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Annotation 

The Bachelorship Thesis summarizes the observations related to the influence of 

industrial zone on economy and growth of communities.  The first section contains 

the main features for the community characteristics.  It also explains the methods 

of community financing.  It evaluates not only the community financial situation, 

but also the human aspect.  The next section is focused on industrial zones.  It 

describes the main conditions of selecting the location for an industrial zone 

establishment.  The community economy is analyzed based on the knowledge of 

the community and industrial zones.  The next section evaluates the community 

economy analysis results.  The influences of the industrial zones on a community 

are evaluated in the conclusion of the Thesis. 
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Anotace 

V bakalářské práci jsou zpracovány poznatky vlivu průmyslové zóny na 

hospodaření a rozvoj obec. V první části jsou uvedeny hlavní znaky pro 

charakteristiku průmyslové zóny a obce. Dále jsou vysvětleny způsoby financování 

obce. Dále jsou popsány hlavní podmínky pro výběr lokality pro zbudování  

průmyslové zóny.V další části je provedena analýza hospodaření obce. Je 

hodnocena nejen finanční situace obce, ale i lidské hledisko. V další části jsou 

zhodnoceny výsledky analýzy hospodaření obce. Na závěr práce je všeobecné 

hodnocení vlivů průmyslových zón na obec. 
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1. ÚVOD 

Vznik průmyslových zón v České republice se stal ekonomickou prioritou pro 

velká krajská města, ale i pro města s menším počtem obyvatel. V současné době 

je nutností obcí, aby vytvářely co nejlepší podmínky pro investory. Obce, které 

mají ve svém katastrálním území průmyslovou zónu, jsou touto průmyslovou 

zónou ovlivňovány jak pozitivně tak i negativně.V bakalářské práci se budu 

zabývat průmyslovou zónou  a jí dotčenou obcí. 

Hlavním cílem bakalářské práce bude stanovení oblastí vlivů průmyslové 

zóny, které působí na obec v jejímţ katastrálním území se zóna nachází. Zároveň 

provedu vyhodnocení těchto konkrétních vlivů. Pro bakalářskou práci si vyberu 

obec Havraň. Tato obec má na svém katastrálním území zbudovanou 

průmyslovou zónu Joseph. 

Bakalářská práce bude rozdělena na několik částí. V první části se zaměřím 

na obecnou charakteristiku obce. Uvedu situaci na Mostecku a základní důvody, 

proč v tomto regionu budovat průmyslové zóny a podporovat investory. Provedu 

podrobný popis obce Havraň. V další části  provedu zhodnocení průmyslových 

zón v České republice. Zde  budou také charakterizovány důleţité pojmy, které 

souvisí s výkladem průmyslové zóny. 

Další část zaměřím na analýzu vlivu průmyslové zóny na hospodaření a 

rozvoj obce. K rozboru hospodaření  bude pouţit „Výkazy pro hodnocení plnění 

rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků“  sestavený vţdy 

ke konci roku. Budu se řídit i  vlastními nashromáţděnými poznatky . 

V závěrečné části bakalářské práce budou sumarizovány základní údaje, 

které byly získány šetřením. Budu posuzovat a hodnotit, jak je tato obec touto 

průmyslovou zónou ovlivněna.  

Cílem  bakalářské práce bude najít základní důleţité vlivy, kterými 

průmyslová zóna Josepf ovlivňuje obec Havraň. 
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2. CHARAKTERISTIKA OBCE 

„V České republice je problematika obcí a měst upravena zákonem 

č.128/2000 Sb. o obecním zřízení  a zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě 

Praze1„[13]. 

2.1. VÝKLAD POJMŮ 

„Obce jsou podle Ústavy základní územní samosprávné celky. Jsou 

územními společenstvími občanů, která mají práva na samosprávu . Samospráva 

je forma veřejné správy, kterou občané vykonávají buď přímo sami nebo 

prostřednictvím volených zástupců. Obec je vymezena základními znaky: území, 

lidé, samospráva.Má vlastní finanční prostředky a sestavuje svůj vlastní rozpočet. 

Obec má vymezenu finanční suverenitu, můţe vstupovat do všech zákonem 

přípustných smluvních vztahů, rozhoduje o nich a nese odpovědnost za důsledky 

svých rozhodnutí. Je právnickou osobou zaloţenou na členství, je nositelem 

veřejných úkolů a zájmů obce jsou územními společenstvími občanů, která mají 

právo na samosprávu” 

Dle současné právní úpravy můţe nová obec vzniknout sloučením dvou 

nebo více obcí, které spolu sousedí nebo oddělením jedné či více místních částí 

od obce. Způsob a podmínky zániku obce stanoví příslušné zákony. Obvyklým 

způsobem zániku obce je sloučení s jinou obcí.  Obec je základní územní 

jednotkou státu.  Podle Ústavy se území státu člení na obce a kaţdá obec je 

součástí vyššího samosprávného územního celku. Česká republika se člení na 

kraje, okresy a obce. Území kaţdé obce je vymezeno jedním nebo více 

katastrálními územími. 

                                                 

1
„ Právo lze vymezit jako souhrn právních norem. Právní normy jsou obecně závazná a vynutitelná 

pravidla chování. Nelézáme je v zákonech a jiných právních předpisech, které označujeme jako prameny 

práva. Prameny práva tvoří dle Ústavy ústavní zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády, právní 

předpisy (vyhlášky) ministerstev a jiných správních úřadů a vyhlášky samosprávných územních celků”[1]. 
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Obec2 je sociální jednotka, tvořena obyvatelstvem, společně uţívajícím 

vymezené území.  

Obec jako samosprávné společenství občanů a právnická osoba můţe 

vykonávat svou působnost buď bezprostředně občany anebo prostřednictvím 

svých orgánů.Orgánem obce je zastupitelstvo obce, rada obce a starosta.  

Úkolem obcí je zajišťovat veřejné sluţby, bezpečnost, posilování úcty 

k právům a důstojnosti lidí. Hlavním posláním obce je pečovat o všestranný rozvoj 

svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání téţ veřejný 

zájem. Obec vydává obecně závazné vyhlášky a nařízení, při výkonu samostatné i 

přenesené působnosti. 

Obce hospodaří s hmotným majetkem (věcmi) ve vlastnictví obcí, hospodaří 

s finančními prostředky a hospodaří s jinými majetkovými právy, zejména 

pohledávkami. Obec hospodaří dle svého rozpočtu příjmů a výdajů s vyuţitím 

vlastním peněţních fondů. Obec zabezpečuje pomocí svého rozpočtu vlastní 

činnosti veřejně prospěšné a ty, které na ni deleguje stát . 

Příjmy obce 

Municipální jednotky potřebují ke své činnosti nemalé finanční prostředky, 

které získávají prostřednictvím příjmů: 

▪daňové ▪nedaňové ▪kapitálové ▪dotace . 

Nejdůleţitější skupinou jsou daňové příjmy, které obecně tvoří 55- 60% veškerých 

příjmů obcí. Daňové příjmy jsou rozdělovány mezi obce na základě rozpočtového 

                                                 

2
 „Obec vymezuje slovník obecně jako „sloţitý sociální systém podmíněný hmotným prostředím, 

místem, obyvatelstvem, kulturou a časem a vytvářený sociálními institucemi, jako je hospodářství, správa, 

rodina, náboţenská výchova, masové komunikace.  Obec je však také procesem, ve kterém dochází k stálé 

výměně členů, k diferenciaci sociálního postavení, rozdělování moci a prestiţe, rozdělování zboţí a sluţeb, 

sociální mobilitě a k integraci jednotlivých sloţek, které obce vytvářejí.“ Ilustrovaná encyklopedie, 

Encyklopedický dům, Praha 1995“ [1]. 
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určení daní, podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. 

