou průmyslovou zónu mělo financovat pouze 

město ze svého rozpočtu, znamenalo by to pro něj zadlužit se na velmi dlouhou 

dobu. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dotační programy, které zpravidla připravuje 

a koordinuje agentura CzechInvest. 

Program na podporu rozvoje průmyslových zón čerpá finance pouze ze 

státního rozpočtu, podporuje pouze zóny spojené s investorem, který získá 

investiční pobídky (tzv. pobídkovým investorem) nebo strategické projekty. 

Zahrnuje mimo jiné další čtyři podprogramy, jenž se věnují jednotlivým možnostem 

budování a revitalizace průmyslových zón.  

Jednotlivé podprogramy jsou:  

• Příprava průmyslových zón  

• Regenerace nevyužívaných průmyslových areálů – tzv. brownfields  

• Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů  
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• Akreditace průmyslových zón – zvyšování konkurenceschopnosti 

průmyslových zón  

Jedním z dalších programů Národního programu podpory zón je Program na 

podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který byl schválen na období 

2006 – 2010 a díky kterému pokračuje podpora výstavby a rozvoje 

podnikatelských nemovitostí (převážně strategických průmyslových zón) a 

regenerace lokalit brownfieldů. 

Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních 

fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i 

regenerace nemovitosti. [7] 

3.3 CzechInvest 

Mezi podnikatelské nemovitosti, které se nacházejí v zorném poli agentury 

CzechInvest patří bezesporu průmyslové zóny. Průmyslové zóny s sebou přinášejí 

kvantitativní ekonomický přínos v podobě nově vytvořených pracovních míst a 

efektů vyplývajících z výše investovaného kapitálu přicházejících investorů na 

zóny. Nově vytvořená pracovní místa mají vysokou přidanou hodnotu a to 

obzvláště v regionech s vyšší nezaměstnaností. Investice a přímo vytvořená 

pracovní místa přinášejí další synergické efekty v podobě nových pracovních 

příležitostí u subdodavatelů a navazujících služeb pro přicházející investory. 

CzechInvest aktivně působí v oblasti průmyslových zón již od roku 1998, kdy 

začal realizovat Program na podporu rozvoje průmyslových zón. V roce 2006 byl 

schválen nový Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, 

díky kterému pokračuje podpora výstavby a rozvoje podnikatelských nemovitostí 

(převážně strategických průmyslových zón) a regenerace lokalit brownfieldů. 

Od roku 1998 do roku 2006 bylo podpořeno 102 průmyslových zón, kde již 

investovalo přes 398 nových podniků, které zde zaměstnaly dohromady více než 

64 tisíc lidí. O úspěchu tohoto programu svědčí také skutečnost, že většina 

podpořených zón je již plně obsazena investory. Dle pravidelné statistiky 

obsazenosti zón podpořených ze státního rozpočtu jsou v průměru plochy 
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obsazeny ze 71 %. Obrázek č. 1 znázorňuje mapu podpořených průmyslových 

zón od roku 1998 do roku 2005. [16] [17] 

Obrázek č. 1: Mapa podpořených průmyslových zón od roku 1998 do roku 2005  

 

zdroj: [16] 

Vysvětlivky: 

1 – Klášterec nad Ohří, 2 – Žatec, 3 – Podbořany, 4 – Kadaň, 5 – Chomutov, 6 -  Most, 7 – Bílina, 

8 – Teplice, 9 – Přestanov, 10 – Rumburk, 11 – Liberec, 12 - Ústí nad Labem, 13 – Lovosice, 14 – 

Slaný, 15 – Louny, 16 – Kladno, 17 – Unhošť,  18 – Buchlovice, 19 – Zdice, 20 – Žebrák, 21 – 

Plzeň, 22 – Úherce,  23 – Stod, 24 – Blatná, 25 – Písek, 26 – Prachatice, 27 – Kamenice nad 

Lipou,  28 – Jihlava, 29 – Pelhřimov, 30 – Havlíčkův Brod, 31 – Zruč nad Sázavou, 32 – Velim, 33 

– Kolín, 34 – Kutná Hora, 35 – Chrudim, 36 – Pardubice, 37 – Hradec Králové, 38 – Jičín, 39 – 

Vrchlabí, 40 – Kvasiny, 41 – Svitavy, 42 – Ždírec nad Doubravou, 43 – Žďár nad S., 44 – Velké 

Meziříčí, 45 – Třebíč, 46 – Znojmo, 47 – Mikulov, 48 – Brno, 49 – Kuřim, 50 – Bystřice nad 

Pernštejnem, 51 – Moravská Třebová, 52 – Blansko, 53 – Vyškov, 54 – Hodonín, 55 – Staré  

Město, 56 – Brankovice, 57 – Prostějov, 58 – Litovel, 59 – Uničiv, 60 – Šumperk, 61 – Krnov, 62 – 

Olomouc, 63 – Hranice, 64 – Valašské Meziříčí, 65 – Zlín, 66 – Vsetín, 67 – Kopřivnice, 68 – 

Třinec, 69 – Frýdek-Místek, 70 – Třanovice, 71 – Paskov, 72 – Český Těšín, 73 – Karviná, 74 – 

Ostrava, 75 – Mošnov, 76 – Hrádek nad Nisou, 77 – Domažlice, 78 – Český Krumlov, 79 – 

Šošovice, 80 – Pohořelice, 81 – Velká Bystřice, 82 – Holešov, 83 – Jablůnkov, 84 – Mladá 

Boleslav, 85 – Nymburk, 86 – Tábor, 87 – Zlatníky, 88 – Trutnov, 89 – Velká Bíteš 
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4 Oblasti pr ůmyslových zón 

V Ústeckém kraji jsou nebo výhledově budou průmyslové zóny situovány 

celkem do šestnácti oblastí (obr. č. 2). V současné době jsou průmyslové zóny 

realizovány ve dvanácti oblastech, jak je uvedeno v tabulce č. 2. Realizováno je 

dosud celkem 29 průmyslových zón, ve kterých převládá automobilový, 

elektrotechnický a potravinářský průmysl, dále pak strojírenství a stavebnictví. 

Všechny průmyslové zóny mají dobré dopravní napojení především na silniční a 

železniční dopravu, některé se nacházejí v blízkosti vodní dopravy nebo letecké 

dopravy. Průmyslové zóny Ústeckého kraje zabírají území o celkové rozloze 

1 647,11 hektarů. Největší průmyslovou zónou je bývalé letiště u Žatce Triangl o 

rozloze 363 hektarů, kterou lze označit jako strategický podnikatelský park. 

