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 A b s t r a k t 

 Bakalá ská práce je zam ena na strategii budování pr myslové zóny v Olomouci. 

Cílem je zhodnotit a navrhnout na základ  analýzy strategii budování pr myslových lokalit. 

V první teoretické ásti je popsaná charakteristika strategie ízení a metody pro strategickou 

analýzu. Následuje praktická ást, kde je aplikována na vybranou strategickou lokalitu 

analýza makrookolí, mikrookolí a interní analýza. V navazující a záv re né ásti je provedeno 

celkové vyhodnocení strategie budování pr myslové lokality na základ  výsledk  vybrané 

analýzy. 

K l í  o v á  s l o v a 
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A b s t r a c t 

 Bachalar´s study is focused on the strategy of building industrial zone in Olomouc. The 

goal is to evaluate and suggest on the base of analysis a strategy of building industrial 

localities. In the first theoretical part is described the characteristic of the strategy  

of proceeding and the method for strategic analysis. This is followed by practical part, in 

which is on the chosen strategic locality applicated  the analysis of macroenvironment, 

microenvinronment and internal analysis. In the last and final part is applicated total strategy 

evaluation of building an industrial locality on the base of the results of the chosen analysis. 
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ÚVOD 

Pr myslové zóny v R jsou p edevším díky své poloze st edem neboli k ižovatkou mezi 

západní a východní Evropou. P edstavují pro strategické investice výhodné ešení r zného 

typu a díky tomu jsou vhodnými místy pro technologická centra, výrobní haly, firemní 

základny pro logistiku, ale i pro v du a výzkum.  

Pr myslové zóny jsou od roku 1998 podporovány zejména financováním z r zných 

strukturálních fond  Evropské unie a to formou Opera ních program  pro podnikání  

a inovaci. Snaha finan ní podpory je také ze státního rozpo tu eské republiky, zde se jedná 

p edevším o investi ní pobídky pro zpracovatelský pr mysl. Finan ní nástroje, které byly 

vytvo eny práv  na podporu t chto lokalit, mají velký význam pro dané území z hlediska 

p ílivu investor , p evážn  zahrani ních. S tím souvisí také ekonomická efektivnost, vliv 

r stu produktivity práce a v neposlední ad  je to pro naše domácí firmy šance na uzav ení 

kontrakt  se zahrani ními investory, a tím se za lenit do globálních  et zc  z d vodu získání 

p ístupu k dalším zakázkám.  

Dobrý strategický projekt, by m l sladit jednotlivé zájmy tak, aby poskytl zahrani nímu 

investorovi jistou garanci a p esv d il ho, že vstup do vybraných lokalit se mu vyplatí. Dnešní 

situace ovšem také zaznamenává vliv krize v této oblasti a za íná se bohužel projevovat 

zastavení rozr stání pr myslových zón i p esto, že nástroje na podporu jejich vzniku jsou 

propracovány a zdokonalovány zkušenostmi a praxí za p edchozí roky.  

P edm tem mé bakalá ské práce je popis strategie budování pr myslových lokalit  

a následné vyhodnocení p ínosu vybudování pr myslové zóny v Olomouci. 

Bakalá ská práce se skládá ze dvou ástí, z teoretické a praktické. V teoretické ásti je 

popsána, vzhledem k d ležitosti pochopení odborných text , charakteristika základních pojm

- pr myslová zóna, greenfields, brownfields, inovace a podnikatelský inkubátor. Následuje 

seznámení s ve ejnou podporou a financování strategických lokalit, které se dají využít  

p i jejich budování. V další kapitole je uvedena charakteristika strategického ízení, s tím 

související strategické plánování a projekt. V záv ru teoretické ásti je použita syntéza 

relevantních pojm  a význam strategické analýzy makrookolí, mikrookolí. Jako p íklad  

pro strategické  analýzy je popsána analýza PEST a SWOT.  



T žišt m bakalá ské práce je její praktická ást, zam ena na problematiku konkrétní 

pr myslové zóny Šlechtitel  v Olomouci. Úvod této kapitoly je v nován historii, vzniku  

a vývoji budování pr myslových zón v R. V další ásti je použito dvou strategických 

analýz, konkrétn  analýzy PEST a SWOT, popsané v teoretické ásti. Strategické analýzy 

jsou aplikované na uvedeném p íkladu pr myslové zóny v Olomouci. Následuje vytvo ení  

strategie na základ  klí ových faktor  pro budování pr myslové zóny, v etn  financování 

celého projektu s využitím investi ních pobídek. V záv ru praktické ásti je zhodnocena 

ekonomická ú innost realiza ního projektu budování pr myslové lokality s ve ejnou finan ní 

podporou m sta. Nám ty a doporu ení umož ují zamyšlení nad celou problematikou 

projektu. 

B hem zpracování bakalá ské práce je využito obecných metod za použití dostupné 

literatury, praktické zkušenosti z ve ejné správy, konkrétn  z Magistrátu m sta Olomouce 

(MMOl), zpracování SWOT a PEST analýzy, a jejich využití v praxi.



1  Nástroje podpory pr myslových zón 

První kapitola je rozd lena do podkapitol, kde jsou objasn ny významy slov, týkající se 

rozvojových ploch, kde m žeme za adit následující pojmy: pr myslová zóna, greenfields, 

brownfields, podnikatelský inkubátor a inovace. Dále je p edstavena podpora a financování 

pr myslových zón v eské republice a program , poskytovaných na podporu t chto 

strategických zón. Kapitola v záv ru objas uje innost agentury pro podporu podnikání  

a investic – CzechInvest.  

1.1  Charakteristika základních pojm

Rozvojové plochy - jde o vymezené území a jako podkladové materiály pro posouzení 

rozvojových zám r  byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), Územn

analytické podklady (ÚAP)  kraj  a obcí s rozší enou p sobností. Jako dopl kový zp es ující 

materiál byl v n kterých p ípadech použit p ímo územní plán dané obce. Snahou  

je zp ístupnit informace o více než 300 plochách, které mají nadmístní, regionální i 

republikový význam pro umíst ní investic. Vzhledem k tomu, že nikdo v R neposkytuje ani 

základní p ehled o t chto zám rech regionálního a republikového m ítka, které mohou být  

z hlediska investic atraktivní, je vytvo ena unikátní databáze, je vytvo ena unikátní  

databáze. [39]

Pr myslové zóny - jsou významné a perspektivní plochy, eventuáln  plochy spolu  

s objekty, které jsou po všech stránkách p ipraveny k zahájení investi ních projekt . [22]

Greenfields – lokalitu lze charakterizovat jako území ur ené pro výstavbu obvykle 

pr myslových objekt  využitím dosud nezastav ných pozemk  na tzv. "zelené louce" 

(zem d lská p da), které jsou pro výstavbu ur eny poprvé a nacházejí se ve v tšin  p ípad

na okraji m sta. 

Brownfields - je plocha, která v minulosti sloužila pro pr myslovou, zem d lskou, 

stavební nebo jinou innost a v sou asné dob  ztratila nebo ztrácí své p vodní funk ní 

využití. V d sledku stávající nebo již ukon ené innosti mohla být daná plocha 

kontaminována (ekologická zát ž) nebo jinak zdevastována. Samotný pozemek brownfields 

m že být sou ástí mnohem v tšího území nebo komplexu. Do této kategorie spadají nap . 



zcela nebo z ásti opušt né pr myslové areály, staré zem d lské objekty, nevyužívané drážní 

pozemky, bývalé vojenské objekty, opušt né obytné tvrti apod. [25] 

Investo i v sou asné dob  up ednost ují lokality typu greenfields p ed brownfields. 

Hlavním d vodem je p edevším možnost postavit objekt dle vlastních požadavk  tak, aby 

odpovídal vyhovujícím rozm r m a pot ebám. Odpadá nutnost kompletního p ebudování  

a vy išt ní území. Nov  je vybudována technická a dopravní infrastruktura. Významným 

faktorem je i cena pozemk , která je na okraji m sta jednozna n  nižší než v atraktivních 

místech center m st. Vystav t nové objekty je levn jší než p ebudovat stávající. Krom

pozitivního vlivu na ekonomiku p ináší s sebou výstavba nových pr myslových zón rizika,  

v podob  nadm rného rozši ování zastav ného území. V d sledku toho nenávratn  ubývá 

zem d lské p dy, zvyšuje se intenzita dopravy zp sobená zvýšením po tu osob dojížd jících 

do zam stnání nebo vlastní technologickou p epravou výrobk , polotovar  a výrobních 

materiál . [24, 25]  

Podnikatelský inkubátor - je budova, malá pr myslová zóna i prost edí, ur ené  

pro za ínající firmy, které mohou využívat za p edem stanovených podmínek zvýhodn ného 

nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru. Pomáhá vytvo it zázemí  

pro firmy, jejichž hlavním p edm tem podnikání je vývoj nových výrobk , technologií i 

služeb a jejich uvedení na trh. P edevším se jedná o spole nosti, které mají dobrý nápad, ale 

nedostatek finan ních prost edk  a zkušeností na jeho realizaci. [30]

Inovace - p edstavují sérii v deckých, technických, organiza ních, finan ních, obchodních 

a jiných inností a jejich cílem je vznik nového produktu efektivn  umíst ného na trh. 

Výzkum a vývoj jsou jednou z t chto inností. [16]   

Nejenže v d sledku inovací dochází k úsporám p írodních zdroj  a práce, ale znamená to 

také zdokonalení nebo postupný vývoj ur itého produktu. K pojmu inovace pat í také 

následující výrazy – inova ní podnikání a inova ní potenciál, které zde krátce objasním. 

Inova ní podnikání - je souhrnem podnikatelských aktivit specializujících se  

na soustavnou realizaci inovací. Celý proces za íná zám rem, kon í nejen uplatn ním 

inova ních produkt  na trhu a vyhodnocením jejich parametr  a užitných vlastností, ale  

i sofistikovaným zp sobem jejich recyklace po ukon ení životnosti. [16]  

Inova ní potenciál - vyjad uje teoretickou schopnost a p edpoklady subjekt , které 

realizují inova ní procesy s cílem uplat ovat inova ní produkty na trhu. Je tvo en výzkumn



vývojovou, pr myslovou a obchodní ástí inova ních proces . Pro p esné stanovení 

inova ního potenciálu je nutné respektovat dva nejd ležit jší: vztahy inova ní proces 

a základní pojmy a jejich vztahy – tvo ivost, intelekt, invence, inovace. [16]

1.2  Podpora a financování pr myslových zón  

V sou asné dob  se ve spojení s ekonomickou krizí bohužel asto sklo uje podpora 

podnikání i podpora vzniku nových pracovních míst. Do této oblasti jsou za azeny i n které 

finan ní nástroje podpory, které v minulosti p edevším využívaly hlavn  obce a kraje. 