Výdaje obce 

Výdaje obecního rozpočtu členíme na výdaje: 

▪běţné a ▪kapitálové  

Z běţných výdajů se financují běţné potřeby v příslušném rozpočtovém roce. 

Kapitálové výdaje slouţí k financování dlouhodobých investičních potřeb 

přesahujících jedno rozpočtové období. 

Obec má daňové povinnosti, které ji ukládají daňové zákony. Obce odvádí 

daně z příjmu, z nemovitostí, silniční, z přidané hodnoty, spotřební a daně 

dědické, darovací a z převodu nemovitosti. 

2.2. OBEC HAVRAŇ 

V této práci zhodnotím vlivy, kterými  vzniklá průmyslová zóna ovlivňuje  

rozvoj a hospodaření obce Havraň.  Tato obec patří do okresu Most. 

Okres Most svou rozlohou (467 km2) a počtem obyvatel patří k nejmenším, 

ale nejlidnatějším okresům  republiky.  Okres tvoří 22 obcí a 4 města (Most, 

Litvínov, Meziboří, Lom). Okres Most má výbornou strategickou polohu. Jeho 

výhodou je blízkost státní hranice se Spolkovou republikou Německo, coţ výrazně 

ovlivňuje regionální ekonomiku. Charakteristickým rysem okresu je tradice 

průmyslové výroby.   Z  ekonomického hlediska je  okres Most v rámci České 

republiky  zaměřen na dobývání nerostů, zejména hnědého uhlí. 

Mostecko je region, který potřebuje nové investory. Potýká se dlouhodobě 

s vysokou nezaměstnaností. Příliv nových investorů slibuje nové pracovní 

příleţitosti a příliv kapitálu jak zahraničního tak tuzemského. 

Město Most nabízí investorům ekonomicky výhodné lokality – průmyslové 

zóny,  technologické parky či investiční zóny. Město můţe nabídnout investorům 
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průmyslovou zónu JOSEPH , která se nachází mimo město Most . Město Most 

poskytuje investorům informace. 

Obec Havraň je ve správním obvodu obce Most s rozšířenou působností. 

V tabulce č. 1 je uvedena základní charakteristika Havraně. Tato část Mostecka je 

zemědělskou oblastí, kde se převáţně pěstovala cukrová řepa. Nachází se zhruba 

8 km jihozápadně od Mostu. Pod správu Obecního úřadu Havraň spadají obce 

Saběnice a Moravěves.  Na obrázku č. 1 je uveden znak obce. 

 

Obrázek 1: Znak obce Havraň 

Zdroj:[9] 

V obci je zvoleno devítičlenné zastupitelstvo a výbory. Zastupitelstvo je ve 

sloţení starostky a místostarosty a sedmi členů. Ke stanoveným výborů patří 

finanční a kontrolní výbor , výbor kulturní a péče o člověka. Do kompetence 

finančního výboru spadá dohlíţení nad finančním hospodařením obce, 

sestavování rozpočtu včetně návrhů na rozpočtové změny, provádění 

inventarizace v obecním obchodě, kontrola pokladny obecního úřadu a další 

činnosti týkající se financí. V kompetenci kontrolního výboru je kontrola plnění 

usnesení zastupitelstva obce a dále plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo 

obce. Činnosti kulturního výboru a péče o člověka se dotýkají oblasti kulturní, péče 

o člověka a bytového fondu. V obci je zřízena kanalizace, plynofikace, vodovod-. 

Je zde sakrární stavba, hřbitov, pošta, zdravotní zařízení, občerstvení, obchod, 

knihovna, sportoviště a koupaliště .  V obci Havraň se nacházejí i historické 

památky jako je kostel sv. Vavřince, hrobka Fischerů a fara. V obci Moravěves je  
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historickou památkou kaple. K rekreaci a rybolovu jsou vyuţívány rybníky, 

kterými protéká řeka Srpina . 

Statistické údaje 

ZÚJ: 567141 

ID obce: 3802 Policie Ne 

Statut: Obec Kanalizace (ČOV) Ano 

Počet částí 3 Vodovod Ano 

Katastrální výměra 1716 ha Plynofikace Ano 

Počet obyvatel 523 Občerstvení Ano 

Z toho v produkt. věku 276 Knihovna Ano 

Průměrný věk 38,4 Hřiště Ano 

Pošta Ano Hřbitov Ano 

Škola Ne Obchod Ano 

Předškolní zařízení Ano Koupaliště Ano 

Zdravotnické zařízení Ano Sakrátní stavba Ano 

Tabulka č. 1. Statistické údaje obce Havraň 

Zdroj: [Český statistický úřad+ vlastní zpracování] 

Stav obyvatel 

Stav k 1.1.2010 Muţi Ţeny Celkem 

Počet obyvatel  264 259 523 

Průměrný věk 36,9 39,9 38,4 

Tabulka č. 2. Počet obyvatel v obci Havraň 

Zdroj: [Český statistický úřad+ vlastní zpracování] 

K uspokojení zájmových potřeb občanů byly zřízeny kluby, organizace a 

spolky: Sdruţení dobrovolných hasičů, Myslivecké sdruţení, Klub dobré nálady, 

Ţeny, Svaz důchodců, Sportovní klub, Fotbalisté, Motokros. 
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Dle statistických údajů k 1.1.2010 má  obec 523  obyvatel.. Průměrný věk 

38,4 let viz. tabulka č.2. V roce 2004 zastupitelstvo obce Havraň schválilo nový 

územní plán, který určuje a podstatně rozšiřuje území pro průmyslovou zónu.  

Obec je  členem „Sdruţení obcí Mostu – Jih od roku 2000“. Toto sdruţení 

poskytuje dotace v rámci zlepšení úrovně obcí  v tomto mikroregionu3.  

Rok 

Měsíc 

leden červen prosinec 

2000 není stanoveno 38,1 47,9 

2001 53,8 42,3 40,31 

2002 35 32,5 35,4 

2003 38,2 37,8 43,7 

2004 41,2 35,7 38,7 

2005 39,9 35,3 35,7 

2006 37,4 29,8 30,25 

2007 31,09 17,65 16,39 

2008 17,23 9,66 13,87 

2009 14,29 12,61 16,81 

2010 18,91 11,76 15,5 

Tabulka č.3:  Vývoj nezaměstnanosti v obci Havraň 

Zdroj: [Úřad práce Most+ vlastní zpracování] 

                                                 
3
 „Mikroregion je sdruţení několika obcí za účelem dosaţení společného cíle. Typickým rysem 

takového svazku je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem nadřízeného orgánu nebo ze zákona. 

Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje:na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního 

úkolu nebo na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí podle zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích nebo zakládáním právnických osob podle Obchodního zákoníku dvěma 

nebo více obcemi.Mezi mikroregiony se započítávají jak svazky obcí podle zákona číslo 128/2000 

Sb., tak sdruţení, která byla zaloţena podle Občanského zákoníku (některé mikroregiony jsou 

stále ještě zaloţeny podle staršího zákona č. 367/1990 Sb.)“[14]. 
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3. ANALÝZA VLIVU PRŮMYSLOVÉ ZÓNY NA HOSPODAŘENÍ A 

ROZVOJ OBCE 

Tato část po vymezení základních pojmů je  zaměřena na konkrétní území 

České republiky a konkrétní obec. 

3.1. PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 

„Pojem Průmyslová zóna [dále jen PZ] je vysvětlována jako ucelený soubor 

kompaktních univerzálních objektů vhodných pro lehkou, hygienicky nezávadnou 

výrobu s účelně vyřešenou dopravou a velkým podílem zeleně mezi jednotlivými 

objekty“. „Průmyslová zóna je uceleným komplexem průmyslu a sluţeb s řadou 

integrovaných funkcí odborného charakteru. Takovýto komplex maximálně 

vyuţívá vzájemné podpory jednotlivých firem ve výměně informací, poradenství, 

společně prezentace a vyuţívání mezinárodních kontaktů. Tato synergie má za 

úkol vést k dosaţení lepších výsledků“.  Průmyslové zóny vznikají především na 

okrajích měst. „Určení počtu průmyslových zón  je sloţité, protoţe neexistuje 

ţádný limit určující vymezení průmyslových zón“  

V České republice vznikla v roce 1998 agentura CzechInvest, která je 

zaloţena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Tato agentura 

působí na trhu průmyslových nemovitostí s cílem podporovat podnikání a investice 

v České republice. Dále poskytuje závazné informace o těchto zónách Agentura 

CzechInvest v roce 2008 zprostředkovala 182 investiční projektů 

3.1. PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V ČR 

K rozhodnutí investovat v České  republice vedou zahraniční firmy tyto 

důvody: 

  bezpečnost investování v České republice  

  státní ochrana  

  otevřenost pro zahraniční investice  

  nízká úroveň inflace  

  daňové podmínky  
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  předpoklad dobré produktivity práce  

  právní systém  

  snadný kontakt se zákazníky.  

V České republice od roku 1998 stát investoval do vybudování 103 

průmyslových zón s celkovou plochou 3 129 hektarů. Do průmyslových zón 

investovalo 520 investorů, kteří se zavázali vytvořit 119 000 pracovních míst a 

investovat 192 miliard korun. 

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

století rozsáhlou transformaci průmyslové výroby. Důsledky této transformace se 

plně promítly hlavně v Ústeckém kraji, který hraje v ekonomickém rozvoji české 

republiky významnou úlohu, právě díky odvětví průmyslové výroby a dobývání 

nerostných surovin. 

Nejvyšší počet průmyslových zón je v Ústeckém kraji. V tabulce č.4 jsou 

uvedena důleţitá města v Ústeckém kraji včetně počtu průmyslových zón.  

Databáze průmyslových zón Ústeckého kraje 

Město Počet zón Město Počet zón 

Bílina 0 Most 2 

Děčín 0 Podbořany 1 

Chomutov 6 Roudnice nad Labem  0 

Kadaň 2 Rumburk 1 

Litoměřice  1 Teplice 1 

Litvínov 1 Ústí nad Labem 6 

Louny 4 Varnsdorf 0 

Lovosice 2 Ţatec 2 

Tabulka č. 4:  Průmyslové zóny Ústeckého kraje 

Zdroj:[6 + vlastní zpracování] 
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Největší PZ Ústeckého kraje je Triangle. Tento kraj má ve srovnání s 

ostatními regiony nejniţší obsazenost průmyslových zón. Nejméně průmyslových 

zón se zbudováno v Libereckém kraji. Za podpory státu tu vznikly jen dva areály. 

Stát podporuje i vstup do průmyslových zón menším firmám. Česká republika patří 

mezi nejlepší státy světa v přílivu  zahraničních investic. Dle pravidelné statistiky 

obsazenosti zón podpořených ze státního rozpočtu jsou v průměru plochy 

obsazeny ze 72 %. 

3.3. PROGRAM NA PODPORU ROZVOJE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN 

Na počátku  byl „Program na podporu průmyslových zón 1998-2005. Cílovou 

skupinou, jíţ byla tato podpora určena byly obce, svazky obcí a kraje, 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 postiţených regionech ČR. Správcem programu je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, zprostředkovací agentura je 

CzechInvest.  

Jednotlivé podprogramy jsou: 

 Příprava průmyslových zón 

 Regenerace nevyuţívaných průmyslových areálů – tzv. Brownfields 

 Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů 

 Akreditace průmyslových zón – zvyšování konkurenceschopnosti 

průmyslových zón 

Forma a výše podpory: 

přímé dotace, dotace na hrazení úroků z bankových úvěrů,dotace na hrazení 

splátek jistiny z bankovních úvěrů formou návratné finanční výpomoci,výše 

podpory – Nákladová mezera, výše podpory na marketing a management 

podnikatelských nemovitostí. 



Miluše Spurná: Vliv průmyslové zóny na obec 

2011    

  

12 

„Strategickými projekty v oblasti průmyslových nemovitostí jsou tzv. 

strategické průmyslové zóny. Jedná se o zóny o výměře minimálně 200 ha nebo o 

výměře nejméně 100 ha, kdy je zóna realizována v zastavěném, ale 

nevyuţívaném území”[5]. Příprava strategických zón probíhá vţdy ve spolupráci 

Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a zástupci krajské a 

místní samosprávy. 

3.4. PRŮMYSLOVÁ ZÓNA JOSEPH 

Pro hodnocení vlivů PZ na obec jsem si vybrala průmyslovou zónu Joseph. 

Posuzovaná průmyslová zóna se nachází na Mostecku. Průmyslová zóna byla 

otevřena dne 22.1.2002. PZ Joseph je rozvojovou plochou na „zelené louce“. 

Lokalita PZ splňuje poţadavky investorů, kterými je poţadavek na plochu, 

vzdálenost od obytné zóny, na nenávětrnou stranu a podmínkou bylo stanovisko 

MŢP. Průmyslová zóna Joseph patří mezi nemovitosti, které v roce 2008 nejvíce 

přispěly k rozvoji podnikání v České republice. Tato zóna má dobře připravené 

podnikatelské nemovitosti pro získávání nových investic. PZ získala certifikát 

agentury CzechInvest jako potvrzení kvalit a atraktivity pro potenciální investory. 

Základní údaje o průmyslové zóně 

Vlastníkem průmyslové zóny je Statutární město Most. Průmyslová zóna je 

zahrnuta v ÚP obce Havraň. Celková plocha PZ je cca 320 ha. Celková 

zastavitelná plocha je cca 175 ha a volná plocha cca 129 ha [9]. Geografická 

poloha: cca 6 km od Mostu v JZ směru, mezi obcemi Havraň a Moravěves. Leţí 

na rovinatém území zemědělsky intenzivně vyuţívaném. Lokalita je bez přímé 

vazby na ţelezniční trať, ale je přímo napojená na silnici Dubí-Most-Ţatec-Plzeň-

Ţelezná Ruda – SRN s návazností na silnici Praha-Slaný-Louny-Chomutov-SRN. 