Naopak nejmenší průmyslovou zónou je Průmyslová zóna Štětí o rozloze 0,7 

hektaru. [5] 

Obrázek č. 2: Oblasti průmyslových zón v Ústeckém kraji  

 

zdroj: [5] 
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Tabulka č. 2: Realizované průmyslové zóny v Ústeckém kraji  

Oblast Průmyslová zóna Rozloha 2) Převažující obor činnosti v oblasti 
Chomutov Jirkov - lokalita 115, 116, 117 14,60 automobilový průmysl 
  Jirkov - Otvice 39,70 elektrotechnické průmysl 
  Nové Spořice 18,00 výroba plastových výrobků 
  Severní Pole 18,00   
  Za výtopnou 12,60   
  Málkov 25,00   
Kadaň IP Verne 142,00 potravinářský průmysl 
  Královský vrch 81,00 automobilový průmysl 
      strojírenství 
Litoměřice Štětí 0,70 zpracování papíru 
      stavebnictví 
      průmyslová výroba 
Litvínov Louka 39,00 kovovýroba 
      výroba zdravotnického materiálu 
      výroba plastových výrobků 
Louny Domoušice 12,40 automobilový průmysl 
  Peruc 16,00 strojírenství 
  Louny - jihovýchod 26,40 pekařská a cukrářská výroba 
  Louny - západ 13,00   
Lovosice PLCL Lovosice 120,00 automobilový průmysl 
  Třebenice 10,35   
Most Joseph 190,00 automobilový průmysl 
  Pod Lajsníkem 12,00 stavebnictví 
Podbořany Alpka 40,00 automobilový průmysl 
      textilní průmysl 
      stavebnictví 
Rumburk Rumburk 29,00 automobilový průmysl 
  Dolní Poustevna 5,00 stavebnictví 
Teplice Krupka 75,00 automobilový průmysl 
      sklářský průmysl 
      výroba izolačních materiálů 
      potravinářský průmysl 
Ústí nad Labem Neštěmice 40,00 automobilový průmysl 
  Severní Předlice 61,00 potravinářský průmysl 
  Jižní Předlice 31,86 chemický průmysl 
  Trmice 53,50 strojírenství 
  Všebořice 53,00 stavebnictví 
  Žďárek 105,00   
Žatec Triangle 363,00 automobilový průmysl 
      elektrotechnické průmysl 
      kovozpracující průmysl 

zdroj: [5] 

                                                 
2) v hektarech  
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5 Analýza pr ůmyslové zóny Krupka 

Průmyslová zóna Krupka je situována jižně od města Krupky, mezi městy 

Teplice a Ústí nad Labem (viz. obrázek č. 3, příloha č. 1), v regionu s téměř 

dvacetiprocentní nezaměstnaností. Celková rozloha průmyslové zóny činí 75 ha. 

Nachází se v nezastavěném území mezi železniční tratí Teplice – Ústí nad Labem 

a hlavní silniční komunikací Teplice – Ústí nad Labem – Děčín. Je rozdělena na tři 

části Sektor I – „Sever“ o rozloze 27 ha, Sektor II – „Pod tratí“ o rozloze 33 ha a 

Sektor III – „Ke Kateřině“ o rozloze 15 ha. Průmyslová zóna je dobře situována 

z hlediska dopravního napojení, neboť se nachází u silničního spojení Teplice – 

Ústí nad Labem, nedaleko dálnice D8 Praha – Drážďany a cca 100 km od letiště 

v Praze - Ruzyni. Je možné využít i lodní dopravu po řece Labi s přístavem v Ústí 

nad Labem. Vlastníkem jednotlivých částí průmyslové zóny jsou společnosti 

Investorsko inženýrská a.s. a CTP Invest spol. s r. o., které  průmyslovou zónu 

z hlediska technické infrastruktury připravují pro budoucí investory.  

Průmyslová zóna má velký význam pro celý region, který po restrukturalizaci 

průmyslu a útlumu tradičních oborů přišel o tisíce pracovních příležitostí. 

Očekávaným přínosem bude cca 2 500 nových pracovních míst. V současné době 

jsou v průmyslové zóně umístěni zahraniční investoři (viz. tabulka č. 3). [14] [15] 

Obrázek č. 3: Průmyslová zóna Krupka  

 

zdroj: [5] 
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Tabulka č. 3: Investoři v Průmyslové zóně Krupka  

Investor Země původu  Předmět činnosti 
Auto-Kabel Krupka s.r.o. Německo výroba kabelů a vodičů pro 

automobily 

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Belgie výroba stavební izolace na bázi 
skelné vaty 

Tivall CZ, s.r.o. Izrael výroba mražených bezmasých 
jídel 

FRK IMMO s.r.o. Německo, 
Švýcarsko 

správa a údržba nemovitostí 

Personna International CZ s.r.o. Velká Británie výroba ručních holících strojků 
ELBA Buerosysteme s.r.o. Německo výroba kancelářských potřeb z 

papíru 

FRK Technik s.r.o. Německo, 
Švýcarsko 

výroba dílů a příslušenství 
motorových vozidel 

Trans Cabest s.r.o. Francie silniční motorová nákladní 
doprava 

Toyota Logistics Services Czech s.r.o. Belgie, 
Japonsko 

distribuční centrum náhradních 
dílů pro vozy Toyota a Lexus 

DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Švýcarsko zasílatelství, silniční motorová 
doprava 

PPL CZ s.r.o. - odštěpný závod severní 
Čechy 

Německo, 
Nizozemí 

zasílatelství, obchod 

CzechPak Manufacturing, s.r.o. Švýcarsko, 
Belgie 

výroba potravinářských výrobků, 
velkoobchod, reklamní činnost 

zdroj: [11] 

5.1 Analýza z pohledu ekonomiky 

V úvodu diplomové práce jsem nastínil problém při získávání údajů od 

jednotlivých firem umístěných v Průmyslové zóně Krupka. Na základě oslovení 

Finančního úřadu v Teplicích, který spravuje daňová přiznání za jednotlivé firmy 

jemu místně příslušné3), mi byly poskytnuty údaje za firmy působící v Průmyslové 

zóně Krupka, tj. Auto-Kabel Krupka s.r.o., FRK IMMO s.r.o., FRK Technik s.r.o., 

Trans Cabest s.r.o. a Toyota Logistics Services Czech s.r.o., ale pouze 

v kumulativním přehledu. Údaje za jednotlivé firmy mi poskytnuty nebyly 

s odkazem na § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů, dle kterého jsou pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, 

které byly jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, povinni zachovávat mlčenlivost 

o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o 

                                                 
3) § 4 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.  
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poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. 