Nejen hospodá ská politika eské republiky se p iklání ke vst ícnému p ístupu a aktivní 

 podpo e globálních investor  investi ními pobídkami (p evážn  greenfields). Investi ní 

pobídka je jedním z motiva ních nástroj , která je definována jako cílená, ocenitelná výhoda 

pro investora, ovliv ující jeho rozhodnutí ve prosp ch investování v zemi. Podstatou je 

p ilákání investor  do odv tví prioritního rozvoje dané ekonomiky. [14] 

Rozvoj pr myslových zón a regenerace území a objekt  pro následné pr myslové 

 a podnikatelské využití byly podporovány od roku 1998 z program  financovaných 

 z prost edk  státního rozpo tu a od roku 2004 i z prost edk  fond  Evropské unie. Podpora 

m la formu dotace, návratné finan ní výpomoci nebo zvýhodn ného i bezúplatného p evodu 

pozemk  z Pozemkového fondu eské republiky. Významným poskytovatelem t chto podpor 

bylo i Ministerstvo pr myslu a obchodu R. [36] 

P edm tem podpory je realizace výstavby technické infrastruktury vymezené pr myslové 

zóny, p evod dot ených pozemk  ve vlastnictví R a správ  Pozemkového fondu R 

 a p ísp vek na výkup dot ených pozemk  pr myslové zóny.  

Podpora m že být žadateli poskytnuta ve dvou formách [14]: 

• První formou je dotace ze státního rozpo tu na vybudování technické 

infrastruktury, a to až do výše 60% náklad  stavební a technologické ásti stavby, 

ur ených na základ  zadání ve ejné zakázky, nejvýše však 200 K /m² plochy 

dot ených pozemk  pr myslové zóny, ke kterým má obec vlastnické i jiné právo. 

• Druhou formou podpory je p evod pozemk  ve správ  Pozemkového fondu R  

do vlastnictví obce za zvýhodn nou cenu, pop ípad  p ísp vek na výkup dot ených 

pozemk  pr myslové zóny, nejvýše však 50 K /m². 



Obec se ovšem také musí podílet nejmén  40% na financování výstavby technické 

infrastruktury, kde se do podílu obce na spolufinancování akce po ítají i vlastní zdroje, úv ry 

poskytnuté se státní zárukou, úv ry, p j ky ze státního rozpo tu, p ísp vky p ijaté  

na sdruženou investi ní výstavbu, dotace z p edvstupních fond  EU, dotace poskytnuté  

ze strukturálních fond  EU, pop ípad  jiné cizí zdroje výše neuvedené. Obec také m že 

 na spolufinancování akce sdružovat prost edky s jinou obcí i obcemi, jakož i s neve ejnými 

právnickými osobami, pokud obec z stane p íjemcem podpory a nebudou omezena její práva 

p i nakládání s p edm tem podpory. Použití poskytnuté dotace podléhá kontrole ze strany 

územních finan ních orgán . V p ípad , že p íjemce nepoužije dotaci k danému ú elu, 

vystavuje se sankcím. [14]

1.3  Program na podporu pr myslových zón 

V rámci podpory rozvoje pr myslových zón bylo ze státního rozpo tu v letech 1998 –2005 

podpo eno celkem 92 pr myslových zón. Do konce roku 2005 bylo za tímto ú elem 

vynaloženo 5,63 miliardy korun, z Pozemkového fondu R bylo p evedeno celkem  

388  hektar  pozemk  pro pr myslové ú ely za zvýhodn nou cenu. [45]  

Pomyslnou startovací arou byl Program na podporu pr myslových zón 1998 – 2005, který 

definoval pravidla a stanovil podmínky pro poskytování podpory. Cílovou skupinou, jíž byla 

tato podpora ur ena byly obce, svazky obcí a kraje. Dále pak také rozvojové spole nosti  

a významní investo i. Program p isp l p edevším ke zvýšení konkurenceschopnosti 

investi ního prost edí a to zejména v hospodá sky slabších i strukturáln  postižených 

regionech R. Samoz ejmostí byl p edpoklad vzniku nových pracovních míst, který se  

v rámci možností v drtivé v tšin  vyplnil. [38] 

Správcem tohoto Programu je Ministerstvo pr myslu a obchodu eské republiky, jenž 

práv  v roce 1998 na základ  usnesení vlády, která tehdy schválila dotaci ve výši  

55,5 mil. K , za alo prost ednictvím agentury CzechInvest realizovat investi ní p ípravu 

pr myslových zón. Program na podporu rozvoje pr myslových zón erpá finance pouze  

ze státního rozpo tu, podporuje pouze zóny spojené s investorem, který získá investi ní 

pobídky (tzv. pobídkovým investorem) nebo strategické projekty. Zahrnuje mimo jiné další 

ty i podprogramy, jenž se v nují jednotlivým možnostem budování a revitalizace 

pr myslových zón. [38]



Jednotlivé podprogramy jsou [38]: 

• P íprava pr myslových zón. 

• Regenerace nevyužívaných pr myslových areál  – tzv. brownfields. 

• Výstavba a rekonstrukce nájemních objekt . 

• Akreditace pr myslových zón – zvyšování konkurenceschopnosti pr myslových 

zón.

Krátce zde p iblížím komplexní studijní a akredita ní program „Akreditace pr myslových 

zón". 

Jedná se o podprogram programu "Podpora rozvoje pr myslových zón" realizovaného  

v letech 1998 - 2005 CzechInvestem pro Ministerstvo pr myslu a obchodu R, jenž byl 

zam en na zabezpe ení rozvoje lidských zdroj  p edevším v oblasti rozvoje pr myslových 

zón a jejich marketinku p i získávání mobilních investic. K jeho spušt ní vedla práv  pot eba 

proškolených specialist , kte í se budou schopni profesionáln  starat o pr myslové zóny, 

které jsou základem nabídky pro každého investora. Cílem tohoto programu bylo zvyšování 

odbornosti manažer  pr myslových zón a to nejen v oblastech ekonomického rozvoje, 

strategického plánování nebo inženýrské p ípravy, ale také v samotném ízení a marketingu 

m stských pr myslových zón. [38]   

Jedním z dalších program  je Program na podporu podnikatelských nemovitostí 

a infrastruktury, schválený na období 2006 – 2010, díky kterému pokra uje podpora výstavby 

a rozvoje podnikatelských nemovitostí (p evážn  strategických pr myslových zón)  

a regenerace lokalit brownfield . [38] 

Dotace na p ípravu pr myslových zón bylo možné získat v lo ském roce z Opera ního 

programu Podnikání a inovace, a to p ímo z programu Nemovitosti. Program byl spušt n  

ve druhém tvrtletí roku 2012 a p íjem plných žádostí za al od 1. srpna 2012. Celková výše 

alokovaných prost edk  je jedna miliarda korun. Žadatelé budou moci erpat až 16 milion

korun na jeden projekt. [21]  

Ministerstvo pr myslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest uzav ely program Phare 

2003. Národní program Phare 2003 je na podporu podnikatelské infrastruktury. Poskytl 

podporu omezenému po tu projekt , které zahrnují výstavbu a rekonstrukci místních  

a regionálních p ístupových cest a souvisejících chodník  k podnikatelským objekt m, 



výstavbu a rekonstrukci dopravní infrastruktury nutné pro provoz podnikatelských za ízení 

(parkovací plochy), výstavbu a rekonstrukci související technické infrastruktury. [23] 

Programové financování projekt  na podporu regionálního rozvoje z fond  EU p edstavuje 

zdaleka nejvýznamn jší, nikoliv však jediný finan ní nástroj realizace regionální politiky 

eské republiky. [18] 

1.4  CzechInvest 

V eské republice existuje n kolik stovek pr myslových zón. Jejich správa pat í do gesce 

agentury CzechInvest, státní p ísp vkové organizace, spadající pod Ministerstvo pr myslu  

a obchodu R.  Problematika týkající se financování pr myslových zón a dalších podobných 

projekt  je záležitostí velice náro nou. [38]  

Agentura CzechInvest spravuje databázi podnikatelských nemovitostí obsahující pozemky, 

pr myslové zóny, areály, kancelá ské prostory a v deckotechnické parky. Vytvá í nabídky 

podnikatelských nemovitostí podle požadavk  investor , pomáhá s výb rem vhodné lokality 

a rovn ž asistuje p i realizaci investi ních projekt , nap íklad práv  v pr myslových zónách. 

CzechInvest rovn ž zprost edkovává podporu pr myslových zón v rámci Programu  

na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. [21]   

CzechInvest posiluje konkurenceschopnost eské ekonomiky prost ednictvím podpory 

malých a st edních podnikatel , podnikatelské infrastruktury a získávaní p ímých 

zahrani ních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. 

Zajiš uje innosti spojené s p ípravou, vyhlašováním a administrací projekt  podporovaných 

z prost edk  Evropské unie i ze státního rozpo tu. Regionální kancelá e pr ezov  realizují 

veškeré innosti poskytované agenturou CzechInvest v rámci region R. Primárn  je sí

regionálních kancelá í CzechInvestu nastavena na bázi odborných pracoviš  zam ených  

na poradenskou innost pro všechny fáze implementace program  spolufinancovaných 

 z rozpo tu Evropské unie. Služby regionálních kancelá í CzechInvestu však sou asn

zahrnují podporu zahrani ních investic, podnikatelských nemovitostí, podporu regionálních 

projekt  a spolupráci s regionálními partnery na významných projektech podpory 

podnikatelského prost edí R. Jejich know-how a jedine ný znalostní systém využívají 

významné regionální struktury p i utvá ení koncepcí a strategických cíl  rozvoje regionu. [23]



2  Charakteristika strategického ízení 

Pod pojmem strategie si možná v tšina p edstaví, že jde o n jaký obsáhlý dokument, který 

je složitý a nezajímav  dopln n r znými nic ne íkajícími analýzami a  jeho praktické využití 

není p íliš velké. 

Strategie však stanoví cesty, kterýma lze dosáhnout cíl  a poslání. Ur uje nám nezbytné 

innosti a alokaci zdroj  pot ebných pro dosažení zamýšlených zám r . [19]

Charakteristiky úsp šné strategie -  má podporu vrcholového managementu, je p átelská 

pro uživatele, je parcipativní a neslouží jen pro plánova e, je flexibilní, zapojuje a stimuluje 

zam stnance, je dynamická, nep etržitá a inovativní, není pouhým rychlým ešením 

sou asného problému, je sou ástí ízení kvality, asem se návratnost zvyšuje.  

Známý odborník z oblasti strategického ízení C. Bowman definuje: „Zp sob, jakým se 

závažná (tj. strategická) rozhodnutí iní a jakým zp sobem se uskute ují, lze charakterizovat 

jako proces strategického managementu.“ [1]   

eští auto i K elovský – Vykyp l výstižn  zd raz ují: „Strategický management  

by m l být chápán jako nikdy nekon ící proces, posloupnost opakujících se a na sebe 

navazujících krok , po ínajících vymezením poslání firmy a jejich cíl  a strategickou 

analýzou a kon ících formulací možných variant ešení (strategií), výb rem a implementací 

optimálních strategií a kontrolou a korekcemi pr b hu jejich realizace.“ [10]  

Strategické ízení je klí ovou a nejvyšší manažerskou aktivitou, kde se potkávají všechny 

manažerské funkce - je to jeden z klí ových pilí ízení a vytvá í kostru celkového ízení 

každé organizace. Celý proces strategického ízení probíhá ve 4 základních fázích [18, 28]: 

• Formulace strategie (mise organizace, její vize a strategických cíl ). 