Technická infrastruktura: elektřina – trafostanice, pitná voda – čerpací stanice a 

vodojem, průmyslová voda, plyn –přípojka, kanalizace dešťová – zemní nádrţ, 

kanalizace splašková. Východní okraj průmyslové zóny je limitován vedením 

vysokého napětí. 
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Obrázek 2: Lokace průmyslové zóny Joseph 

Zdroj:[12] 

Vyuţití průmyslové zóny 

Stav vyuţití: Průmyslová zóna je jiţ z části vyuţita. V současnosti 

průmyslovou zónu vyuţívá firma NEMAK Czech Republik, s.r.o., STARCAM s.r.o.,  

AFSI, s.r.o., RAI, s.r.o.  a firma ELEVEN, která se začíná rozvíjet. 

„Americká společnost Advanced Filtration Systems Incorporated (AFSI) je 

společný podnik společnosti Donaldson a Caterpillar zaloţený v roce 1986”[4]. 

Rozhodnutí o výstavbě evropské pobočky padlo v roce 2007 a pro její místo byla 

vybrána průmyslová zóna Joseph. AFSI Europe, s.r.o. dne 19.3.2010 zahájila 

provoz výrobní linky, která  vyrábí komponenty (filtry vzduchové a olejové) pro 

stroje a motory značky Caterpillar a perlina. Firma pro svoji výrobu vyuţívá 

dodávky surovina a sluţeb českých společností. 

„RECTICEL je nadnárodní společnost, která ze svého bruselského centra řídí 

výrobu ve více neţ 100 závodech umístěných jak v Evropě, tak i v Severní 

Americe a Asii. Firma je úzce spjata s technologií zpracování polyuretanových 

hmot a soustředí se do 4 základních divizí: 

 automotive (výrobky pro automobilový průmysl) 

 bedding (matrace a postelové rošty) 
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 flexible foam (nábytkářské a technické pěny jako např. filtrace či těsnění) 

 insulation (stavební a průmyslové aplikace) 

Nejvýznamnějším a nejrychleji se rozvíjejícím sektorem je právě automotive, ve 

kterém se RECTICEL zaměřuje aktuálně především na výrobu povrchů palubních 

desek a výplní dveří. RECTICEL Interiors CZ byla zaloţena v říjnu roku 2001.  

RECTICEL Interiére CZ vybudoval nový závod  RAI, s.r.o. právě v průmyslové 

zóně Josepf. Závod vyrábí interiérové prvky z polyuretanu pro automobilový 

průmysl. Součástí provozu je vývojové pracoviště, které  zajišťuje vývoj a výrobu 

speciálních zařízení a dávkovacích jednotek pouţívaných pro stavbu SPRAY 

technologií pro všechny závody RECTICEL ve skupině Interior Solutions”[10]. 

STARCAM, s.r.o. je německá společnost, která uspokojuje potřeby 

automobilového průmyslu výrobou špičkových hliníkových komponentů. 

Především vyrábí hliníkové hlavy a bloky motorů. Firma jelikoţ pracuje se 

hliníkem, musí dodrţovat přísná hygienická pravidla a musí být zodpovědná vůči 

ţivotnímu prostředí Hlavními zákazníky jsou Ford, Gereral Motors, Daimler 

Chrysler a Opel. STARCAM byl zaloţen v roce 2006 jako společný podnik 

společností Nemak a DaimlerChrysler. 

„Společnost NEMAK S.A., Monterrey Mexiko, je výrobcem hliníkových 

komponentů pro automobily a významným dodavatelem hliníkových odlitků pro 

automobilové výrobce. Hlavními zákazníky jsou Ford, General Motors, Daimler 

Chrysler a Opel”[8]. Na PZ působí od 6. října 2003. Nemak patří k podnikatelské 

skupině ALFA. Alfa je jednou z předních podnikatelských skupin v Mexiku, kde 

zaujímá vedoucí ve většině obchodních oblastí, kterým se věnuje. Alfa uzavřela 

obchodní aliance s více neţ 20 předními společnostmi ze Spojených států, Jiţní 

Ameriky a Mexika. Alfa vyváţí své výrobky do více neţ 60 zemí a vlastní výrobní 

kapacity v Mexiku, Spojených státech, Kanadě a Venezuele. 

Novou firmou, která zahajuje provoz  je firma ELEVEN. Ta bude vyrábět za 

pomoci robotických linek. Její součástí budou i skladovací haly. Závod bude 

navazovat na výrobu společnosti RAI, která v zóně vyrábí plastové palubní desky 
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automobilů. Firma postupně plánuje zaměstnat postupně 700 aţ 900 lidí.  První 

fázi výstavby závodu chce firma dokončit jiţ v létě 2011 a zaměstnat 100 lidí. 

Druhá etapa má být hotova v roce 2014.  Společnost ALEVEN MOST, s.r.o. 

zamýšlí v rozvojové zóně Joseph postavit areál pro skladování a výrobu vnitřních 

dílů automobilů určených převáţně pro evropské trhy.  

Kategorie organizací podle počtu zaměstnanců  

IČ Název Firmy vznik 
Počet 

zaměstnanců 

26318890 Namak Czech Republik s.r.o. 31.12.2000 200-249 

27289729 Starcam, s.r.o. 22.3.2006 100-199 

27897478 RAI Most, s.r.o. 14.5.2007 250-499 

27325229 AFSI EUROPE, s.r.o. 12.6.2007 100-199 

Tabulka č.5:  Velikostní kategorie organizací dle počtu zaměstnanců 

Zdroj: [Český statistický úřad + vlastní zpracování] 

3.5. OBLASTI  VLIVŮ  

Průmyslová zóna ovlivňuje pozitivně i negativně jak místní obyvatele, tak i 

obec jako celek. Zbudování zóny přineslo obci, ale i  obyvatelům nemalé 

problémy. PZ ovlivnila a ovlivňuje  kaţdého obyvatele v této oblasti. V bakalářské 

práci  jsem vytipovala nejdůleţitější problémové oblasti. Zhodnotím, jak se PZ 

v této oblasti  odráţí na zemědělství, ekologii, zdraví, rozvoj, dopravu, 

zaměstnanost a finanční situaci obce. 

Zemědělství 

Vybudování PZ bylo nejvíce  ovlivněno zemědělství. Střetem zájmů je celková 

plocha průmyslové zóny, která je na bonitně nejcennější půdě. Oblast je 

zemědělsky zaloţena. V této oblasti vykonává svoji činnosti  mnoho drobných i 

větších zemědělců. Ve velkém rozsahu  zemědělskou činnost vykonávají tři 

soukromí zemědělci. Především soukromí zemědělci nepodporují vzniklou  zónu. 

Úrodná půda byla vyjmuta  ze Zemědělského půdního fondu. 
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Obrázek 3: Průmyslová zóna Joseph 

Zdroj [www.pz-joseph.eu] 

Půdu, na které byla vybudována zóna, odkoupilo Statutární město Most. 

Zemědělci  mají pochybnosti o nezávadnosti své výroby. Jejich pochybnosti 

vyplývají z obavy, zda jsou vţdy dobře likvidovány toxické odpady, prach, 

kontaminovaná odpadní voda, která vzniká při výrobě. Zájmy zemědělců hájí 

Ekologický právní servis Brno.  Tato organizace ţalovala  především nelegálnost 

stavby firmy Nemak. Nechala vypracovat posudky „Posouzení dostatečnosti 

hodnocení environmentálních rizik“ a „Vyjádření k moţným zdravotním a 

ekologickým rizikům záměru firmy Nemak“. Ţaloby byly podány  aţ k Nejvyššímu 

správnímu soudu v Brně. Po dlouhém jednání Mostecká radnice koupila od 

sedláků 93 pozemků, které sousedí s průmyslovou zónou a tímto krokem byly 

sedláky zastaveny  ţaloby vůči firmě Nemak . 