Jedná se o údaje daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně 

silniční, daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a výnosy 

z podnikatelské činnosti. Údaje o dani z nemovitostí mi byly poskytnuty rovněž 

v kumulaci, ale v tomto případě za všechny firmy působící v Průmyslové zóně 

Krupka, neboť u daně z nemovitostí se místní příslušnost řídí podle toho, kde se 

nemovitost nachází4). Jednotlivé údaje o daních podle druhu a výnosech jsou 

uvedeny v tabulkách č. 4 a 5. [28] [35] 

Tabulka č. 4: Daňové příjmy od firem působících v Průmyslové zóně Krupka (v tis. Kč)  

Druh dan ě 2004 2005 2006 2007 2008 
DPH -20 387 -5 506 -26 511 -41 342 7 896 
DPPO 0 0 1 180 12 035 neuvedeno 
DS 0 2 7 31 86 
DZČ 9 2 611 3 704 6 851 neuvedeno 
DNE 0 1 52 934 1 065 

zdroj: [35] 

Tabulka č. 5: Výnosy firem působících v Průmyslové zóně Krupka (v tis. Kč)  

Výnosy 2004 2005 2006 2007 
Celkem 0 0 473 348 757 860 

zdroj: [35] 

Daňové příjmy jsou významnými příjmy nejen státního rozpočtu, ale i dalších 

složek veřejných rozpočtů. Jedním z příjmů měst a obcí ve stoprocentní výši je i 

daň z nemovitostí, a to těch, které se nacházejí v konkrétní obci nebo městě. 

Výběrem daně z nemovitostí jsou na základě zákona č. 531/1990 Sb., o územních 

finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, pověřeny finanční úřady, které 

následně vybranou daň převádějí obcím v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. [27] [32] 

Vzhledem k tomu, že všechny nemovitosti firem působících v Průmyslové 

zóně Krupka se nacházejí právě v této obci, plyne i daň z nemovitosti do příjmů 

obce Krupka. Z údajů získaných od Finančního úřadu v Teplicích (viz. graf č. 1) je 

patrné, že daň z nemovitostí vybraná od jednotlivých firem působících 

v Průmyslové zóně Krupka není zanedbatelná. I tento příjem obce by se v příštích 

letech měl zvyšovat, a to jednak díky přibývajícím nemovitostem, ale také 

                                                 
4) § 4 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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možnosti uplatnit od roku 2009 tzv. místní koeficient (§ 12 zákona č. 338/1992 Sb., 

o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů), kterým se výsledná daňová 

povinnost násobí. [29] 

Graf č. 1: DNE5) firem působících v Průmyslové zóně Krupka  
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zdroj: [35] 

Ostatní daňové příjmy DPPO6), DPH7) a DZČ8) vyjma DS9) jsou v souladu se 

zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších 

předpisů, přidělovány územně samosprávným celkům (obce a kraje) procentuelně 

a v závislosti na počtu obyvatel. DS9) je pouze příjmem státního rozpočtu České 

republiky. [32] 

Vzhledem k tomu, že termín pro podání daňového přiznání u jednotlivých 

druhů daní je odlišný, uvedl jsem údaje týkající se DPH7), DS9) a DNE5) i za rok 

2008 a DPPO6) a DZČ8) pouze do roku 2007. Například termín pro podání 

daňového přiznání k DPPO6) za zdaňovací období roku 2008 je dle zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, do konce března 

2009, v případě, že daňové přiznání podává daňový poradce, do konce června 

2009. Termín pro podání daňového přiznání k DPH7) je dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do 25 dnů po 

skončení zdaňovacího období (měsíc, kalendářní čtvrtletí), tj. do 25.1.2009. 

                                                 
5) daň z nemovitostí  
6) daň z příjmů právnických osob  
7) daň z přidané hodnoty  
8) daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků  
9) daň silniční  
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Termín pro podání daňového přiznání k DS9) je dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani 

silniční, ve znění pozdějších předpisů, do konce ledna po skončení zdaňovacího 

období, tj. do 31.1.2009. [30] [31] [34] 

Pro přehlednější znázornění a lepší vypovídací schopnost jsem získané 

údaje uvedené v tabulkách č. 4 a 5 převedl do grafické podoby (viz. Graf č. 2, 3, 4, 

5 a 6), ze které vyplývá, že z hlediska daní bude Průmyslová zóna Krupka 

přínosem pro státní rozpočet i obec Krupka, neboť vyjma DPH7) je u ostatních 

daňových příjmů včetně výnosů jednotlivých firem vidět stoupající tendence, a to 

vzhledem k tomu, jak jednotlivé firmy v jednotlivých letech uváděly do provozu 

výrobní nebo jinou podnikatelskou činnost. Vývoj u DPH7), přestože jsou zde 

uvedena záporná čísla, je obvyklý vzhledem k výstavbě a realizaci výrobní a jiné 

podnikatelské činnosti, neboť při budování jednotlivých firem, které z počátku 

neprodukují výkony, dochází k převýšení odpočtů DPH7) z přijatých zdanitelných 

plnění nad DPH7) z uskutečněných zdanitelných plnění, a tím k čerpání 

nadměrných odpočtů DPH7) prostřednictvím podaných daňových přiznání u 

finančních úřadů. I u tohoto daňového příjmu by mělo v rámci budoucího vývoje 

průmyslové zóny dojít ke stoupajícímu trendu, jak již naznačuje rok 2008. [34]  

Graf č. 2: DPPO6) firem působících v Průmyslové zóně Krupka  
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Graf č. 3: DPH7) firem působících v Průmyslové zóně Krupka  
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zdroj: [35] 

Graf č. 4: DS9) firem působících v Průmyslové zóně Krupka  
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Graf č. 5: DZČ8) firem působících v Průmyslové zóně Krupka  

DZČ firem p ůsobících v PZ Krupka

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000

2004 2005 2006 2007
rok

v 
tis

. K
č

 
zdroj: [35] 

Graf č. 6: Výnosy firem působících v Průmyslové zóně Krupka  
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zdroj: [35] 

Vzhledem k tomu, že Průmyslová zóna Krupka je realizována jako greenfield, 

tudíž zde došlo k záboru zemědělské půdy, uvádím na následujícím příkladu 

porovnání finanční výnosnosti z realizace průmyslové zóny s finanční výnosností 

v případě využití tohoto území například pro zemědělskou činnost, a to na 1 hektar 

plochy včetně daňového dopadu. Jako podklad pro výpočet jsem použil údaje od 

Českého statistického úřadu, a to produkci zemědělského odvětví v běžných 

cenách a rozlohu zemědělské půdy v hektarech, vše za Ústecký kraj, dále výnosy 

firem působících v Průmyslové zóně Krupka (viz. tabulka č. 5) a rozlohu 

Průmyslové zóny Krupka (viz. tabulka č. 2). Dále jsem uvažoval 
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s desetiprocentním ziskem z výnosů před zdaněním a sazbou DPPO6) platnou dle 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pro 

daný rok. Porovnání je uvedeno v tabulce č. 6. [18] [19] [24] [25] 