• Plánování strategie (vytvo ení strategického plánu a harmonogramu realizace). 

• Implementace strategie (alokace zdroj , realizace projekt , aktivit a opat ení 

 k napln ní strategických cíl ). 

• Monitoring stavu a vyhodnocování strategie (vyhodnocení a p ípadná 

aktualizace strategie).  

Strategické cíle vytvá í podstatu strategií, jsou hlavní sou ástí jejich obsahu. Stupe

dosažení cíl  lze ozna it za nejd ležit jší kritérium hodnocení innosti podniku nebo také 



p edstavují koncové body, ke kterým sm uje napl ování poslání organizace a které jsou 

zabezpe ovány nep etržitým vykonáváním r zných inností organizace.   

Stanovení cíl  podle SMART [31]: 

• SPECIFIC – navrhované cíle jsou jasn  definované a popsané. Vždy umíme jasn

odpov d t: „Jaký je náš p esný cíl a jakým zp sobem ho budeme ešit?“

• MEASURABLE - navrhované cíle jsou m itelné. „Vždy víme, zda je pln ní cíl

úsp šné?“ 

• ACCETABLE - jednotlivé cíle jsou akceptovatelné i ze stran t ch, kdo je bude 

plnit. 

• REALISTIC - navržené cíle jsou reálné a dosažitelné. 

• TIMED - navržené cíle mají ohrani ený asový rámec.  

2.1  Strategický plán 

Další významná fáze p i formulaci strategie je strategický plán neboli strategický 

plánovací cyklus, což vlastn  znamená vstoupení strategie do její realizace. Výsledkem 

strategického plánu je dokument, u kterého se p edpokládá, že bude spl ovat kritéria, jako 

jsou dlouhodobost, provázanost, systemati nost, definice priorit, soustavnost, systemati nost, 

reálnost. 

Také je možné ho chápat jako dohodu o dalším využití sou asných možných zdroj   

a nalezení spole ného programu, který chceme ve vzájemné spolupráci postupn  uskute nit. 

Není p itom tak d ležité, jakým zp sobem se k doporu eným krok m dostaneme, jakou 

metodu strategického plánování zvolíme, ale mnohem d ležit jší je spole ná v le prosazovat 

postupné kroky, které povedou ke zlepšení celkové situace.  

Strategický plánovací proces m žeme rozd lit do n kolika ástí [42]: 

• Strategická situa ní analýza: definice poslání a cíl , externí analýza, interní 

analýza, syntéza zjišt ných poznatk . 

• Formulace a tvorba strategie: ur ení vize a dlouhodobých cíl  podniku, definice 

jednotlivých strategií, výb r nejvhodn jší strategie.

• Realizace strategie: definice strategických operací, realizace plánu, kontrola  

a vyhodnocení plánu. 



Hlavní p ínos strategického plánování spo ívá v tom, že nám pomáhá uv domit si žádoucí 

sm ry dlouhodobého vývoje, ukazuje jak se nejlépe p ipravit na budoucí vývoj vn jších 

podmínek, maximalizuje negativní dopad, tvo í objektivní základ pro následné rozhodování 

priorit, eší problémy komplexn  a optimáln  využívá lidské a finan ní zdroje. [27] 

Etapa tvorby strategického plánu obsahuje postupové kroky, které zahrnují postupn

tvorbu strategické mapy, investi ní studie, vstupní analýzy a stanovení funk ních strategií, 

sm ujících k definitivnímu strategickému plánu. Dlouhodobé strategické cíle je nutno 

dekomponovat na cíle krátkodobé, kterým p ísluší funk ní strategie a jsou východiskem  

pro operativní ízení. Takový strategický plán je p ipraven pro implementaci. [4]  

Výhodou p i po izování a tvo ení strategického plánu je, že nám umož uje promyslet 

všechny možné náhledy na danou situaci. Plán nám ukáže v pr b hu realizace, zda jdeme 

zvoleným a správným sm rem. M l by být dynamický s vhodn  uspo ádanou strukturou 

v etn  klí ových úkol , pot ebných dat a alokací zdroj , které prokazují jednat, nikoli pouze 

plánovat. [4]  

2.2  Strategický projekt 

Strategický projekt je ucelený soubor inností a proces , který je asov  ohrani en. Jeho 

hlavní cílem je vytvo ení, zavedení p ípadn  i zm na n eho konkrétního. U projektu je 

d ležité, aby byl ur itým zp sobem ízený. Je charakterizován t mito znaky [32]:  

• Cíl – projekt musí mít vlastní cíl, co se má realizovat, zm nit i vytvo it. 

• as – projekt je v ase ohrani ený, nej ast ji v ádu m síc . 

• Jedine nost – jedná se o neopakovatelný, jedine ný sled inností, který vyžaduje 

specifický zp sob ízení. 

Optimální délka k dlouhodobému plánování a rekapitulaci je jeden rok. I daleké cíle se 

skládají z mnoha díl ích krok , proto je dobré rozd lit svou vizi do díl ích projekt .  

To umož uje nejen lepší kontrolu projektu a p edcházení pr tah m, ale je to také nejbližší 

z hlediska lidského vnímání asu. Ur ení a výb r strategického projektu je mocný nástroj, 

který je ur ující pro budoucí sm rování realizátora, kam se chce dostat. Kv li náro nosti 

projekt  a jejich asto velkému dopadu na celou organizaci (podnik, ú ad, firmu, atd.) 

 je pro úsp ch projektu klí ové, aby m l plnou a jasnou podporu nejvyššího vedení. Proto je 

vhodné, aby se vedení organizace podílelo i p ímo na výb ru projektu a poskytlo mu 



dostate né zdroje. Samotné ízení projektu už je potom možné delegovat na vhodnou osobu – 

projektového manažera. Ten nejvyšší vedení pr b žn  informuje o vývoji a zapojí je pouze 

pro ešení vážných problém  p i realizaci. [32, 7] 

P evážn  pod vedením jmenovaného projektového manažera je možné za ít t mito 

innostmi - ujasn ní a p esná definice cíl  a p ínos  projektu, ur ení zbytku projektového 

týmu, p ípadné d kladn jší posouzení proveditelnosti projektu, tvorba plánu projektu, 

(harmonogram, finance, lidské zdroje atd.). [32] 

Dle nutnosti se následn  využívá dalších nástroj  projektového ízení. V optimálním 

p ípad  je potom projekt podle plánu i dokon en. 

Analýza rizik je nedílnou sou ástí strategického projektu a probíhá celým životním cyklem 

projektu. V p edprojektových fázích se analyzují pouze hlavní rizika, v pr b hu plánování  

se provádí detailní analýza rizik, která se dále sledují a p ípadn  upravují v souladu 

 s aktuálními skute nostmi nebo zm nami. Vždy však budeme stát p ed rozhodnutím, co  

s jednou nalezeným a identifikovaným rizikem d lat. [37] 



3  Strategická analýza  

Významnou roli strategického procesu, tj. proces tvorby strategických cíl  a strategie, 

hraje strategická analýza. Zkompletování strategické analýzy je souhrnnou záležitostí, která 

poskytuje široký prostor pro kreativitu. Postup analýzy v podnikatelském prost edí se 

p i posuzování jeho vlivu na strategický zám r ídí podle zásad MAP, tedy [44]: 

• Monitoruj. 

• Analyzuj. 

• Predikuj. 

Analýza za íná definicí poslání, dále následuje externí analýzou makrookolí a mikrookolí 

(obr. 1), pokra uje interní analýza, kde získané informace management vyhodnotí a shrne 

v rámci syntézy. Strategická analýza má odpovídat na otázky typu „Kde jsme?“, „Kam 

jdeme?“,  „Kde chceme být?“ a „Jak se tam dostat?“ Na základ  t chto analýz se vytvo í 

optimální strategie. Strategickou analýzu d líme do dvou základních krok : aktuální  

a prognostickou. U prvního kroku je to pohled p es sou asnost do minulosti, druhý krok je 

pak p es sou asnost do budoucnosti. [42] 

   

Obr. 1 - Okolí podniku [2] 

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichž lze p edpokládat, že budou mít vliv na kone nou volbu cíl  a strategie 

podniku. Velmi d ležité je posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi faktory 



existují. Tento krok je pak základem pro posuzování vhodnosti sou asné strategie i 

rozhodnutí o volb  strategie nové. Vychází se p itom nutn  z odhadu budoucích trend  a jev , 

které mohou v pr b hu strategického období nastat. [15, 33]

3.1  Analýza makrookolí  

Pojem makrookolí m žeme chápat jako složku, která se skládá z v tších spole enských 

faktor  a ovliv uje všechny ú astníky mikrookolí. Hlavním cílem analýzy makrookolí je 

výb r faktor , které mají nejv tší vliv. Analýza makrookolí podniku umož uje managementu 

uv domit si p edevším vazby a souvislosti mezi jednotlivými p sobícími faktory, 

v neposlední ad  i p íležitosti a hrozby, na které by se m l podnik zam it. Do makrookolí 

jsou za azeny vlivy demografické, politické, legislativní, ekonomické, sociokulturní, 

geografické, technologické, ekologické. To znamená, že n které jsou hmotné (nap . 

technologické) a další jsou nehmotné. [11, 6, 9] 

3.1.1  Analýza PEST 

Pro zhodnocení vývoje vn jšího prost edí je vhodné využít PEST analýzy (podle 

za áte ních písmen eských a anglických názv ). Zkoumají se zejména faktory politicko-

legislativní (Political), ekonomické (Economical), sociální (Social), technologické 

(Technological), které mohou ovliv ovat innost podniku. Faktory jsou do analýzy zahrnuty 

podle d ležitosti jejich vlivu nejen v sou asnosti, ale i podle jejich p edpokládaného vývoje 

v budoucnosti. S rychle m nícím se globálním obrazem by m la firma sledovat [11, 9]: 

• Politicko – legislativní faktor - tvo í spole enský systém, v n mž firmy 

uskute ují svoji innost. Pat í zde stabilita politická, vlády, lenství zem

v r zných politicko-hodpodá ských seskupeních, da ová politika, sociální politika, 

zákony, ochrana životního prost edí aj. vytvá í rámec pro všechny podnikatelské  

a podnikové innosti. 

• Ekonomický faktor - d ležitý zejména pro odhad ceny pracovní síly i pro odhad 

cen produkt  a služeb. V této ásti analýzy se sledují otázky daní (DPPO, DPH, 

spot ební dan , dan  z p evodu nemovitostí, atd.) a cel, stability m ny a návaznosti 

jejího kurzu ke kurzu domovské m ny firmy, výše úrokových sazeb, otázky 

hospodá ských cykl  na daném trhu, makroekonomických ukazatel , specifického 

zam ení trhu (nap . na automobilový pr mysl, na zem d lství, atd.), trendech 



v oblasti distribuce, atd. Spadají sem také nejr zn jší pobídky pro zahrani ní 

investory, i pobídky a podpora exportu. 