Miluše Spurná: Vliv průmyslové zóny na obec 

2011    

  

17 

Ekologie  

Na Mostecku je zlikvidována jedna z mála zemědělských lokalit. Stavbou 

zóny na „zelené louce“ se změnil celý ráz krajiny. Průmyslová zóna si vyţádala 

přeloţení regionálního biokoridoru RK582.  Ekologický právní servis (EPS) a Hnutí 

DUHA dozoruje na tím, zda firmy závazně dodrţují ekologické podmínky. Dále 

kontroluje likvidaci nebezpečného odpadu z výroby. Provádějí kontroly spodních 

vod, zda neobsahují nebezpečné chemické látky. Všechny firmy na PZ splňují 

předpisy ČR a EU dle zákona č.  100/2001 Sb. O posuzování vlivu na ţivotní 

prostředí (zákon EIA).  

Zdraví 

Především firma Nemak vzbuzuje u místních občanů obavy o zdraví.  Mezi 

největší obavy patří nebezpečí plynoucí z manipulace s kontejnerem převáţející 

roztavený hliník, nebezpečí výbuchu zemního plynu při jeho úniku, nebezpečí 

nadýchání nebezpečné chemické látky.Továrna produkuje toxický odpad, který i 

při bezpečném nakládání představuje riziko. Hliník se podle ekologů dostane kvůli 

nedalekým polím na samý počátek potravinového řetězce a zvýší zátěţ okolní 

populace dioxiny4.Obyvatelé obce jsou obtěţovány zápachem z průmyslové zóny 

Joseph. Hygienická stanice provádí kontroly na základě podnětu občanů. 

Z výsledků kontrol vyplývá, ţe naměřené hodnoty jsou v pořádku. Přesto místní 

občané nejsou spokojeni, jelikoţ uvedená firma při své výrobě produkuje štiplavý 

zápach.  Místní obyvatelé a obyvatelé přilehlých obcí jsou tímto zápachem 

omezovány.  

                                                 
4
„Dioxin, přesněji 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo(b,e)(1,4)dioxin, zkratkou TCDD, je bezbarvá nebo bílá 

krystalická látka, vysoce toxická a znečišťující přírodní prostředí. Po chemické stránce patří mezi kyslíkaté 

heterocyklické sloučeniny, odvozené od 1,4-dioxanu. Je velmi odolný proti oxidaci vzdušným kyslíkem, 

proto v přírodě přetrvává velmi dlouhou dobu”[15]. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Heterocyklick%C3%A9_slou%C4%8Deniny
http://cs.wikipedia.org/wiki/1,4-dioxan
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Rozvoj  

Na území zóny byla vybudována nová transformační stanice, která posílí 

energetické sítě. Byly vybudovány inţenýrské sítě a obsluţné komunikace. V obci 

byl velkým problémem odvod splaškové vody, proto je vybudována nová 

splašková síť, která vede od PZ přes celou obec aţ do Mostu. 

Doprava 

V zájmu města Most bylo zřízení nové autobusová linky Most – Havraň - 

Joseph, která umoţnila spojení nejen pro zaměstnance PZ Joseph, ale i pro 

místní obyvatele, kterým se naskytla další příleţitost, jak snadněji  se přiblíţit 

k moţnosti uplatnění na trhu. V důsledku nárůstu počtu prostředků automobilové 

dopravy projíţdějící obcí je zhoršena prašnost a hlučnost. 

Zaměstnanost 

Obec patří mezi zemědělské oblasti, kde lidé vyuţívají a vţdy vyuţívali 

moţnost pracovat jako sezónní pracovníci. Z toho vyplývá, ţe nárůst 

nezaměstnanosti nastává v době zimních měsíců. Investoři na průmyslové zóně 

nabízejí nová pracovní místa. Nejţádanější profese jsou především dělnického 

charakteru. Rozbor zaměstnanců v PZ Joseph z hlediska  účasti občanů obce 

Havraň nelze provést, jelikoţ podklady, které separují zaměstnance dle bydliště 

nejsou k dispozici. Při dlouhodobějším sledování nabídky Úřadu práce v Mostě 

vyplývá, ţe často jsou nabízena pracovní místa ve firmách zóny Joseph.  

Hospodaření obce Havraň 

Finanční situace obce Havraň do roku 2002 nebyla dobrá. Obec byla 

zadluţena špatným hospodařením obce, které bylo především ovlivněno chybným 

rozhodováním starosty. Na obec bylo vypsáno konkurzní řízení.   Zadluţenost 

obce k 31.12.2002 činila 4 779 175,50 Kč.  Na umoření dluhu byla poskytnuta 

tehdejším  Okresním úřadem Most návratná finanční výpomoc ve výši 870 000 Kč. 

Obec touto částkou si vyplatila ze zástavy budovu vlastního obecního úřadu. 
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Obec hospodaří s příjmy, jejichţ druhové třídění je znázorněno v tabulce č.6.  

Mezi daně a poplatky patří: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 

poţitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, daň 

z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, 

daň z přidané hodnoty, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 

poplatek z likvidace komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za uţívání 

veřejného prostranství, správní poplatky, daň z nemovitosti, splátky z půjčených 

prostředků od obyvatel, neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 

dotačního vztahu, ostatní neinvestiční  a investiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu, ostatní přijaté transfery od krajů. 

Situace je hodnocena od roku 2000 do roku 2009. Jako první rok k porovnání 

je vybrán rok 2000, protoţe v tomto roce ještě nebyl zahájen provoz  průmyslové 

zóny Joseph.  K posouzení vlivu PZ na hospodaření jsem vybrala „Výkaz pro 

hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí“.  

Rozpočet obce 

Příjmy Výdaje 

Daně a poplatky Silnice Bytové hospodářství 

Ostatní záleţitosti kultury Provoz veřejné sil.dopravy Veřejné osvětlení 

Ost. tělovýchovná činnost Čištění odpad.vod 
Sběr a svoz 
komun.odpadu 

Všeobecná ambul.péče Základní škola 
Péče o vzhled obcí a 
veřejnost 

Bytové hospodářství Činnosti knihovnické Veřejně prospěšné práce 

Pohřebnictví Ostatní záleţitosti kultury Poţární ochrana -dobrov.č. 

Sběr a svoz komun.odpadu Zachování a obnova kultury Zastupitelstva obcí 

Činnosti místní správy 
Ostatní tělovýchovná 
činnost 

Činnost místní správy 

Obecné příjmy o výdaje z 
finan. 

Všeobecná ambul.péče 
Obecné příjmy a výdaje z 
finan. 

Tabulka č.6:  Rozpočtová skladba obce 

Zdroj: [9 + vlastní zpracování] 
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Z příjmových účtů obce jsem vyčlenila účet „Regionální a místní správa“,kde 

jsou evidovány příjmy z poskytování sluţeb a výrobků, příjmy z pronájmů 

pozemků, přijaté neinvestiční dary, přijaté pojistné náhrady, přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, příjmy z prodeje pozemků a 

z prodeje ostatních nemovitostí, příjmy z prodeje akcií. 