Tabulka č. 6: Porovnání výnosnosti na 1 ha využívané plochy včetně daňového dopadu  

Řádek Název údaje Jednotky 2006 2007 

a 
Produkce zemědělského odvětví v běžných 
cenách za Ústecký kraj tis. Kč 5 820 000 6 339 000 

b Výnosy firem působících v PZ Krupka tis. Kč 473 348 757 860 
c Rozloha zemědělské půdy Ústeckého kraje ha 277 117 276 779 
d Rozloha PZ Krupka ha 75 75 

e 
Finanční výnosnost na 1 ha - zemědělská 
činnost (ř. a/c) tis. Kč 21 23 

f 
Finanční výnosnost na 1 ha - realizace PZ 
Krupka (ř. b/d) tis. Kč 6 311 10 105 

g Zisk z výnosů před zdaněním na 1 ha % 10 10 

i 
Zisk z výnosů před zdaněním na 1 ha - 
zemědělská činnost (ř. e/100*g) tis. Kč 2,1 2,3 

j 
Zisk z výnosů před zdaněním na 1 ha - 
realizace PZ Krupka (ř. f/100*g) tis. Kč 631,1 1 010,5 

k Sazba DPPO % 24 24 
l DPPO - zemědělská činnost (ř. i*100*k) tis. Kč 0,5 0,6 

m DPPO - realizace PZ Krupka (ř. j/100*k) tis. Kč 151,5 242,5 

zdroj: [18] [19] [24] [25] [vlastní zpracování] 

Z uvedených výsledků jednoznačně vyplývá, že výnosy firem působících v 

Průmyslové zóně Krupka zabývajících se průmyslovou činností na 1 hektar 

využívané plochy jsou řádově vyšší než výnosy, které by byly dosaženy v případě, 

že by na stejném území byla uskutečňována například zemědělská činnost. I 

z hlediska daňového je při uvažovaném desetiprocentním zisku z výnosů před 

zdaněním daňový výnos výrazně vyšší při realizaci průmyslové zóny než při 

uskutečňování zemědělské činnosti. Výše uvedený výpočet dokazuje, že 

z ekonomického hlediska je výhodnější na daném území realizovat průmyslovou 

zónu na úkor zmíněné zemědělské činnosti. 

5.2 Analýza z pohledu zam ěstnanosti 

Před rokem 1989, kdy zaměstnanost v České republice byla téměř 

stoprocentní, došlo počátkem devadesátých let dvacátého století k postupnému 

útlumu průmyslové výroby. Průmysl Ústeckého kraje byl v této době důležitou 

součástí ekonomického rozvoje České republiky. S jeho útlumem bylo spojeno 
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propouštění zaměstnanců průmyslových podniků a tím došlo během několika let 

k velkému nárůstu nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, která v roce 2003 dosáhla 

téměř 18 %. Na základě údajů Statistického úřadu se Ústecký kraj řadí mezi kraje 

s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (viz. tabulka č. 7). V rámci Ústeckého kraje je to 

právě okres Teplice, který patří mezi oblasti s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v 

Ústeckém kraji (viz. tabulka č. 8 a graf č. 7). Se vstupem investorů do 

průmyslových zón tak vznikla nebo vzniknou nová pracovní místa, která částečně 

řeší nezaměstnanost Ústeckého kraje. [36] 

Tabulka č. 7: Míra nezaměstnanosti v Krajích  

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Středočeský 6,80 6,76 7,21 7,43 7,47 6,25 5,32 4,25 
Jihočeský 5,82 6,03 6,65 6,96 7,24 6,69 5,68 4,47 
Plzeňský 6,47 6,52 7,06 7,60 7,41 6,45 5,60 4,43 
Karlovarský 8,02 8,71 10,07 10,62 11,60 10,28 9,20 7,32 
Ústecký 16,15 15,83 17,13 17,94 16,93 15,41 13,77 10,96 
Liberecký 6,44 7,35 8,68 9,48 9,06 7,73 7,04 6,05 
Královéhradecký 5,89 6,30 7,30 7,89 8,28 7,33 6,32 4,70 
Pardubecký 7,87 7,93 8,66 9,42 9,62 8,35 6,91 5,43 
Vysočina 7,48 7,02 8,32 9,20 9,38 8,23 7,10 5,63 
Jihomoravský 9,35 9,73 11,20 11,45 11,56 10,21 8,82 6,92 
Olomoucký 11,87 11,78 12,20 12,48 12,53 10,65 8,97 6,73 
Zlínský 8,14 8,51 10,22 10,61 10,56 9,27 7,75 6,02 
Moravskoslezský 15,13 15,11 15,89 16,84 16,85 14,23 12,58 9,62 
Praha 3,42 3,39 3,73 4,02 4,24 3,25 2,72 2,16 

Zdroj: [36] 

Tabulka č. 8: Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a v Teplicích 

Rok Ústecký kraj  Teplice  Rok Ústecký kraj  Teplice  Rok Ústecký kraj  Teplice  
1990 0,67 0,47 1996 7,05 7,07 2002 17,13 18,21 
1991 4,47 4,40 1997 10,00 10,03 2003 17,94 19,86 
1992 3,58 3,20 1998 13,18 13,16 2004 16,93 17,63 
1993 5,23 5,11 1999 15,92 15,72 2005 15,41 16,79 
1994 5,24 6,13 2000 16,15 16,97 2006 13,77 15,69 
1995 5,79 6,49 2001 15,83 16,57 2007 10,96 11,72 

zdroj: [36] 
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Graf č. 7: Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a v Teplicích 
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zdroj: [36] 

Z níže uvedených údajů (viz. tabulka č. 9) Statistického úřadu – pobočky 

v Ústí nad Labem vyplývá, že nejvíce neumístěných uchazečů o zaměstnání 

v okrese Teplice bylo v roce 2003 (12250 uchazečů). Právě v tomto roce začala 

být realizována Průmyslová zóna Krupka, kdy od roku 2004 do této zóny postupně 

přicházeli noví investoři zabývající se převážně výrobní činností, náročnější na 

počty pracovníků a prováděným náborem na nově vzniklá pracovní místa přispěli 

ke snížení počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání. [36] 

Tabulka č. 9: Neumístění uchazeči o zaměstnání k 31.12. (Teplice) 

Rok Teplice Rok Teplice Rok Teplice 
1990 317 1996 4 553 2002 11 584 
1991 2 943 1997 6 284 2003 12 250 
1992 2 053 1998 8 213 2004 11 300 
1993 3 236 1999 9 604 2005 10 125 
1994 4 234 2000 10 123 2006 9 702 
1995 4 104 2001 10 581 2007 7 648 

zdroj: [36] 
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Graf č. 8: Neumístění uchazeči o zaměstnání k 31.12. (Teplice) 
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zdroj: [36] 