• Socio-kulturní faktor – je dán spole ností, její strukturou, sociální skladbou, 

obyvatelstva. Chápání názor  lidí na sebe samotné, jiné lidi, organizace, 

spole nost, p írodu a vesmír.  eší se demografické ukazatele, trendy životního 

stylu, etnické a náboženské otázky. 

• Technologický faktor – základem tržního mechanismu je být dynamický  

a tolerovat tv r í ni ení technologie jako cenu, kterou je nutné zaplatit za pokrok. 

Je t eba brát v úvahu zvyšující se tempo technologických zm n, p íležitostí 

k inovacím, lišící se rozpo ty na výzkum a vývoj, a p ísn jší vládní regulace dané 

technologickými zm nami.  

Podstatou analýzy PEST je rozlišit klí ové faktory, ovliv ující zkoumanou konkrétní 

firmu. Cílem není analyzovat všechny složky jednotlivých faktor , ale najít ty, které mohou 

pro podnik znamenat n jakou významnou p íležitost nebo naopak hrozbu.  Poznání minulého 

vývoje se snaží o p edpov  a analýzu možných budoucích vliv  prost edí práv   

ve ty ech uvedených oblastech. [9] 

Pro lepší p ehled a vyhodnocení, že firma dosáhne úsp chu v daném prost edí, je možné 

klasifikovat jednotlivé faktory, z hlediska jejich p itažlivosti a pravd podobnosti úsp chu  

na jedné stran , a na stran  druhé klasifikovat jednotlivá ohrožení podle pravd podobnosti 

výskytu a míry jejich závažnosti pro firmu. Z daných výsledk  vznikne matice p íležitostí  

a hrozeb (tabulka . 1). 

                  Tabulka 1  – Matice p íležitostí a matice hrozeb 

MATICE P ÍLEŽITOSTÍ   MATICE HROZEB 
P itažlivost   Závažnost   
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Postup p i posuzování p íležitostí - identifikovat marketingové služby, ohodnotit je 

z hlediska jejich p itažlivosti (významnosti) pro firmu a pravd podobnost úsp chu a podle 

hodnocení za adit p íležitosti do matice. 

Hodnocení p íležitostí - nejlépe využitelná p íležitost je v levém horním kvadrantu, 

nejmén  vhodné p íležitosti se nacházejí v pravém dolním kvadrantu. Atraktivní, ale 

obtížn  realizovatelné p íležitosti jsou v pravém horním kvadrantu. P íležitosti v levém 

dolním kvadrantu nejsou pro firmu ani p íliš atraktivní, ani nemají p íliš velkou nad ji  

na úsp ch. 

Postup p i posuzování hrozeb - identifikovat ohrožení firmy, ohodnotit jednotlivá 

ohrožení podle pravd podobnosti jejich výskytu a míry jejich závažnosti pro firmu. Podle 

hodnocení je za adit do matice hrozeb. 

Hodnocení hrozeb: nejvýrazn jší hrozbou jsou ty, které jsou umíst ny v levém horním 

kvadrantu. Hrozba v pravém dolním kvadrantu nejsou p íliš podstatná. Hrozby v levém 

dolním a pravém horním kvadrantu sice bezprost edn  podnik neohrožují, ale firma by je 

vzhledem k dalšímu možnému budoucímu vývoji nem la podce ovat. [34]

3.2  Analýza mikrookolí 

Analýza mikrookolí zahrnuje analýzu odv tví s d razem na konkuren ní prost edí. Cílem 

této analýzy je identifikovat síly a faktory, které iní odv tví více i mén  atraktivním. 

Analýza vychází ze základních charakteristik odv tví. St žejními ástmi je vymezení hybných 

zm notvorných sil, ovliv ující úsp šnost i neúsp šnost podniku v odv tví. Vývoj a trendy  

v odv tví mají asto na r zné podniky i skupiny podnik  v daném odv tví odlišný dopad. 

[33] 

Významnou sou ástí analýzy mikrookolí je analýza konkuren ních sil, která navazuje  

na analýzu odv tví, p i emž do pop edí zájmu se dostávají konkuren ní síly. I podnik  

ve velmi atraktivním odv tví se totiž p sobením konkuren ních sil m že dostat do závažných 

potíží. Nejbližším konkuren ním okolím podniku bývá totiž v tšinou odv tví, avšak n kdy 

m že být vymezeno i úžeji, nap íklad pomocí strategických konkuren ních skupin, které 

umož ují detailn jší pohled na strukturu odv tví, nap íklad v substitu ních výrobcích podnik

jiných odv tví. [33] 



Subjekty jako jsou dodavatelé, zákazníci podniku, distributo i, konkurenti, 

zprost edkovatelé jsou sou ástí mikrookolí. Jejími klí ovými ástmi je vymezení hybných sil 

vyvolávající zm ny, které významn  ovliv ují úsp ch nebo neúsp ch podnik  v konkrétním 

odv tví. Trendy a vývoj v tomto odv tví mají asto v daném odv tví odlišný dopad. [3] 

Základní složky mikrookolí jsou [3]: 

• Podnik – je ekonomicko právním subjektem, jehož charakterizuje ekonomická 

samostatnost a právní subjektivita. Slouží podnikateli k podnikatelské innosti 

 a p edstavuje základní prvek institucionálního uspo ádání hospodá ství, které je 

založeno na výrob  zboží a poskytování služeb za úplatu a je v tšinou chápán jako 

ziskový, výd le ný subjekt. 

• Dodavatelé – jednotlivci a firmy zabezpe ující zdroje pro spole nost. innost 

firmy mohou významn  ovlivnit zm ny v dodavatelském prost edí. 

• Zákazníci - tato složka není homogenní, každý z nich má jiné požadavky a p ání. 

Tvo í však cílové trhy firmy. 

• Konkurenti – mezi n  nezahrnujeme pouze další firmy, ale i následující faktory, 

jako je konkurence p ání, druh , forem, zna ek. Tyto typy konkurence lze odvodit 

z vžití se do pocitu zákazníka. Pro firmy to znamená, že musí svého 

potencionálního spot ebitele dob e znát. Také by m ly sledovat rozhodující trendy 

ve svém okolí. 

• Zprost edkovatelé a distributo i – zajiš ují firm  propagaci a prodej. 

V dodavatelském prost edí mohou výrazn  ovlivnit prost edí firmy zm ny. 

3.3  Analýza SWOT   

Analýza SWOT je „kou ovacím“ nástrojem, prost ednictvím ty  položek, které nás 

dlouze a d kladn  nutí p emýšlet o tom nejelementárn jším, co ovliv uje naše podnikání.  

Jde o celkové vyhodnocení silných a slabých (Strenghts, Weaknesses) stránek spole nosti, 

p íležitostí a hrozeb (Threats, Opportunities). Cílem je identifikovat to, do jaké míry jsou 

sou asná strategie firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat 

se zm nami, které nastávají v prost edí. [19]  



SWOT analýza – používá se jako souhrn a rekapitulace p edešlých analýz. Je zkratkou 

ty  anglických slov [11]: 

• S - Strengths (silné stránky organizace, p ednosti). 

• W - Weaknesses (slabé stránky organizace, nedostatky). 

• O - Opportunities (p íležitosti ve vn jším prost edí). 

• T - Threats (hrozby z vn jšího prost edí). 

Zahrnuje monitorování externího a interního marketingového prost edí, takže vzniká 

spojením dvou samostatných analýz. Analýza vn jšího prost edí (makroprost edí) se snaží 

identifikovat p íležitosti a hrozby. Soust edí se na zkoumání vn jších podmínek, které 

ovliv ují innost organizace. Vn jší prost edí obklopující danou firmu na kterou p sobí 

nejr zn jší faktory, nem žeme na rozdíl od vnit ního prost edí nijak kontrolovat. Analýza 

vnit ního prost edí (mikroprost edí) tvo í analýzu silných a slabých stránek organizace. Jsou 

to faktory, které vytvá ejí nebo snižují vnit ní hodnotu firmy. [9]

Tabulka 2 –  SWOT analýza [19] 

SILNÉ STRÁNKY - schopnosti: SLABÉ STRÁNKY - schopnosti: 

ekonomické, inova ní, nákupní, výrobní, 

prodejní, marketingové, manažerské, 

personální 

ekonomické a finan ní, inova ní, nákupní, 

výrobní, prodejní, marketingové, 

manažerské,  personální 

P ÍLEŽITOSTI -  vyplývající: HROZBY – vyplývající: 

z makroprost edí, ze zm n na trhu, z chyb 

konkurence, z podn t  zájmových skupin 

z makroprost edí, ze zm n na trhu, z 

konkuren ních tlak  v odv tví, z tlak

zájmových skupin 

Tato univerzální metoda (tabulka . 2) se používá p i mnoha analýzách, zahrnuje 

monitorování externího a interního marketingového prost edí, což je žádoucí p i hledání zm n 

ve firemní strategii. SWOT analýzu je vhodné d lat tehdy, když hledáme nové cesty nebo 

chceme n co sami zm nit. Na druhou stranu by se ovšem nem la ze záv r  SWOT analýzy 

d lat ukvapená rozhodnutí, jelikož se jedná o díl í ást situa ní analýzy. [19] 

Analýza by m la být p edevším realistická a firma by jí nem la p ece ovat, 

ani podce ovat. 



T i fáze postupu analýzy [19]: sb r informací, ur ení priorit ešení problém  a alternativ 

jejich ešení, shrnutí situace a doporu ení zm n.  

Výsledky takto provedené analýzy nám následn  slouží jako podklady pro sm ující syntézu 

k ur ení zdroj  konkuren ní výhody. 

Vyhodnocení analýzy SWOT je možné provést pomocí párového srovnávání Plus minus 

matice (tabulka . 3). Tento asto využívaný zp sob má své p ednosti v tom, že umož uje 

identifikovat priority strategických postup  organizace vytvo ením po adím 

identifikovatelných silných (slabých) stránek a p íležitostí (hrozeb) firmy. P i její tvorb

postupujeme tak, že si jednotlivé silné a slabé stránky, p íležitosti a hrozby o íslujeme (S1–

Sn, W1–Wn, O1–On, T1–Tn), umístíme je do matice, a ur ujeme silnou oboustrann

pozitivní (++) i slabší pozitivní (+) vazbu, nebo siln  oboustrann  negativní (− −) i slab

negativní (−) vazbu. V p ípad  žádného vzájemného vztahu ud lujeme 0. Nejvyšší váhu má 

pak ta silná i slabá stránka, p íležitost nebo hrozba, která má nejvíce +, resp. −. [13,17] 

          Tabulka 3 – Matice plus minus  SWOT analýzy 

SWOT O1 O-n O-n T1 T-n T-n Sou et Po adí

S1        

S-n        

S-n        

W1        

W-n        

W-n        

Sou et         

Po adí         

Zhodnocení nejd ležit jších silných a slabých stránek z hlediska jejich výkonnosti  

a s využitím stupnice od velmi silné po velmi slabou stránku, je možné sestavit matici 

závažnosti a výkonnosti (tabulka . 4). Kombinace jednotlivých faktor , vyjad ující silné 

(slabé) stránky,  m žeme zaznamenat do ty  kvadrant  podle d ležitosti.   