Z účtu „Příjmy na činnost regionální a místní správy jsem vyčlenila stav účtu 

Přijaté neinvestiční dary. Na účtu „Přijaté neinvestiční dary“ je zachycen stav 

peněţních prostředků, které byly obci poskytnuty z nestátních prostředků.  

Na tento účet obec účtuje na základě Prováděcího protokolu. V prováděcím 

protokolu je uveden cíl daru a  výše darovaných peněţních prostředků. V tabulce 

č.7 jsou poloţkově uvedeny částky darů včetně určení.  

Rok 
Přijaté neinvestiční dary 

Částka akce 

2000 0,00   

2001 0,00   

2002 0,00   

2003 0,00   

2004 
300000,00 zřízení obchodu 

200000,00 rekonstrukce osvětlení 

2005 0,00   

2006 17850,00 počítač 

2007 
500000,00 

výstavba komunikace za 
Sokolovnou 

22202,00 počítač  

2008 400000,00 
komunikace  v Moravěvsi 
a Saběnicích 

2009 0,00   

Celkem 1440052,00   

Tabulka č. 7: Rozpis účtu „Přijaté neinvestiční dary“ 

Zdroj: [9 + vlastní zpracování] 
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Obec hospodaří i s daňovými příjmy, které jsou stanoveny dle rozpočtového 

určení daní. V tabulce č. 8 je uveden stav příjmových účtů od roku 2000 do roku 

2009, kromě roku 2001. 

 Daňové příjmy jsou rozdělovány mezi obce na základě rozpočtového určení 

daní podle výměry katastrálních území obcí, prostého počtu obyvatel v obci a 

násobků postupných přechodů. Důleţitým příjmem je výnos daně z nemovitostí, 

který 100% náleţí obci, na jejímţ katastrálním území se nemovitost nachází. 

 

Rok 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Příjmy: z toho 

daňové 
příjmy 

2862710 7734020 4327576 4536390 4323112 4793194 6386190 5508100 

nedaňové 
příjmy 

852268,5 4262182 1548617 1691030 1231252 1642404 1412730 1464450 

kapitálové 
příjmy 

606925 766007 293350 825620 609489 391095 1023020 395780 

přijaté 
dotace 

1023010 384419,5 2062535 10004770 22875373 2216554 1958710 5383880 

 celkem 5344914 13146629 8232078 17057810 29039226 9043246 10780650 12752210 

Tabulka č. 8: Rozpis příjmů 

Zdroj: [9 + vlastní zpracování] 
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4. VYHODNOCENÍ  

Počátek 90. let 20. století přinesl řadu změn, které se odráţejí i ve změnách 

vyuţívání krajiny. Významnou transformací v současné době prochází zejména 

příměstská krajina.  Původní zemědělské vyuţití území je nahrazováno i jinými 

funkcemi, zejména vyuţitím ke komerčním nebo obytným účelům.  

Na Mostecku byla vybrána obec Havraň s průmyslovou zónou Joseph, která 

splňuje všechny podmínky pro plánovaný růst továren na PZ. Byl splněn 

poţadavek na plochu, vzdálenost od obytné zóny, poţadavek návětrné strany a 

stanovisko MŢP. 

4.1. VYHODNOCENÍ OBLASTÍ VLIVŮ PZ 

V tabulce č.9  jsem provedla separaci vlivů na negativní a pozitivní 

v souvislosti se vztahy k obci. Území obce Havraně stejně jako celý Ústecký kraj, 

je z hlediska negativních vlivů na ţivotní prostředí jednou z nejzatíţenějších 

oblastí Čech. Přestoţe došlo v posledních letech k výraznému zlepšení ţivotního 

prostředí, ekologická rovnováha v celém regionu je stále narušena. 

Oblasti vlivů 

negativní pozitivní 

ekologie rozvoj infrastruktury 

zdraví doprava 

zemědělství zaměstnanost 

doprava místní hospodaření  

Tabulka č.9:  Oblasti vlivů 

Zdroj: [ vlastní zpracování] 

V kapitole 3 jsou popsány firmy, které sídlí v PZ Joseph. Z tohoto popisu 

můţeme usoudit, ţe jejich výrobní činnost bude vţdy  takovým „malým strašákem“ 

pro ţivotní prostředí této oblasti a  pro ochranu zdraví obyvatel přilehlých obcí.  Jiţ 

poţadavek firem, aby pozemek byl situován na návětrnou stranu, měl vzbudit 
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ostraţitost při rozhodování osazování firem do zóny. Nejvíce obav  mají 

ekologové, kteří upozorňují na moţnosti znečištění krajiny, pokud by firmy 

nedodrţovali správné technologie a výrobní postupy. Bylo zjištěno, ţe přes 

všechny kontroly dodrţování hygienických norem, se obyvatelé obcí obávají 

negativního vlivu na jejich zdraví. Myslím si, ţe důleţitým prvkem, o který by se 

měla obec zajímat,  je oblast úpravy rázu krajiny, jelikoţ PZ se nachází na zelené 

louce mezi poli. V roce 2011 Statutární město Most realizuje projekt „Joseph XVI – 

Odclonění průmyslové zóny a jiná zeleň – I. etapa“. Celkové náklady činí 

25 466 000,- Kč. Dotace z této částky jsou ve výši 17 589 000,-- Kč.  Jedná se o 

Operační program ţivotního prostředí. Bude  vytvořen clonící pás dřevin mezi 

obcemi Havraň, Moravěves a průmyslovou zónou, dále se zakládá chybějící úsek 

biokoridoru a biocentra lesního charakteru. Bude provedeno rozsáhlé odclonění 

lesní výsadbou 100 m širokého pásu mezi zónou a obcemi Moravěves a Havraň.  

Součástí je také sadová výsadba vnitřní zeleně v průmyslové zóně podél všech 

současných a plánovaných komunikací. Nejprve bude vysázena zeleň – jehličnaté 

a listnaté stromy, keře a travní porost - uvnitř průmyslové zóny.  To by mělo 

vylepši image průmyslové zóny pro příchozí investory a také zpříjemnit pracovní 

prostředí bezmála 900 zaměstnancům, které jsou v průmyslové zóně Joseph 

v současné době zaměstnáni. Ve druhé etapě se vytvoří clonící pás mezi obcemi 

Havraň, Moravěves a průmyslovou zónou Joseph. Vedle pásu dřevin zde bude 

zaloţeno také útočiště pro ţivočich z okolí průmyslové zóny Joseph tzv. lokální 

biokoridor a biocentrum lesního charakteru. Celá akce by měla být ukončena 

v roce 2015, kdy bude ukončena pěstební a popěstební péče o zasazenou zeleň. 

Myslím si, ţe touto akcí se změní negativní názor obyvatel a ekologů. Myslím si, 

ţe tento projekt bude úspěšný, jelikoţ bude pozitivně působit na psychiku 

obyvatel. Velkým přínosem pro obyvatelé je zvýšena dopravní obsluţnost, kterou 

vyuţívají všechny věkové kategorie. 

Vyhodnocení vedení obce 

Musím podotknout, ţe  by obec nefungovala bez správného vedení. O rozvoj  

obce Havraň a  o  oddluţení obce se nejvíce zasadila současná starostka , která 
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se funkci starostky věnuje od 19.11.2002.  Starostka a současné zastupitelstvo, 

jsou důleţitým prvkem, který můţe ovlivňovat vztah obce a průmyslové zóny. 