Původně plánovaná zaměstnanost v průmyslové zóně zatím naplněna není, 

neboť plánováno bylo celkem 2 500 nových pracovních míst, ale jak dokumentují 

uvedená čísla v tabulce č. 10 a grafu č. 9, je k 31.12.2008 vytvořena téměř 

polovina nových pracovních míst z původně plánovaných. K tomu je třeba uvést, 

že průmyslová zóna ještě není zcela obsazena firmami a ne všechny firmy mají 

k tomuto datu využití výroby a ostatní činnosti na 100 % kapacity a tím naplněn 

cílový stav zaměstnanců. [37] 

Tabulka č. 10: Stav zaměstnanců v Průmyslové zóně Krupka 

Stav zaměstnanc ů k 31.12. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Auto-Kabel Krupka s.r.o. 0 3 145 182 209 198 
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. 0 0 123 123 123 123 
Tivall CZ, s.r.o. 0 0 0 19 108 128 
FRK IMMO s.r.o. 0 0 0 0 0 0 
Personna International CZ s.r.o. 0 0 0 0 10 423 
ELBA Buerosysteme s.r.o. 0 0 0 0 0 34 
FRK Technik s.r.o. 0 0 0 0 18 33 
Trans Cabest s.r.o. 0 0 0 0 0 11 
Toyota Logistics Services Czech s.r.o. 0 0 0 0 47 48 
DHL Express (Czech Republic) s.r.o. 0 0 0 0 43 46 
PPL CZ s.r.o. - odštěpný závod Severní Čechy 0 0 0 0 0 32 
CzechPak Manufacturing, s.r.o. 0 0 0 0 0 119 
Celkem zam ěstnanc ů v průmyslové zón ě 0 3 268 324 558 1076 

zdroj: [37] 
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Graf č. 9: Stav zaměstnanců v Průmyslové zóně Krupka 
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zdroj: [37] 

Z uvedených přehledů a grafů lze jednoznačně dovodit, že Průmyslová zóna 

Krupka částečně přispěla a výhledově významněji přispěje k řešení 

nezaměstnanosti v tomto regionu. Lze předpokládat, že další investoři do 

průmyslové zóny se budou také v převážné míře zabývat výrobní činností a tím 

počty pracovníků úměrně porostou na předpokládaný stav nových pracovních 

míst. 

5.3 Analýza z pohledu vlivu na životní prost ředí 

Životní prostředí v Ústeckém kraji bylo v minulosti považováno za jedno 

z nejvíce poškozených v porovnání s ostatními kraji v České republice. Důvodem 

byla vysoká koncentrace průmyslové výroby, ale také těžba uhlí (Severočeská 

hnědouhelná pánev) a následná výroba elektrické energie v uhelných elektrárnách 

(Počerady, Tušimice, Prunéřov, Mělník). V průběhu devadesátých let minulého 

století došlo ke zlepšení stavu životního prostředí především díky odsíření 

uhelných elektráren, ale také útlumem průmyslové výroby.  

Mezi základní znečišťující látky, které jsou evidovány statistickém úřadem, 

patří SO2 (oxid siřičitý), NOx (oxidy dusíku), CO (oxid uhelnatý) a tuhé látky.  
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Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů, patří mezi základní pojmy v oblasti znečišťování ovzduší emise a imise. 

Emise zákon definuje jako vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do 

životního prostředí a imise jako znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní 

koncentrací znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek. Dle 

uvedeného zákona se zdroje znečišťování ovzduší člení na zdroje stacionární a 

mobilní. [3] 

Zdroje stacionární jsou dále členěny podle tepelného výkonu, míry vlivu 

technologického procesu na znečišťování ovzduší nebo rozsahu znečišťování. 

Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány 

statistickým úřadem v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

(REZZO).  

Zdroje znečišťování ovzduší: 

1) Stacionární zdroje: 

a) REZZO 1 – Velké zdroje znečiš'ťování 

⇒ stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 

MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů 

⇒ bodový zdroj 

b) REZZO 2 – Střední zdroje znečišťování  

⇒ stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 

MW, zařízení závažných technologických procesů, uhelné lomy a plochy s 

možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek  

⇒ bodový zdroj 

c) REZZO 3 – Malé zdroje znečišťování  

⇒ stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 

MW, zařízení technologických procesů nespadajících do kategorie velkých 

a středních zdrojů, plochy, na kterých jsou prováděny práce, které mohou 

způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a 

odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti, výrazně 

znečišťující ovzduší 

⇒ plošné zdroje 
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2) Mobilní zdroje znečištění – REZZO 4 

⇒ zahrnuje mobilní zařízení se spalovacími nebo jinými motory, které znečišťují 

ovzduší, zejména silniční a motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, 

plavidla a letadla 

Stacionární zdroje jsou evidovány statistickým úřadem souhrnně za REZZO 

1 - 3, mobilní zdroje jsou začleněny v dílčím souboru REZZO 4. Vzhledem k tomu, 

že údaje o mobilních zdrojích znečišťování ovzduší jsou evidovány za kraj, byly 

pro účely analýzy použity údaje za REZZO 1 – 3, které jsou evidovány dle okresů.  

Český statistický úřad vedl údaje o látkách znečišťující ovzduší až do roku 

2005 (viz. tabulka č. 11 a graf č. 10) odlišně od současné evidence, která spočívá 

ve změně metodiky, kdy v průběhu roku 2006 byly dokončeny přepočty emisí z 

vytápění domácností pro údaje za období let 2000 až 2006 (viz. tabulka č. 12 a 

graf č. 11). Úpravy metodiky se projevily celkovým poklesem potřeby tepla, a tím i 

spotřeby paliv a množství emisí o cca 15–20 %, u tuhých znečišťujících látek 

dokonce o cca 40 %. Rovněž v metodice stanovení spotřeb pohonných hmot a 

emisí mobilních zdrojů bylo provedeno dokončení nového přerozdělení spotřeb 

motorové nafty mezi dopravní prostředky a ostatní nesilniční mobilní zdroje. Údaje 

o spotřebách pohonných hmot za celé období let 2000 až 2006, získané z ČSÚ, 

byly využity pro aktualizaci bilance emisí z dopravy, provozu zemědělských a 

lesních strojů a dalších nesilničních vozidel (např. stavebních strojů). [3] [36] 

Hodnoty uvedené v grafech č. 10 a 11 prokazují, že po odsíření uhelných 

elektráren a útlumu průmyslové výroby v Ústeckém kraji se v průběhu 

devadesátých let minulého století výrazně snížily emise látek znečišťujících 

ovzduší. Lze konstatovat, že od roku 1999 je úroveň emisí uvedených látek 

celkem stabilizována.  