Postup hodnocení výkonnosti a závažnosti silných a slabých stránek ve vzájemných 

souvislostech [34]: 

1. Kvadrant – tyto faktory mají nízkou výkonnost a proto pot ebují vzhledem ke své 

vysoké d ležitosti posílit. 2. Kvadrant – tyto faktory jsou pro prosperitu firmy nejd ležit jší, 



proto se firma musí soust edit na udržení jejich pozice. 3. Kvadrant – obsahuje nep íliš 

d ležité faktory pro podnikání, které nejsou pro budoucnost podniku prioritní. 4. Kvadrant – 

tyto faktory sice mají pro firmu jen malou d ležitost, zárove  jsou však výrazn  silnými 

stránkami firmy – proto je nutné posoudit úsilí, které do jejich podpory bude firma v novat.

     Tabulka 4 –  Matice závažnosti a výkonnosti 

V Ý K O N N O S T 

Nízká Vysoká FAKTORY

(slaná stránka) (silná stránka)
OBLAST:  

Vysoká 1 2 

Z
Á

V
A

Ž
N

O
S

T
 

Nízká 3 4 



4  Historie a vznik pr myslových zón 

V následující kapitole podám základní informace o historii, vývoji pr myslových zón, 

utvá ení urbanismu m st a v neposlední ad  se v záv ru kapitoly zam ím na konkrétní 

oblast budování pr myslových zón v lokalit  na Olomoucku. 

Již p ed 2000 lety se objevila na ostrov  Délos v Egejském mo i tvz. bezcelní zóna.  

Od st edov ku, zejména  západní Evropa využívala podobných metod pro své obchodní 

innosti.V d sledku hospodá ských zásah  Spojených stát  nastal útlum v 19. a po átkem  

20. století. Výstavba a provoz se prosazoval v mezivále ném období, ale i po skon ení  

2. sv tové války. Ve velké Británii a Spojených státech na po átku minulého století pozvolna 

vznikaly pr myslové parky jako d sledek obchod  s pozemky. V tšina pozemk  se prodávala 

za ú elem zem d lského využití a do jisté míry je to možné chápat jako p edch dce 

pr myslových zón. Za átkem 20. století byl pr mysl chápán jako sekundární krajinná složka. 

V této dob  se vyskytuje komplexn jší p ístup, tj. poznání celých regionálních komplex

pr myslových výrob a zákonitostí jejich vytvá ení. [5, 12] 

 4.1  Oblasti a vývoj pr myslových zón 

Po átkem 90. let 20. století ve spojitosti s transformací ekonomiky eské republiky p inesl 

adu zm n ve využívání krajiny i pr myslové výroby. Rozp tí pr myslové výroby stále 

z stává faktorem ekonomické síly ur ité zem . Budování pr myslu není pouze aktuálním 

trendem, ale i ekonomickou nutností nejen pro velká m sta v celé eské republice. Hlavní 

d vod je vytvo ení pracovních míst, což má velký význam v oblastech, které se potýkají 

s vysokou mírou nezam stnanosti. Nejv tší zájem o vznik, budování a rozvoj pr myslových 

zón má místní správa z d vodu p ílivu nových investor . [5, 38] 

Stát od roku 1998 investoval do vybudování 103 pr myslových zón s celkovou plochou 

3129 hektar  tém  8,9 miliardy korun, p i emž investo i obsadili zhruba 70 procent takto 

p ipraveného území. Do pr myslových zón zamí ilo 520 investor , kte í se v nich zavázali 

investovat 192 miliard korun a vytvo it 119 000 pracovních míst. Vyplývá to ze statistik 

agentury CzechInvest. [23] 

Nejvyšší po et pr myslových zón je v Ústeckém kraji, sužovaném vysokou 

nezam stnaností. V Moravskoslezském kraji vzniklo 14 pr myslových zón, p i emž procento 

obsazenosti je v tomto regionu 76 procent. [23] 



Nejmén  pr myslových zón naopak funguje v Libereckém kraji, ve kterém za podpory 

státu vznikly pouze dva areály. Investo i ale dvojici pr myslových zón zcela zaplnili 

 a Liberecký kraj jako jediný region v zemi vykazuje stoprocentní obsazenost státem 

podpo ených pr myslových zón. Vysoké procento obsazenosti mají také Plze ský kraj (p t 

pr myslových zón, 98 procent) a Jiho eský kraj (p t pr myslových zón, 97 procent). [23] 

Nejvíce investor  od roku 1998 p ilákal kraj Vyso ina (96), v n mž bylo s pomocí státu 

postaveno 11 pr myslových zón. Na druhém míst  je Moravskoslezský kraj (93 investor )  

a t etí Ústecký (80 investor ). [23] 

4.2  Budování pr myslových zón v Olomouci 

Olomouc (obr. 2) je šesté nejv tší m sto R, které leží na ece Morav  a je obklopena 

úrodnou krajinou Hané. Charakter m sta je rovinatý, na západ  a hlavn  na východ  se 

uzavírá m sto do protáhlé sníženiny otev ené ve sm ru severozápad - jihovýchod. Olomouc 

má 99 530 obyvatel a jeho rozloha se rozprostírá na 103,36 km². Z ekonomického pohledu je 

m sto možné charakterizovat jako pr myslové s rozvíjejícími se službami. [8] 

           Obr. 2 – Katastrální území m sta Olomouce [8]

V Olomouci došlo v letech 1998 – 2002 v návaznosti na vládní Program podpory rozvoje 

pr myslových zón k p ilákání nezanedbatelného po tu p ímých zahrani ních investic, 

p evážn  ve výrobní oblasti. V uvedených letech bylo m sto hodnoceno jako jedno 



z nejdynami t jších m st v oblasti hospodá ského rozvoje v rámci eské republiky. Došlo 

k rychlému obsazení ploch, jejichž p íprava byla efektivní. [8] 

Vzhledem k tomu, že m sto m lo velmi omezené vlastnictví pozemk , nebylo jednoduché 

najít, p ipravit a rozvíjet první podnikatelské pr myslové zóny.  Jako úpln  první pr myslová 

zóna vznikla na znehodnocených pozemcích firmy Cukrovary Olomouc v likvidaci, která je 

charakteru brownfields. Jedná se o zónu Keplerova v m stské ásti Holice. M sto se prioritn

orientovalo na ešení interních rezerv p ed expanzí do ploch charakteru greenfields. Agentura 

Czechinvest zaregistrovala sice zna ný zájem o m sto, ale bohužel problémy související 

s rychlým obsazením p ipravených ploch, práv  z d vodu komplikací p i p íprav  pozemk

vedly k situaci, kdy v dob  ekonomické prosperity zahrani ní investo i odjížd li z m sta 

s nepo ízenou. Bylo to varování, že pokud nedojde k náprav , hrozil by propad 

v ekonomických ukazatelích. [8] 

P ílivem místí podnikatelské aktivity subjekt  docházelo k nár stu rozvojové pot eby 

t chto firem, což se projevilo zvýšenou poptávkou po pozemcích a objektech, které by byly 

vhodné pro podnikání. V letech 2006 – 2008 byl evidován odd lením hospodá ského rozvoje, 

které je sou ástí Magistrátu m sta Olomouce, zájem p ibližn  od 30 místních firem 

s pr m rným požadavkem 3 000 m². Jedna t etina t chto firem našla možnosti dalšího rozvoje 

v p ipravené pr myslové zón  Šlechtitel . Z d vodu nedostatku ploch bylo evidováno n kolik 

p ípad , kdy firmy odešly. Z toho vyplynulo, že rezervy ve stávajících areálech jsou 

limitovány a firmy se zajímají o vstup do pr myslových zón. Jako další p íklad je možno 

uvést lokalitu Železni ní o rozloze 17  ha, která je tém  obsazena. Jedná se o bývalý areál 

Sigmy Tranzit, který byl zprivatizován. Dále zmíním zónu Pavelkovu, kde došlo k obm n

vlastník  a bylo využito všech halových objekt . V neposlední ad  je to areál bývalých 

kasáren  v Ne edín  o rozloze 11,5 ha nacházející se v blízkosti olomouckého letišt . M sto 

p evzalo tuto brownfields lokalitu na základ  darovací smlouvy od Ministerstva obrany v roce 

2004. Zdevastovaný areál s ekologickými zát žemi, který v minulosti využívala sov tská 

armáda, má m sto snahu po etapách revitalizovat za ú elem vybudování prostoru vhodného  

pro realizaci podnikatelského a technologického parku, s podílem ob anského vybavení. [8]  

Aktuáln  mají investo i p edevším z oblasti lehkého pr myslu a strategických služeb 

možnost realizovat své zám ry v nov  p ipravené zón  Technologického parku Olomouc – 

Hn votín o vým e 47 ha. Lokalita je ve vlastnictví soukromého developera, s velmi 



atraktivní polohou u dálni ní k ižovatky sm rem na Prost jov - Brno. Ur itými kapacitami 

nájemních hal pro výrobu a logistiku disponuje také spole nost VGP Park Olomouc. [8] 

P ehled zón v Olomouci (obr. 3): Pr myslová zóna Kelerova, Pr myslová zóna Železni ní,  

                                                          Pr myslová zóna Šlechtitel , Pr myslová zóna  

                                                          Pavelkova, Pr myslová zóna P íkopy, Technologický  

                                                          park, Kasárna Ne edín  

Obr. 3 – Pr myslové zóny na území m sta Olomouce [8]

V návaznosti snižování vysokého procenta nezam stnanosti a zajiš ování podmínek 

 a hospodá ský rozvoj je pot eba vytvá et proveditelné rozvojové plochy.   
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5  Analýza pr myslové zóny Šlechtitel

V této kapitole se zam ím a p edstavím konkrétní pr myslovou zónu v Olomouci. Podám 

základní informace o financování, strategii a budování zóny. Po uvedení t chto údaj  budu 

aplikovat strategické analýzy PEST a SWOT, popsané v kapitole 3 na konkrétní lokalit .  

Na základ  výsledk  provedu zhodnocení ekonomické ú innosti procesu budování s využitím 

ve ejné podpory.  