Vedení obce se snaţí prostřednictvím zaměstnanců firem PZ a obyvatel Havraně, 

Moravěvsi, Saběnic o dobré vztahy. V obci se pořádají turnaje ve fotbale, dětské 

dny a jiné kulturní akce, které jsou hmotně podporovány firmami PZ. Tyto akce 

pozitivně ovlivňují názor obyvatel na firmy PZ. 

Vyhodnocení rozvoje obce a nezaměstnanosti 

Obec má za úkol, přilákat zpět mladé lidi, kteří by zde mohli plnohodnotně 

ţít. V současné době jsou prováděny různé opravy, které souvisí s rozvojem obce. 

Je to například oprava a dovybudování nového veřejného osvětlení v Saběnicích, 

v Moravěvsi i v Havrani, opravy komunikací ,opravy nájemních domů a zřízení 

zóny pro nové rodinné domy, vybavení ordinace lékařů,vybudování  dětského 

hřiště, tělocvičny, klubovnu pro mládeţ, knihovnu s veřejným internetem,obnovení 

provozu mateřské školky,zřízení prodejny potravin. Obec má díky PZ novou 

splaškovou a dešťovou kanalizaci, transformační stanici a ostatní inţenýrské sítě. 

 

Graf č.1. Průměrná nezaměstnanost v obci Havraň 

Zdroj: [Úřad práce Most+ vlastní zpracování] 
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V tabulce č. 3 Vývoj nezaměstnanosti v obci Havraň je dobře znázorněno, 

jakým směrem se vyvíjí nezaměstnanost v  obci. Od roku 2008 se 

nezaměstnanost i přes ekonomickou krizi udrţuje na hranici  14-16%. 

Vlivem celosvětové krize se nemohl vyplnit předpoklad o počtu pracovních 

míst viz. tabulka č. 5. Na podzim roku 2010 zaměstnává firma Nemak Czech 

Republik, s.r.o.  230 pracovníků. V roce 2011 plánuje nábor minimálně 35 

pracovníků, Firma Starcam s.r.o. zaměstnává 126 pracovníků. V roce 2011 

plánuje rozšíření výroby a nábor nových zaměstanců.  RAI Most, s.r.o. 

zaměstnává 320 zaměstnanců a plánuje nábor dalších zhruba 40 pracovníků. 

AFSI Europe, s.r.o zaměstnává 191 pracovníků.  Přesné  podklady, které separují 

zaměstnance dle bydliště nejsou k dispozici, přesto můţu říci, ţe na zóně pracují 

občané z Havraně, Moravěvsi i Saběnic.  Jelikoţ tyto obce jsou v počtu obyvatel 

malé, tak převáţnou část zaměstnanců PZ tvoří obyvatelé z okolí PZ.. 

Vyhodnocení financí 

V bakalářské práce jsem hodnotila situaci do roku 2009. Účetnictví roku 2010 

nebylo ještě odsouhlaseno, proto tento rok není v práci uvedeni.  

Z tabulky č.7 Přijaté neinvestiční dary  můţeme vyčíst, ţe obci byla poskytnuta 

částka ve výši 1 440 052,- Kč. Tuto částku poskytla firma Nemak. V prováděcím 

protokolu  s firmou Nemak  jsou uvedeny podmínky a výše peněţních prostředků. 

Firma Nemak je nejvíce zainteresována na hospodaření obce Havraň. V roce  

2007 firma Nemak poskytla obci bezúročnou půjčku ve výši 400 000 Kč. 

Uvedenou částku vyuţila obec na opravu komunikace k podnikatelským 

subjektům v obci Saběnice a Moravěves.  Tato částka byla poskytnuta jako 

půjčka, ale v roce 2008 byly splátky převedeny jako dar obci. Obec můţe i 

v budoucnu ţádat o půjčky u firmy Nemak. Půjčky přispívají pozitivně na finanční 

situaci obce.   

V tabulce č. 10. jsou uvedeny daňové příjmy, které ovlivňují příjmy obce. Na 

těchto daňových příjmech se podílejí i firmy na PZ. Firmy odvádějí daně do 

veřejného rozpočtu a z něj jsou dále přerozdělovány obcím dle rozpočtových 

pravidel (obce - 21,4%).  Důleţitým příjmem je výnos daně z nemovitostí, který 
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100 % náleţí obci, na jejímţ katastrálním území se nemovitost nachází. Firma 

Nemak je vlastníkem cca 293221 m2 pozemku  v PZ. Firma AFSI  vlastní 42 381 

m2 a firma ELEVEN 38579 m2 pozemku. Současně na PZ jsou budovy v celkové 

rozloze cca 39 247 m2. Ostatní plocha PZ patří Statutárnímu městu Most. 

Z tohoto vyplývá, ţe je výhodné mít ve svém katastrálním území, co nejvíce 

subjektů, kteří platí daně dle platných zákonů České republiky.  Dalším důleţitým 

daňovým příjmem je příjem za odvody odnětí půdy.  Část odvodů ve výši 40% je 

příjmem rozpočtu obce, v jejímţ obvodu se odnímaná půda nachází, zbytek je 

příjmem Státního fondu ţivotního prostředí České Republiky. 

Daňové příjmy 

Rok 
Daň z příjmů 
právnických 

osob 

Daň z přidané 
hodnoty 

Daň z 
nemovitostí 

Odvody za 
odnětí půdy ze 
zem. půdního 

fondu 

2000 594 582,00 0,00 1 540 988,00 0,00 

2001 530 999,00 1 045 527,00 859 397,00 0,00 

2002 597 947,00 927 325,00 878 272,00 4 554 573,00 

2003 660 780,00 968 941,00 995 655,00 0,00 

2004 730 594,00 1 550 718,00 1 076 928,00 0,00 

2005 791 643,00 1 413 356,00 1 291 996,00 0,00 

2006 801 228,00 1 293 397,00 1 183 373,00 27 607,00 

2007 897 846,00 1 360 025,00 1 368 327,00 483,00 

2008 1 242 168,00 1 116 616,00 1 785 873,00 742 016,00 

2009 901 152,00 1 520 009,00 1 788 196,00 0,00 

Celkem 7 748 939,00 11 195 914,00 12 769 005,00 5 324 679,00 

Tabulka č.10: Některé daňové příjmy  obce 

Zdroj: [9+vlastní zpracování] 

Z hospodaření obce vyplývá, ţe daňové příjmy mají mírně vzrůstající 

charakter. Největší stoupající tendenci měly daňové příjmy v roce 2003. V tomto 

období byl zahájen provoz nové firmy na zóně.  Ze závěrečných účtů obce [7] 

vyplývá, ţe v uvedeném období 2000-2008 dochází k nárůstu vyššího výnosu na 
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dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty a dani z nemovitostí.  

V roce 2009 došlo k navýšení daňových příjmů z důvodu vyššího výnosu  daně 

z přidaného hodnoty a daně z nemovitostí. Bohuţel v tomto roce se sníţil výnos 

daně z příjmů právnických osob, , které je pravděpodobně zapříčiněno současnou 

krizí.  

2.2. ANALÝZA VLIVŮ 

Vypracovala jsem  analýzu vlivů průmyslové zóny na obec Havraň. V tabulce 

č.11 jsou uvedeny nejdůleţitější vlivy průmyslové zóny, které na ni působí . 