Přestože se od roku 2003 začala budovat Průmyslová zóna Krupka, kde 

jednotliví investoři postupně zahajovali svou činnost, je úroveň emisí látek 

znečišťujících ovzduší přibližně stálá od roku 1999, což dokazuje, že podmínky 

zadávané v jednotlivých zjišťovacích řízeních a posouzeních vlivů na životní 

prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů, byly a jsou průběžně plněny jednotlivými investory. [33] 
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Tabulka č. 11: Látky znečišťující ovzduší –Teplice  

       Emise REZZO 1-3 (t/rok)   

Rok Tuhé látky SO2 NOx CO 
1994 7 005,9 36 148,3 10 548,9 6 438,9 
1995 4 090,9 39 083,8 10 025,8 5 907,0 
1996 2 968,4 33 108,6 6 469,9 5 336,5 
1997 2 021,3 18 386,4 10 361,4 4 597,5 
1998 1 915,5 22 013,9 11 062,4 2 941,1 
1999 877,8 9 951,6 7 608,9 2 793,9 
2000 687,3 10 662,30 7 970,3 2 121,30 
2001 628,2 10 255,4 4 755,1 2 451,9 
2002 538,4 11 098,3 7 995,4 1 555,1 
2003 617,2 11 149,6 7 929,9 1 496,0 
2004 678,8 10 290,2 7 582,1 1 728,3 
2005 522,5 9 911,8 7 202,5 1 382,3 

zdroj: [36] 

Graf č. 10: Látky znečišťující ovzduší – Teplice  
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zdroj: [36] 

Tabulka č. 12: Látky znečišťující ovzduší – přepočtené – Teplice  

                Emise REZZO 1-3 (t/rok) - p řepočtené 

Rok Tuhé látky SO2 NOx CO 
2000 304,8 9 537,0 4 208,8 1 022,6 
2001 459,7 9 864,5 7 674,8 1 206,7 
2002 497,8 11 068,8 7 981,5 1 458,5 
2003 547,3 11 041,2 7 899,4 1 240,8 
2004 617,0 10 230,0 7 556,8 1 557,5 
2005 521,2 9 910,6 7 199,3 1 380,8 
2006 540,0 9 618,6 7 279,3 1 183,8 

zdroj: [36] 
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Graf č. 11: Látky znečišťující ovzduší – přepočtené – Teplice  
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zdroj: [36] 

Firmy působící v průmyslových zónách musí splňovat podmínky dané 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který v souladu 

s právem Evropských společenství10) upravuje posuzování vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a 

postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních 

samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. 

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný 

podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních 

předpisů,11) a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.12) Tento podklad je 

jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů. 11) [33] 

                                                 
10) Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí (85/337/EHS).  
Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o 
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 
Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů 
některých plánů a programů na životní prostředí. 
 
11) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
12) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Na základě Informačního systému EIA13) České informační agentury 

životního prostředí lze konstatovat, že všechny firmy působící v Průmyslové zóně 

Krupka absolvovaly zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. U některých firem byl 

závěr zjišťovacího řízení ten, že není třeba posuzovat investiční záměr dle výše 

uvedeného zákona při splnění stanovených podmínek, a u některých firem byl 

naopak závěr zjišťovacího řízení, že je potřeba provést další posouzení dle 

citovaného zákona. Závěry zjišťovacích řízení vycházely z charakteru 

uvažovaných záměrů, to je z portfolia vlivů konkrétní výrobní nebo jiné 

podnikatelské činnosti na životní prostředí. [10] [33] 

Jako další podklad pro analýzu z hlediska vlivu na životní prostředí jsem 

vycházel z údajů Českého hydrometeorologického ústavu pobočky v Ústí nad 

Labem. Konkrétně se jedná o údaje imisí SO2, NOX a CO. Jedná se o průměrné 

roční hodnoty v jednotkách µg/m3 (viz. tabulka č. 13 a graf č. 12). Dále uvádím 

maximální denní naměřené hodnoty v jednotlivých letech (viz. tabulka č. 14 a graf 

č. 13). V těchto tabulkách jsou hodnoty CO uvedeny od roku 2004 za Teplice, 

neboť hodnoty za Krupku od tohoto roku již nejsou k dispozici. Přestože se jedná 

o měření provedená na jiném místě, začlenil jsem tyto hodnoty do tabulek a grafů, 

neboť Teplice a Krupka jsou od sebe vzdáleny pouze 6 km. [21] 

Tabulka č. 13: Imise – průměrné roční hodnoty (Krupka)14)  

      Imise (µg/m 3) - průměrné ro ční 
                hodnoty (Krupka) 

Rok SO2 NOx CO 
1997 47,00 34,00 374,00 
1998 28,00 27,00 353,00 
1999 15,00 24,00 335,00 
2000 14,00 24,00 251,00 
2001 14,00 22,00 282,00 
2002 14,00 22,00 312,00 
2003 14,30 22,70 382,50 
2004 13,60 21,00 543,20 
2005 13,30 19,00 535,40 
2006 16,00 23,20 556,20 
2007 13,00 19,70 454,10 

zdroj: [21] 

                                                 
13) Environmental Impact Assessment, česky: vyhodnocení vlivů na životní prostředí  
14) údaje CO jsou od roku 2004 uvedeny za Teplice  
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Graf č. 12: Imise – průměrné roční hodnoty (Krupka)14)  
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zdroj: [21] 

Tabulka č. 14: Imise – max. denní hodnota naměřená v roce (Krupka)14)  

            Imise (µg/m 3) - max. denní 
      hodnota nam ěřená v roce (Krupka) 

Rok SO2 NOx CO 
1997 583,00 458,00 1 843,00 
1998 179,00 177,00 1 063,00 
1999 78,00 106,00 1 195,00 
2000 63,00 100,00 755,00 
2001 173,60 83,40 664,80 
2002 191,50 151,10 766,70 
2003 99,80 120,20 1 108,10 
2004 132,70 221,10 1 804,90 
2005 130,90 89,80 2 210,60 
2006 151,60 161,70 2 235,30 
2007 189,90 238,00 1 426,10 

zdroj: [21] 

Graf č. 13: Imise – max. denní hodnota naměřená v roce (Krupka)14)  
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zdroj: [21] 
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Z uvedených údajů stejně tak jako u emisí vyplývá, že naměřené hodnoty 

vybraných ukazatelů v období od vzniku Průmyslové zóny Krupka v porovnání 

s předchozím obdobím se  výrazně neliší, vyjma ukazatele CO, který jak jsem již 

zmínil, je od roku 2004 uveden za Teplice. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že existence a fungování Průmyslové zóny 

Krupka sice ovlivňuje životní prostředí v přilehlém okolí, ale dosavadní podrobná 

měření prováděná příslušnými institucemi prokázala dodržování všech zákonných 

limitů a podmínek uvedených v příslušných povoleních. 