 Lokalita pr myslové zóny Šlechtitel  (PZ Šlechtitel ) leží v jihovýchodní ásti m sta 

Olomouce (p íloha . 1). Název lokality je odvozen od ulice Šlechtitel , která prochází podél 

celé západní ásti pr myslové zóny v místní ásti „Holice u Olomouce“. Z druhé strany ulice 

Šlechtitel  se rozkládá bývalý areál Sempry, který dnes tvo í zprivatizované zahradnické, 

zeliná ské a skladovací plochy. Na severní stran  lokalita sousedí s areály potraviná skými  

a skladovými. Z jižní strany na pr myslovou zónu navazují provozy Univerzity Palackého

v Olomouci (UP Olomouc). Celková vým ra je 16,8 ha. Lokalita se nachází ve východní ásti 

m sta, kde  p evažují  funkce výrobní a p ímo navazuje na pr myslovou zónu Holice – 

Keplerova budovanou v letech 1999 – 2000. [8] 

V p edm tném území (obr. 4), ani v jeho bezprost ední blízkosti se nenacházejí žádné 

stávající ani navržené prvky územního systému ekologické stability. PZ Šlechtitel  je 

greenfields, v prostoru bylo vždy obd lávané pole, nestály zde budovy a nebyly zde deponie 

odpad . 

    Obr. 4 – Pr myslová zóna Šlechtitel  v Olomouci [8]

Jeden z významných d vod  pro výb r této zóny je ta skute nost, že m sto zde vlastnilo 

ást pozemk  a výkupy realizovanými v letech 2000 a 2001 nabylo do svého majetku 

p evážnou ást ploch (cca 80 % z celkové plochy lokality). Na základ  schváleného 



Územního plánu sídelního útvaru Olomouce z roku 1998 je lokalita Šlechtitel  funk n

ur ena pro podnikatelský a technologický park. Plocha slouží k umíst ní provozoven lehké 

výroby, sklad  a skladových ploch odpovídajícího rozsahu ve vazb  na výrobní kapacity, 

istých technologií, které nevykazují škodlivé vlivy na okolí, sídel firem, v rozvoln né 

zástavb  v zeleni, se zajišt ním pr chodnosti území. [8, 41] 

5.1  Strategická analýza  

V následující kapitole jsou postupn  aplikovány již zmín né strategické analýzy PEST  

a SWOT. Vyhodnocení veškerých relevantních stránek fungování firmy a její sou asná pozice 

p isp je k d ležitému strategickému rozhodnutí. 

5.1.1  Analýza PEST  

Pro ur ení p íležitostí a hrozeb je využíváno podklad  ze strategických analýz vn jšího 

prost edí, které mohou být provedeny metodou PEST, která je popsaná v kapitole 3.1.  

Pro budování PZ Šlechtitel  muselo m sto Olomouc vzít na v domí všechny možné faktory, 

které by mohly ohrozit realizaci. Strategická analýza makrookolí, zahrnuje již zmi ované 

ty i základní oblasti, a to [20, 29, 35, 40]: 

Politicko – legislativní: je ovlivn no p evážn  vládou, zákonodárným sborem a dalšími 

orgány reprezentujícími stát, v etn  podílu na jeho ízení. Podnikání vyžaduje dodržování  

a respektování zákon , obchodních pravidel a zákonných opat eních. Zákony jsou asto 

nepružné a vyžadují zbyte nou administrativu. Vzniká tak asová prodleva p i realizování 

projekt . Dota ní politika je nejen pro m sto Olomouc velice d ležitá, protože je to dost asto 

jediná možnost jak zrealizovat tak náro né projekty, jako je vybudování pr myslové lokality. 

M sto považuje podporu a rozvoj malých a st edních firem za d ležitým faktor z d vodu 

konkurenceschopnosti. Pozitivní je vývoj sazby dan  pro právnické osoby, jelikož 

v posledních letech došlo ke snižování této dan . V sou asné dob  je tato da  19 procent. 

Politická situace v R není v sou asné dob  zrovna stabilní. P íležitosti, respektive ohrožení 

však mohou nastat prakticky kdykoliv zm nami zákon i zm nami novel a jiných právních 

p edpis .  

Ekonomická: sleduje ekonomiku jako celek, pro prost edí je d ležité zejména pro odhad 

ceny pracovní síly i pro odhad cen produkt  a služeb. Využívá se p ímých i nep ímých 

nástroj  k regulaci. Pat í zde r zné pobídky nejen pro zahrani ní investory i pobídky 



 a podpora exportu, ale i dotace na p ípravu rozvojových lokalit, které jsou zmín né v kapitole 

1.2. Ekonomika v R je v poklesu a výhled je nejistý. Pro rok 2012 byl odhad  reálného HDP 

o 1,1% v poklesu, v roce 2013 by m l stagnovat, i jen nepatrn  vzr st. V roce 2012 inila 

pr m rná inflace 3,3%. [35] V roce 2013 je o ekáván mírný r st spot ebitelských cen zm nou 

sazby DPH o 1 procentní bod. V letech 2013 a 2014 by m la nezam stnanost stagnovat. 

V tšina intervencí vedoucích ke zvýšení zam stnanosti vyžaduje finan ní investice, to samé 

naopak platí u odstran ní všech bariér.Životaschopné podniky se snaží udržet kvalitní 

zam stnance. V sou asné dob  se Olomouc potýká s velkou nezam stnaností, proto je 

d ležité podporovat podnikání firem v našem kraji.  

Sociální: eší se demografické ukazatele, trendy životního stylu, inteligence, vzd lávání. 

Tato oblast je d ležitá zejména pro firmy podnikající v oblasti realitu –tj. prodeje koncovým 

spot ebitel m. Navzdory celorepublikovému r stu po tu obyvatel se Olomoucký kraj do kal 

v lo ském roce vývoje opa ného. Za adil se tak k osmi kraj m, jejichž po etní stavy obyvatel 

se b hem sledovaného období snížily, a navázal na sestupný trend p edchozích let. 

V Olomouci má podstatný význam na zam stnanost zpracovatelský pr mysl, kovovýroba, 

strojírenství a potraviná ský pr mysl. M sto neodpovídá zcela pot ebám zdejších 

zam stnavatel , jelikož firmy se bohužel potýkají s nedostatkem kvalifikovaných lidí 

v technických oborech, to je p isuzováno absencí technické školy v Olomouckém kraji. 

Dochází k ur itému posunu životního stylu, sm rem k uv domování si pot eby dalšího 

vzd lávání (i ve volném ase), jako výhody pro získání odpovídajícího zam stnání. K tomuto 

posunu dochází nejvíce ve skupin  mladých lidí. U starších osob je stále více uv domovaná 

pot eba dobrého zdravotního stavu. 

Technologická: má v dnešní dob  d ležitou roli a jeho význam se neustále zvyšuje. 

Výzkum, vývoj i inovace je pro Olomouc d ležitý z d vodu konkurenceschopnosti. Na nové 

technologie je t eba se dívat jako na p íležitost i jako na hrozbu. Pokud nebudeme sledovat 

nové trendy a rozvíjet inovace, což p ináší i nezbytné výdaje, tak tržní podíl m že získat 

konkurent. Spolupráce m sta s UP Olomouc díky vybudování podnikatelského inkubátoru se 

snaží pomáhat za ínajícím firmám, které se zam ují na nanotechnologie, biotechnologie i 

informa ní technologie.  V deckotechnický park UP v Olomouci je mostem mezi v deckým  

a podnikatelským sv tem. Plní úlohu pomocníka a podpory v deckým pracovník m  

p i komercializaci jejich výsledk . Identifikuje obchodní potenciál na UP a spojuje 

akademické pracovníky s firmami, které hledají jejich znalosti. Pomáhá s ochranou výsledk

výzkumu a s jejich dalším využití v podob  licen ních smluv.   



Na základ  faktor  vn jšího prost edí bude provedena identifikace p íležitostí (zna ené O1 

- On) a hrozeb (zna ené T1 - Tn), které jsou vydefinovené ve SWOT analýze. Vznikne matice 

ze které lze ur it pravd podobnost p íležitostí (hrozeb). Výsledek bude vyhodnocen.  

Tabulka 5 – Hodnocení oblasti p íležitostí PZ Šlechtitel

P  Í L E Ž I T O S T I 

FAKTOR 
Atraktivita/závažnost 
1 = nejvyšší míra, 5 = 

nejnižší míra 

Pravd podobnost vzniku 
(0 až 100%) 

O1  „Rozvoj malého a st edního  
         podnikání“ 

1 95% 

O2  „Využití nástroj  investi ních  
         pobídek a aktivní politiky „ 

2 80% 

O3  „Využití UP Olomouc s podniky – 
          rozvoj inova ní technologie“ 

3 50% 

O4  „Realizace a rekonstrukce hlavních
         tepen v kraji“ 

4 30% 

O5  „Podpora provázanosti mezi sférou
         vzd láváním a trhem práce“ 

4 30% 

O6 „Využití p dy s nižší bonitou
          pro pr mysl“ 

1 95% 

Z klasifikace p íležitostí vyplývá atraktivita (tabulka . 5), kterou lze uplatnit  

p i rozhodování, než za ne realizace pr myslové zóny. Potvrdilo se, že významným prvkem 

je podpora m sta v oblasti rozvoje malého i st edního podnikání (O1), soub žn   

s faktorem využití p dy s nižší bonitou (O6). Na základ  získaných investi ních pobídek je 

výhodné využít spolupráci s UP v Olomouci, která p isp je ke spolupráci s pr myslovými 

podniky, v etn  rozvoje inova ní technologie v tzv. „ podnikatelském inkubátoru“.

Tabulka 6 – Hodnocení oblasti hrozby PZ Šlechtitel

H R O Z B Y 

FAKTOR 
Atraktivita/závažnost 
1 = nejvyšší míra, 5 = 

nejnižší míra 

Pravd podobnost vzniku 
(0 až 100%) 

T1  „R st nezam stnanosti a snižování  
         p íjm  obyvatelstva p i tvorb   
         pracovních míst“ 

2 80% 

T2  „Nedo ešené vlastnické vztahy  
         k pozemk m na p ípravu zóny“ 

1 95% 

T3  „Nedostatek finan ních prost edk  na 
         výkup pozemk  a infrastrukturu“  

2 80% 

T4  „P esun výroby na východ za levn jší 
        pracovní silou“ 

3 50% 

T5 „Pokles zájmu student  o technické
         obory“ 

4 30% 



Z oblasti hrozeb (tabulka . 6) je nejv tší závažnost v nedo ešených vlastnických  vztazích 

pozemk  v lokalit  (T2). Bez dostate ných investic na výkup pozemk  od vlastník

 a vybudování infrastruktury, by nebylo možné projekt zrealizovat. S tím je následn

propojená vazba na budoucí r st nezam stnanosti. Specifikované faktory zaznamenám nyní 

hromadn  do matice p íležitosti a hrozeb (tabulka . 7), kde je vid t výsledná závažnost  

a p itažlivost faktor . 