Analýza vlivů průmyslové zóny na obec Havraň 

Pozitivní vlivy Negativní vlivy  

Doprava 

●zvýšení kapacity autobusových linek 
Most - Havraň - Joseph 

●zatíţení ovzduší prašností 

●mobilita a dostupnost  ●zvýšená hlučnost  

  ●silný dopravní koridor silnic 

  
●nárůst počtu prostředků automobilové 
dopravy projíţdějící obcí 

Ekologie 

●příprava odclonění průmyslové zóny a 
lesní výsadba 

●zatíţení ţivotního prostředí 

  ●narušení ekologické rovnováhy 

  ●kvalita ovzduší 

  
●rizika havárií - kontaminace 
povrchových, podzemních vod a půdy 

  ●rizika havárií - kontaminace půdy  

  ●emise ovzduší 

  ●vznik a likvidace nebezpečných odpadů 

  ●změna rázu krajiny 

Zdraví 

  ●zvýšená prašnost 

  ●zatíţení populace dioxiny 

  ●psychická zátěţ obyvatel 

  
●nepříjemný zápach z výroby firmy 
Nemak 
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Rozvoj infrastruktury 

●dokončená splašková a dešťová 
kanalizace    

●nové inţenýrské sítě   

●nová transformační stanice    

●opravy komunikací   

Místní hospodaření 

●100% daň z nemovitosti   

●předpoklad vyšších daňových příjmů   

●finanční výpomoc rekonstrukce osvětlení   

●finanční výpomoc při zřízení obchodu   

●finanční výpomoc při opravě komunikací   

●poskytnutí hmotného daru od firmy 
Nemak   

●přítomnost významných podnikatelských 
subjektů   

Zemědělství 

  ●úbytek zemědělské půdy 

  

●kvalitní orná půda vyjmuta ze 
Zemědělského půdního fondu 

  

●moţnost znečištění orné půdy toxickými 
látkami a kontaminování spodní vody 

Zaměstnanost 

●přítomnost významných podnikatelských 
subjektů 

●nabídka pracovních míst především 
dělnického charakteru 

●moţnost větší nabídky zaměstnání, lepší 
pracovních příleţitost 

●neobsazenost zóny velkými 
podnikatelskými subjekty 

Tabulka č.11: Vlivy průmyslové zóny na obec 

Zdroj: [ vlastní zpracování] 
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5. ZÁVĚR 

Severní Čechy mají bohatou průmyslovou tradici. Na Mostecku jsou dvě 

velké průmyslové zóny. Výhodou těchto zón je blízkost k hranici EU, k hlavnímu 

městu a letišti. Ve své práci jsem se snaţila objasnit, zda-li  průmyslová zóna 

ovlivňuje dotčenou obec. Vybrala jsem si pro hodnocení  nově zbudovanou 

průmyslovou zónu Joseph a obec Havraň. 

V bakalářské práci jsem charakterizovala pojem obec. Dále jsem provedla 

podrobný popis obce Havraň, aby byly lépe popsány vlivy mezi obcí a 

průmyslovou zónou. 

V práci jsem shrnula základní informace o průmyslových zónách v České 

republice a to především v Ústeckém kraji. Z Ústeckého kraje byla hodnocena 

průmyslová zóna Joseph na Mostecku. Mostecko má pro investory připraveno 

dobré zázemí. Z práce vyplývá, ţe tato oblast, díky novým průmyslovým zónám, je 

ideální i pro velké investory. I přes připravenost průmyslových zón schází v 

současnosti v okrese Most nový strategický investor, který by svými novými 

výrobními kapacitami zvýšil nabídku pracovních míst a sniţoval tak počty 

nezaměstnaných. 

Myslím si, ţe průmyslová zóna má ekonomický přínos v podobě nově 

vytvořených pracovních míst, které ovlivňují stabilní míru nezaměstnanosti v obci 

mezi 14 -16 %. Většina firem PZ nabízí v současné době pracovní místa 

především dělnického charakteru. PZ přispívají ke sníţení nezaměstnanosti, čímţ 

dochází ke zvýšení ţivotní úrovně obyvatelstva. 

Z účetnictví obce byla posouzena finanční situace, která souvisí 

s průmyslovou zónou. Z vyhodnocení ekonomické situace bylo zjištěno, ţe 

nejvýrazněji se na rozvoji obce podílí  firma Nemak, která poskytla obci finanční 

prostředky ve výši 1 440 052,00 Kč. Tato částka přispěla k opravě komunikací, ke 

zřízení obchodu, k rekonstrukci osvětlení a koupi počítačů.  Dalším důleţitým 

příjmem obce je výnos daně z nemovitostí, který náleţí obci, na jejímţ 

katastrálním území se nemovitost nachází.  Tuto daň odvádí firmy PZ ze staveb a 

pozemků. 
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Z práce vyplývá, ţe obec se snaţí o dobrou kvalitu ţivota obyvatel a o rozvoj 

obce. Myslím si, ţe projekt „Odclonění průmyslové zóny a jiná zeleň“ bude mít 

velký význam, protoţe bude pozitivně působit nejen na psychiku obyvatel.Výsadba  

dřevin kolem rozvojové zóny zajistí ekologickou ochranu. Zpříjemní se tak i pro 

obyvatelé Mostecka výhled do okolí. 

Negativem zůstává vliv průmyslové zóny na ţivotní prostřední, neboť její 

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

zemědělské půdy, která by mohla být z hlediska ţivotního prostředí vyuţita jiným 

způsobem, a to například zemědělskou činností nebo vytvoření lesoparku či 

vyuţitím pro sportovní činnost.  

Myslím si, ţe při dalších nových projektech  by bylo vhodné, aby se mnohem 

více zvaţoval dopad nové výstavby na ţivotní prostředí a na krajinný ráz. Měli by 

se více projednávat varianty kaţdého konkrétního projektu, aby se podařilo vybrat 

nejlepší umístění do okolí. Domnívám se, ţe by neměly vznikat průmyslové zóny 

na nejkvalitnějších zemědělských půdách. Mělo by se přihlíţet na krajinný ráz celé 

lokality. 

Průmyslové zóny jsou jako podstatný faktor industrializace z celkového 

pohledu přínosem pro celostátní ekonomiku. Aby byl přínos ještě větší, bylo by 

dobré omezit výstavbu průmyslových zón na zelené louce a zaměřit větší 

pozornost na bývalé  průmyslové objekty – takzvané brownfields.  Tímto by se 

předešlo z velké části  devastací krajiny a změny biokoridoru.Výstavba 

průmyslové zóny Joseph má za úkol revitalizovat mostecký region a má podpořit 

jeho rozvoj i sníţení nezaměstnanosti v této oblasti. Průmyslová zóna Joseph není 

obsazena investory.  Předpokládám, ţe za současný pomalejší rozvoj v 

průmyslové zóně je způsoben celosvětovou ekonomickou krizí.  

Cílem bakalářské práce bylo určit a zhodnotit vlivy  průmyslové zóny na obec 

Havraň.  Tento cíl byl splněn určením vlivů, jak negativních  tak pozitivních. 

Z hodnocení vyplývá, ţe mezi negativa patří vliv na zemědělství, ekologii a zdraví. 

Mezi pozitiva patří vliv na rozvoj obce, dopravu, zaměstnanost a finanční situace 

obce. 
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