5.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné 

(Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby 

(Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou 

apod. S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování určitého projektu, 

nalézt problémy nebo navrhnout určitá opatření či doporučení k dosažení daného 

cíle. [20] 

Na základě provedené analýzy Průmyslové zóny Krupka lze jednoznačně 

určit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby průmyslových zón obecně (viz. 

tabulka č. 15).  

Mezi silné stránky lze jistě zahrnout přínos v podobě daní, a to nejen pro stát, 

ale i pro obec. Také snížení nezaměstnanosti je velkou předností vzniku 

průmyslových zón, neboť v nich vznikají nové pracovní příležitosti, které mohou 

zaměstnancům nabídnout možnost dosažení vyšších výdělků, a tím si zvýšit 

životní úroveň, než kdyby tito lidé pobírali podporu v nezaměstnanosti a byli 

evidováni na úřadech práce jako uchazeči o zaměstnání. V souvislosti se vznikem 

nových firem v průmyslových zónách dochází k zavádění nových moderních 

technologií, které jednak snižují náročnost na fyzickou práci, ale jsou i šetrnější ve 

vztahu k životnímu prostředí, což dokumentují i naměřené hodnoty. Jako další 

příležitost a silnou stránku průmyslových zón lze označit tzv. synergický efekt, 

který se projeví formou nových zakázek firem působících v průmyslových zónách 

pro subdodavatele (např. dodávky materiálu, surovin, zboží apod.) a s tím 

související možnosti vzniku nových pracovních míst u těchto subdodavatelů. 
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Některé silné stránky realizace průmyslových zón lze zahrnout i mezi příležitosti. 

Mezi slabé stránky realizace průmyslových zón lze jednoznačně zahrnout 

nevyužití starých průmyslových objektů tzv. „brownfieldů“, které pro investory 

znamenají většinou zvýšení nákladů na likvidaci ekologických zátěží. Tím dochází 

k nezájmu ze strany investorů o tato území, kteří raději využijí nabídku investování 

v průmyslových zónách vznikajících na zelené louce tzv. „greenfieldy“, což je 

možné označit za jednu z hrozeb průmyslových zón, neboť dochází k záboru 

většinou orné půdy, kterou by bylo možné využít jiným ekologičtějším způsobem.  

Největší hrozbou průmyslových zón je jejich možný negativní vliv na životní 

prostředí. Nejen z tohoto důvodu vznikl v roce 2001 zákon č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který má za 

úkol eliminovat negativní vliv zamýšlených záměrů na životní prostředí. Pokud 

všechny firmy umístěné v průmyslových zónách budou dodržovat podmínky 

stanovené pro realizaci jejich záměru, nemělo by k poškozování životního 

prostředí docházet. 

Tabulka č. 15: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
1) snížení nezaměstnanosti 1) nevyužití území tzv. "brownfield" 
2) příliv investic   
3) přínos pro stát v podobě daní   
4) zavádění nových moderních technologií   
5) menší náročnost na fyzickou práci   
6) možnost dosažení vyšších mezd   
7) snížení škodlivin do životního prostředí   
8) zvýšení příjmů dotčené obce (např. daň z 
nemovitosti) 

  

9) synergický efekt v podobě zakázek pro 
subdodavatele a možnosti vzniku nových 
pracovních míst u těchto subdodavatelů 

  

Příležitosti Hrozby 
1) snížení nezaměstnanosti 1) výstavba na "zelené louce" 
2) přínos pro stát v podobě daní 2) zábor zemědělské půdy, a tím omezení 

zemědělské činnosti 

3) možnost dosažení vyšších mezd 3) příchod investorů s možným negativním 
vlivem na ŽP 

4) zvýšení příjmů dotčené obce (např. daň z 
nemovitosti) 

  

5) synergický efekt v podobě zakázek pro 
subdodavatele a možnosti vzniku nových 
pracovních míst u těchto subdodavatelů 

  

zdroj:[vlastní zpracování]  
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6 Hodnocení p řínosu pr ůmyslových zón v četně návrh ů a 

doporu čení 

Po zkušenostech při sběru dat pro vypracování diplomové práce mohu 

konstatovat, že realizace průmyslových zón je podporována ze strany státu 

(investiční pobídky, dotace z EU apod.) především zastřešující firmou 

CzechInvest, státní správou a samosprávními orgány. V průběhu zpracovávání 

diplomové práce se mi nepodařilo zjistit, zda existuje instituce nebo jiný subjekt, 

který by se zabýval komplexním vyhodnocením přínosů a dopadů konkrétních 

průmyslových zón jako celků v jednotlivých regionech.  

Průmyslové zóny je možné hodnotit ze dvou pohledů, a to jaká přinesou 

pozitiva a jaká negativa. 

Mezi pozitiva realizace průmyslových zón je možné zařadit přínos pro stát 

včetně obcí, firmy a občany.  

Pro stát a obce se jedná především o daňový přínos, příliv investic, snížení 

nezaměstnanosti, zároveň také možnost snadnější kontroly dodržování 

stanovených podmínek pro podnikání v daném území.  

Pro firmy se jedná především o možnost investováním dosáhnout příslušný 

zisk, který je cílem podnikání, a dále prosazení se v konkurenčním boji mezi 

ostatními firmami na trhu s podobně zaměřenou výrobní nebo jinou 

podnikatelskou činností. Další výhodou pro firmy je možnost investování 

v připravených zasíťovaných územích, která jsou ošetřena i z právního hlediska. 

Občanům průmyslové zóny nabídly a budou dále nabízet nová pracovní 

místa s možností dosažení vyšších mezd a s tím související zvyšování životní 

úrovně. Další výhodou pro občana je situování průmyslových zón do extravilánu 

obcí, což umožňuje určité oddělení průmyslových, převážně výrobních činností, od 

intravilánu, čili území určených k bydlení, občanskému vyžití a drobnému 

podnikání zejména ve službách a podobných méně zatěžujících oborech. Tím 

nedochází k přímému ovlivňování životního prostředí v územích, kde tito občané 

bydlí.  
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Významným přínosem pro ekonomiku jako celku je vliv synergického efektu, 

který se projevuje formou nových zakázek firem působících v průmyslových 

zónách pro subdodavatele (např. dodávky materiálu, surovin, zboží apod.) a s tím 

související možnosti vzniku nových pracovních míst u těchto subdodavatelů. 

Negativem realizace průmyslových zón je jejich možný negativní vliv na 

životní prostředí a dále nevyužívání starých průmyslových objektů tzv. 

„brownfieldů“ k podnikatelské činnosti.  