   Tabulka 7 – Matice p íležitostí a matice hrozeb PZ Šlechtitel

MATICE P ÍLEŽITOSTÍ   MATICE HROZEB 
P itažlivost   Závažnost   

Nízká Vysoká   
  

Nízká Vysoká 
„Inovace s 
UP" 

„Investi ní 
pobídky" 

„Nezam stnanost“

 "P da s 
nižší 
bonitou" 

„Vlastníci 
pozemk “ 

  „Nedostatek 
financí “ 

Vysoká

    

  

Vysoká

  

  
„Vzd lání a 
    trh práce“
 „Dopravní 
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Nízká 

„Pokles 
student  o 
technické 
obory“ 

„Výroba na 
východ“ 

5.1.2  Analýza SWOT 

Z názvu SWOT analýza vyplývá, že jde o analytický nástroj, ale asto se využívá 

 i pro klasifikaci jednotlivých problém . Analýzu lze použít na posouzení investi ního 

zám ru, jako je nap . budování pr myslové zóny. P i její tvorb  si jednotlivé silné a slabé 

stránky, p íležitosti a hrozby ozna íme (S1-Sn, W1-Wn, O1-On, T1-Tn): 

SILNÉ STRÁNKY (Strengths) – schopnosti: 

S1 P evaha vlastnických práv pozemk  m sta 

S2 Up ednost ování staveb na „zelené louce“ místo využití opušt ných ploch 

S3 Zam ení na malé a st ední firmy 

S4 Dopravní napojení (dálni ní tah D1: Praha - Brno - Olomouc - Ostrava) 

S5 Dostupnost MHD 



S6 Lokalita funk n  ur ena schváleným územním plánem pro realizaci 

podnikatelského a v deckotechnického parku 

S7 Aktivita m sta p i p íprav  pr myslové zóny 

SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) – schopnosti: 

W1  asová prodleva p i výkupu pozemk  v lokalit  zóny od vlastník

W2  Chyb jící technická infrastruktura 

W3 V roce 1997 byla lokalita áste n  zaplavena 

P ÍLEŽITOSTI (Opportunities) – vyplývající: 

O1 Rozvoj malého a st edního podnikání

O2 Využití nástroj  investi ních pobídek a nástroj  aktivní politiky zam stnanosti

k p íprav  a rozvoji podnikatelských zón 

O3 Spolupráce UP v Olomouci s pr myslovými podniky, rozvoj inova ní 

technologie 

O4 Realizace výstavby a rekonstrukce hlavních tepen nadregionálního významu 

procházejících Olomouckým krajem 

O5 Podpora v tší provázanost mezi sférou vzd láváním a trhem práce 

O6 Využití p d s nižší bonitou pro pr mysl  

Hrozby (Threats) – vyplývající: 

T1 R st nezam stnanosti a snižování p íjm  obyvatelstva p i nedostate né tvorb

nových pracovních míst 

T2 Nedo ešené vlastnické vztahy k pozemk m na p ípravu podnikatelských zón 

odrazuje vstup potencionálních investor

T3 Nedostatek finan ních prost edk  na výkup a infrastrukturní p ípravu zón 

snižuje atraktivnost vy len ných území

T4 P esun výrob na východ za levn jší pracovní silou



T5 Pokles zájmu student  o technické obory 

P i objektivním posouzení, na základ  uvedených bod  jednotlivých faktor  v území, 

p evažují pozitivní hodnoty nad nedostatky. Lokalitu bylo tedy možné doporu it pro ú ely 

budování pr myslové zóny. 

Ur ení a hodnocení oblasti silných (ozna ení S) a slabých (ozna ení W) stránek (tabulka  

. 8 a . 9), jsou zvlášt  podstatné p i rozhodovacím procesu, jako je realizace pr myslové 

zóny, aby nedocházelo k závažnému neefektivnímu rozhodnutí. 

Tabulka 8 – Hodnocení oblasti silných stránek PZ Šlechtitel

S I L N É  S T R Á N K Y 

FAKTOR 
Atraktivita/závažnost 
1 = nejvyšší míra, 5 = 

nejnižší míra 

Pravd podobnost vzniku 
(0 až 100%) 

S1  „P evaha vlastnických práv  
        pozemk  m sta“ 

1 95% 

S2  „P ednost staveb na zelené louce“ 2 80% 

S3  „Zam ení na malé firmy“ 1 95% 

S4  „Dopravní napojení“ 2 80% 

S5  „Dostupnost MHD“ 4 30% 

S6  „Lokalita v souladu s územním  
        plánem“ 

3 45% 

S7  „Aktivita m sta p i p íprav  zóny“ 2,5 50% 

Po vyhodnocení oblasti silných stránek se potvrdila síla v p evaze vlastnických práv 

pozemk  m sta (S1), která je ur ena na pr myslovou zónu, naopak nejnižší míra je 

p iklon na k dostupnosti MHD (S5). 

Tabulka 9 – Hodnocení oblasti slabých stránek PZ Šlechtitel

S L A B É   S T R Á N K Y 

FAKTOR Atraktivita/závažnost 
1 = nejvyšší míra, 5 = nejnižší míra

Pravd podobnost vzniku
(0 až 100%) 

W1  „ asová prodleva p i výkupu  
          pozemk  od vlastník “ 

1 95% 

W2  „Chyb jící technická  
          infrastruktura“ 

2 80% 

W3  „V roce 1997 áste ná záplava 
          v lokalit “ 

4 30% 

Z uvedené tabulky vyplynul jako p ípadný závažný faktor - asová prodleva p i výkupu 

pozemk  od vlastník  pro danou lokalitu (W1), v p ípad  realizace. V roce 1997 došlo  



na území k áste né záplav , ale nebyla ve velkém rozlivu, takže vyhodnocená oblast je 

v nejnižší mí e.  

Hodnocení výkonnosti a závažnosti silných nebo slaných stránek ve vzájemných 

souvislostech je následn  p eneseno do jednotlivých kvadrant  a podle síly d ležitosti tvo í 

matici (tabulka . 10). Na základ  toho lze posoudit jaký vliv mají faktory na realizaci 

projektu budování pr myslové zóny Šlechtitel .

         Tabulka 10 – Matice závažnosti a výkonnosti PZ Šlechtitel

V Ý K O N N O S T 

Nízká Vysoká FAKTORY

(slaná stránka) (silná stránka) 
OBLAST: Budování PZ Šlechtitel

Vysoká

„ asová prodleva-výkup 
pozemk “ 
„Chyb jící infrastruktura“ 

„Vlastnické práva pozemk  m sta“ 
„Zam ení na malé a st ední firmy“ 
„Dopravní napojení“ 
„P ednost staveb na zelené louce“ 

Z
Á

V
A

Ž
N

O
S

T
 

Nízká 

„V roce 1997 záplava“ „Dostupnost MHD“ 
„Lokalita  schválená s územním plánem“ 
„Aktivita m sta“ 

Plus mínus matice SWOT analýzy 

Tato metoda pomáhá ur it váhu jednotlivých silných a slabých stránek organizace, jejích 

p íležitostí a hrozeb. Je to jedna z ú inných metod SWOT analýzy, která je popsaná v kapitole 

3.3. Jednotlivé položky umístíme do matice a ur ujeme jejich vzájemnou vazbu. 

Význam znamének použitých v matici:  „++“ oboustrann  pozitivní vazba; „+“  

slabší pozitivní vazba; „0“ bez vzájemného vztahu, „-“ slabší negativní vazba, „- -“

oboustrann  negativní vazba.  

Výsledek matice udává klí ové silné, slabé stránky i p íležitosti, hrozby a ur í po adí 

d ležitosti jednotlivých vazeb. Výstupem matice jsou sou ty ádk  a sloupc  matice  

a na základ  nich ur ené po adí. Tím získáme p ehled klí ových faktor . 



Tabulka 11 – Matice plus minus  SWOT analýzy 

SWOT O1 O2 O3 O4 O5 O6 T1 T2 T3 T4 T5 Sou et Po adí

S1 0 ++ 0 ++ 0 + 0 - + - 0 4 1. 

S2 ++ 0 + 0 0 ++ 0 - 0 - 0 3 2. 

S3 ++ + + 0 + 0 + - 0 - 0 4 1. 

S4 + 0 0 ++ 0 + 0 - - 0 0 2 3. 

S5 + 0 0 + 0 0 - 0 0 0 0 1 4. 

S6 + + + + 0 + 0 - - 0 0 3 2. 

S7 ++ ++ + 0 0 + 0 - - - 0 3 2. 

W1 -- - 0 - 0 - - -- - -- 0 -11 1. 

W2 -- - 0 -- 0 - 0 - -- - 0 -10 2. 

W3 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 -2 3. 
Sou et 5 4 4 2 1 3 -1 -9 -6 -7 0     

Po adí 1. 2. 2. 4. 5. 3. 4. 1. 3. 2. 5.     

Výsledná matice plus minus SWOT analýzy (tabulka . 11) po aplikaci jednotlivých 

faktor : Silné stránky: 1. S1, S3; Slabé stránky: 1. W1; P íležitosti: 1. O1, Hrozby: 1. T2. 

Z matice plus minus SWOT analýzy vyplývá, že nejsiln jší vyváženou stránkou je p evaha 

vlastnických práv pozemku m sta (S1) soub žn  s faktorem zam ení lokality na malé a velké 

firmy (S3). Naopak nejslabší stránkou je asová prodleva p i výkupu pozemk  v lokalit  zóny 

od vlastník  (W1). Rozvoj malého a st edního podnikání (O1) byl v matici na prvním míst

p íležitostí. Nejv tší hrozbou jsou nedo ešené vlastnické vztahy k pozemk m na p ípravu 

podnikatelských zón (T2), což odrazuje vstup potencionálních investor . 

5.2  Strategie  

Nad východiskem a strategií projektu budování pr myslové zóny PZ Šlechtitel  bylo 

pot eba se d kladn  zamyslet, vyhodnotit jaký postup zvolit, jak nejefektivn ji investovat, 

aby došlo k napln ní cíl . Nezastupitelný je vliv fiskální politiky p i vzniku pr myslových 

zón, protože m že svými nástroji ovliv ovat vznik a pot ebné zm ny územn  plánovacích 

dokumentací, umož ující zakládání zón v konkrétních lokalitách.  

V dob  p ípravy projetu budování PZ Šlechtitel  neexistovala v Olomouci jiná p ipravená, 

ucelená a dostupná lokalita mající více než 10 hektar  pro okamžitý vstup investor , jelikož 

ve stávajících pr myslových zónách m sta byly plochy pln  obsazeny. Nefungoval zde ani 

zmi ovaný akreditovaný podnikatelský inkubátor. Realizace projektu PZ Šlechtitel  soub žn

i podnikatelského inkubátoru navazovala na programové prohlášení Rady m sta Olomouce  

a na Strategický plán rozvoje m sta Olomouce i mikroregionu Olomoucko, který byl p ijat 



v zá í roku 2000, kde hlavní klí ovou oblastí C je: Hospodá ský r st a konkurenceschopnost 

reprezentující v návaznosti na projekt tyto zám ry a cíle [8]: 

• C. 1 vytvá ení podmínek pro p íliv p ímých vn jších investic. 

o Cíl C. 1. 1 Rozvojové plochy. 

• C. 2 Podpory transferu v deckotechnického výzkumu do praxe. 

o Cíl C. 2. 1 V deckotechnický park. 

o Cíl C. 2. 2 Spolupráce výzkumu a praxe. 

• C. 3 Vytvá ení pro-podnikatelské prost edí. 

o Cíl C. 3 Inkubátor – realizace projektu. 