Z výše uvedeného hodnocení pozitiv a negativ realizace průmyslových zón 

vyplývá kladný přínos tohoto způsobu řešení transformace ekonomiky. 

Realizace průmyslových zón převážně výstavbou na „zelené louce“ pomohla 

řešit ekonomickou situaci státu v období ekonomické útlumu, kdy tuto situaci bylo 

potřebné řešit v rámci možností co nejrychleji. Jako doplňující řešení transformace 

české ekonomiky s výhledem na období v delším časovém horizontu doporučuji 

zaměřit výstavbu dalších průmyslových zón do oblastí tzv. „brownfieldů“. Tato 

modifikace transformace by měla být v maximální míře podporována a 

prosazována státem s určitými zásadami dále uvedenými. 

Součástí přípravy průmyslových zón je samozřejmě i komunikace s občany, 

kteří bydlí v dotčených územích. Existuje sice možnost zakládání občanských 

sdružení jako platformy pro vzájemné informování a obhajování investorských 

záměrů v průmyslových zónách, nicméně po dosavadních zkušenostech s touto 

problematikou je třeba hledat  další možnosti jak více a podrobněji  přibližovat  

informace o investičních záměrech v průmyslových zónách občanské veřejnosti. 

Jako nejpřijatelnější a nejtransparentnější metodou, kterou lze přesvědčení 

občanů zmapovat se osvědčuje metoda použití pečlivě připraveného místního 

referenda, jehož výsledek by byl právoplatně uznán. Výsledek místního referenda 

by sloužil jako jeden z podkladů pro konečné stanovisko příslušných státních a 

samosprávných orgánů k realizaci investičních záměrů v průmyslových zónách a 

byl by určitě nejobjektivnějším vodítkem. Tímto opatřením je možné v maximální 

možné míře předejít případným protestním akcím a nedorozuměním mezi 

správními orgány a občanskou veřejností. 
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Regenerace a využití „brownfieldů“ podle mého názoru představuje další 

řešení transformace ekonomického rozvoje Ústeckého kraje. Je to sice varianta 

náročnější jak na přípravu řešení, projektovou činnost, právní, ale hlavně finanční 

zabezpečení, nicméně je to nevyhnutelný a nutný proces, který zainteresované 

státní, samosprávní a ostatní dotčené subjekty musí absolvovat. Nelze jen rozvíjet 

tzv. nové podnikatelské kapacity, ale pro celkový krajinný, kulturní a podnikatelský 

ráz Ústeckého kraje musí být postupně v rámci daných možností vyřešeny tyto 

nejpalčivější problémy, které jsou spojeny s útlumem nepřeživších výrobních 

činností. 

Regeneraci a další využití „brownfieldů“ je nutné v maximální míře ovlivňovat 

vhodnou daňovou politikou, využíváním dotací z EU, vytvářením optimálních 

podmínek pro podnikání, tj. efektivní a jednoduchou státní správou se 

srozumitelnými a jednoznačnými pravidly včetně fungujících kontrolních 

mechanismů. Participace státu na odstraňování ekologických zátěží v 

„brownfieldech“ určitě zvýší zájem ze strany investorů o umístění svého 

podnikatelského záměru na tato území. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu jedné z průmyslových zón 

Ústeckého kraje, a to Průmyslové zóny Krupka, a následnou paušalizací na 

ostatní průmyslové zóny Ústeckého kraje zhodnotit přínos průmyslových zón pro 

ekonomiku jako podstatného faktoru industrializace Ústeckého kraje, případně 

navrhnout modifikaci transformace ekonomiky Ústeckého kraje. 

Jako reprezentativní vzorek průmyslových zón Ústeckého kraje jsem provedl 

analýzu Průmyslové zóny Krupka se zaměřením na ekonomiku, zaměstnanost a 

životní prostředí. Z údajů, které nebylo jednoduché získat, a které je možné takto 

paušalizovat na všechny průmyslové zóny Ústeckého kraje, lze usoudit, že na 

základě postupného rozvoje výrobní nebo jiné podnikatelské činnosti jednotlivých 

firem působících v průmyslových zónách, získá stát, ale i dotčené obce 

nezanedbatelné příjmy do svých rozpočtů v podobě daní. Nemalou měrou 

průmyslové zóny přispívají také ke snížení nezaměstnanosti v jednotlivých 

regionech, čímž dochází i ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva. Negativem snad 

zůstává jen vliv průmyslových zón na životní prostředí, neboť jejich výstavba na 

zelené louce tzv. „greenfieldy“ je spojena s poměrně velkým záborem zemědělské 

půdy, která by mohla být z hlediska životního prostředí využita jiným způsobem, a 

to například zemědělskou činností nebo vytvořením lesoparků či využitím pro 

sportovní činnost. Dalším negativem, byť již ne zdaleka v takové míře jako 

ovlivňoval životní prostředí průmysl v 80. a 90. letech minulého století, je jistě vliv 

na kvalitu ovzduší v oblasti průmyslových zón, i v případě dodržování stanovených 

limitů a podmínek pro realizaci jednotlivých podnikatelských záměrů 

v průmyslových zónách. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že průmyslové zóny jako podstatný 

faktor industrializace jsou z celkového pohledu přínosem pro ekonomiku 

Ústeckého kraje. Aby přínos byl ještě větší, bylo by dobré omezit výstavbu 

průmyslových zón na zelené louce a zaměřit větší pozornost na bývalé 

průmyslové objekty tzv. „brownfieldy“.  
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Průmyslové zóny určitě svými specifickými podmínkami při jejich realizaci, 

dosavadními výsledky a výhledovými možnostmi, přispěly a budou dále přispívat 

jako rozhodující element k naplňování budoucího ideálního stavu společenské 

vize, tvořené těmito aspekty: 

- spokojený, movitý občan plnohodnotně realizující svoje fyzické a duševní 

potřeby, 

- dobře fungující bohatý stát, zasahující do podnikatelského a veřejného života 

občanů jen v nezbytně nutné míře, s citlivou sociální politikou, 

- fungující spravedlivé a transparentní tržní prostředí, 

- co nejpřijatelnější pracovní a životní prostředí. 

Závěrem považuji za nutné zmínit v diplomové práci otázku probíhající 

současné celosvětové ekonomické krize, která již zasáhla i Českou republiku. 

Z tohoto důvodu lze předpokládat pomalejší další vývoj průmyslových zón 

s ohledem na přijímaná protikrizová opatření ze strany státu, současných a 

potencionálních investorů, také obecné omezení spotřeby z důvodu nižší kupní 

síly obyvatelstva. 

Přesto představuje zachování a další rozvoj průmyslových zón právem 

preferovanou alternativu pozitivního vývoje ekonomiky v Ústeckém kraji. 
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