• C. 4 Funk ní partnerství ve ejného a soukromého sektoru. 

Projekt PZ Šlechtitel  si kladl za cíl naplnit zónu a podpo it p edevším místní malé  

a st ední firmy. Snahou bylo p isp t k dobrým vztah m mezi samosprávou  

a podnikatelskou sférou, a u init tak vst ícný krok k menším podnikatel m, kte í  

na Olomoucku úsp šn  podnikají a snaží se rozši ovat své podnikatelské zám ry, jinak by 

byli nuceni se p esunout jinam. Cílem projektu  je v neposlední ad  udržení a pr b žné 

zvyšování zam stnanosti ve m st .  

Zám rem p i obsazování plochy PZ Šlechtitel  bylo rozd lit ásti v lokalit   

pro podnikatelské subjekty [8]: 

• V tší a st ední velikosti (nad cca 50 vytvo ených pracovních míst) posouzení 

individuální s ohledem na celospole enský a hospodá ský význam pro m sto 

Olomouc.  

• Malé subjekty (do cca 50 pracovních míst) – pro malé, p evážn  místní firmy byla 

navržena podpora formou zvýhodn ného prodeje pozemk .  

• Podnikatelské inkubátory ( ást plochy pro rozší ení v deckotechnického parku 

cca 1,2 ha). 

Statutární m sto Olomouc na situaci zareagovalo formou výzvy a oslovilo zájemce 

z podnikatelských ad o p edložení žádosti o vstup do PZ Šlechtitel  s cílem výstavby 

vlastního provozu „na zelené louce“. P i výb ru byly preferovány výrobní firmy z oblasti 

zpracovatelského pr myslu. Koordinace p ípravy byla zahájena na ja e 2005. Sb r 



 a vyhodnocení žádostí zajiš oval MMOl – odbor koncepce a rozvoje, odd lení 

hospodá ského rozvoje. [8, 43]

5.3  Financování zóny  

Budování PZ Šlechtitel  je projekt Statutárního m sta Olomouce (SMOl) 

 a UP Olomouc, který je považován za zásadní v oblasti podpory podnikání. Zam ení je 

p edevším na malé a st ední podniky. Cílem první ásti projektu bylo vytvo ení plochy  

pro investice na „zelené louce“, která je vhodná pro podnikatelské aktivity z oblasti 

zpracovatelského pr myslu. 

P ed samotnou realizací projektu byla zapo ata p íprava, což bylo n kolik let p ed tím, než 

m sto získalo grant na vlastní realizaci. M sto muselo investovat (tabulka . 12 a obr. . 5)  

25 milión  korun do výkupu pozemk  a 3,5 miliónu korun do projektové dokumentace 

(investi ní zám r, dokumentace pro územní ízení, studie proveditelnosti, tendrové 

dokumentace). [8] 

Tabulka 12 – Harmonogram náklad  na p ípravu zóny v letech 

Realizací projektu došlo k investi ní p íprav  proluky p ed areálem UP v Olomouci, 

vybudování komunika ního napojení v etn  autobusové zastávky, energetického koridoru  

a jeho za len ní do celkové infrastruktury m sta. V souvislosti s nutností ešení napojení 

infrastruktury pro zám ry v tšího po tu menších firem, m sto investovalo v zón  navíc 

 ze svých zdroj  také 2 bo ní koridory v celkové ástce 10 028 204 K , které jsou páte í této 

zóny. V její ose je umíst ný koridor inženýrských sítí a hlavní komunikace s kruhovým 

objezdem u železni ní trati. V sou asné dob  je tento koridor již vybudovaný 

 a zkolaudovaný. [8] 

Náklady p ípravy projektu PZ Šlechtitel  v letech 2002 2003 2004 2005 2006 

Projektová p íprava 3 500 000 K     

Výkup pozemk 25 000 000 K     

Napojení infrastruktury       10 028 204 K

Celkové náklady p ípravy projektu 38 528 204 K
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Obr. 5 – Náklady projektu PZ Šlechtitel  v letech 

M sto nem lo 100% vlastních zdroj . Snažilo se využít dotace na realizaci celého 

projektu. Projekt byl p ipraven pro program Phare 2003 a žádost o poskytnutí grantu ve výši 

75% celkových uznatelných náklad  byla úsp šn  podána. Ministerstvo pr myslu a obchodu 

spolu s agenturou CzechInvest uzav ely program Phare 2003, ze kterého mohly eské firmy 

získat peníze na zavád ní nových technologií a know-how, modernizaci výrobních za ízení 

nebo na zvyšování kvality výrobních a ídících proces . Phare 2003 byl jeden z posledních 

program , jejichž prost ednictvím Evropská unie podporovala eské podnikatele ješt  p ed 

tím, než se esko stalo lenem spole enství. 

Podpis grantové smlouvy prob hl 15. 7. 2004 s termínem ukon ení 30. 9. 2006. 

Zbývajících 25% náklad  muselo m sto financovat z vlastních zdroj , v etn  spoluú asti  

na financování s UP v Olomouci, která byla partnerem projektu a podílela se na budování 

podnikatelského inkubátoru v téže lokalit  Olomouc – Holice (tabulka . 13 a obr. . 6). [8] 

Tabulka 13 – Náklady realizace zóny v letech

Náklady realizace projektu PZ Šlechtitel  v letech 2002 2003 2004 2005 2006 

Dotace z Phare 2003     37 746 443 K

Vlastní zdroje SMOl     19 623 814 K

Cizí zdroje - UP Olomouc     17 395 266 K

Celkové náklady projektu 74 765 523 K
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Obr. 6 – Náklady realizace projektu PZ Šlechtitel

Cílem podnikatelského inkubátoru je pomáhat potencionálním zájemc m p i zakládání 

firmy a napomáhání rozvoji podnikatelských aktivit. Firmám umíst ným v inkubátoru jsou 

poskytovány služby poradenské, pomoc p i získávání grant  a dotací, které stimulují 

konkurenceschopnost a r st t chto subjekt .

Tabulka 14 – Náklady celkem na realizaci zóny v letech 

V zá í roku 2005 byl vybrán zhotovitel spole nost Zlínstav, a. s. Zlín, se kterým došlo 

k podpisu dodavatelské smlouvy 8. 8. 2005. Ukon ení realizace stavebních prací prob hlo 

k 27. 9. 2006. Celkové náklady na vybudování PZ Šlechtitel iní 113 293 727 K  (tabulka  

. 14 a obr. . 7). [8] 

Program Phare 2003, byl uzav en mezi Ministerstvem pr myslu a obchodu s agenturou 

CzechInvest, ze kterého bylo možné získat peníze na zavád ní nových technologií,  výrobních 

za ízení nebo na zvyšování kvality výrobních a ídících proces . D ležitou úlohu zde hraje již 

zmi ovaná agentura CzechInvest, která poskytuje aktuální informace o podnikatelském 

prost edí a je nápomocná p i hledání vhodné nemovitosti nebo lokality pro investici. V rámci 

systému „investi ních pobídek“ byly p ijaty dva doprovodné programy na podporu 

subdodavatel  a program podpory pr myslových zón, které pomáhají investor m ešit mnohé 

Náklady celkem v letech 2002 2003 2004 2005 2006 

Celkové náklady p ípravy projektu 38 528 204 K

Celkové náklady projektu 74 765 523 K

Celkové náklady na vybudování PZ Šlechtitel 113 293 727 K



problémy s podnikáním. Ve m st  je možné využít pobo ky regionální kancelá e  

pro Olomoucký kraj. SMOl poskytuje podporu investor m, navazující na státní systém 

pobídek a podpor. [8, 23, 43]
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Obr. 7 – Náklady celkem na PZ Šlechtitel

Podmínky pro získání zvýhodn ní bylo spln ní základních kritérií: firma z oblasti 

zpracovatelského pr myslu, prokazatelná právní subjektivita a obor inností, reference, 

podnikatelský zám r prokazující cíl vytvo it nová místa, závazek dokon ení realizace 

podnikatelského projektu (výstavba objektu do 3 let od podpisu kupní smlouvy, spln ní 

formálních náležitostí). 

Podmínky, kdy podpora nebude poskytnuta [8]: 

• Subjekt m, které nemají vypo ádány všechny závazky k finan nímu ú adu (da ové 

nedoplatky, SSZ, Celní správa, PF, Fond národního majetku, SFŽP).

• Subjekt m, kterým byl v uplynulých t ech letech (ke dni žádosti) na majetek 

prohlášen konkurz, zahájeno konkurzní ízení, podán návrh na prohlášení konkurzu 

zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a žadatel m, kterým byl uložen soudem 

zákaz innosti (týkající se provozování živnosti).

V roce 2006 pozvolna firmy zapo aly výstavbu svých zám r  a v roce 2010 v tšina firem 

už zahájila i výrobu. Nelze opomenout privátní investice firem, které musely vynaložit  

do budování svých objekt  (tabulka . 15).  



Tabulka 15 – Vývoj investic firem v zón  v letech 

Následn  docházelo k o ekávanému vytvá ení nových pracovních míst (tabulka . 16), což 

považujeme za první p íznivý vypovídající signál. 

Tabulka 16 – Vývoj nových pracovních míst v zón  v letech

5.4  Zhodnocení ekonomické ú innosti budování pr myslové zóny  

Realizací projektu je u in n vst ícný krok k místním malým a st edním podnikatel m, kte í 

zde úsp šn  podnikají a mají zájem své aktivity rozší it. Dostupnost možných finan ních 

zdroj  byla klí ovou otázkou úsp šnosti projektu. M sto hledalo r zné možnosti 

kofinancování projektu. V rozpo tu m sta byla vy len na ástka k realizaci projektu ve výši 

cca 25% investi ních náklad . M sto nem lo p íznivý výhled rozpo tu v následujících letech, 

aby pokrylo 100% finan ních zdroj  na realizaci projektu. Zbývající ást úsp šn  žádalo 

v dota ním programu Phare 2003. Ostatní investo i m li ze zákona povinnost spolupodílet se 

finan n  na výstavb  elektrických trafostanic a VN p ípojek ve výši 40% investi ních náklad

na tyto stavební objekty. Projekt budování PZ Šlechtitel  se stal významným impulsem  

pro další rozvoj inova ních inností v rámci regionu, který je podporován Regionální 

inova ní strategií Olomouckého kraje. Projekt má a bude mít výrazný ekonomicko-sociální 

p ínos, jelikož z pohledu st edn dobého a dlouhodobého hlediska se p edpokládá další 

vytvo ení nových pracovních míst a tím následný nár st rozpo tových p íjm  m sta, jehož 

nejvýznamn jší položkou jsou da ové p íjmy. Pod obecným ozna ením da ové p íjmy jsou 

myšleny zejména výnosy dan  z p íjmu fyzických osob a dan  z p íjmu právnických osob,  

u kterých je m sto z izovatelem. V sou asné dob  je lokalita PZ Šlechtitel  o celkové rozloze 

16,8 ha tém  zcela obsazená (p íloha . 2). Celkový po et po napln ní zóny v období  

2013 - 2015 se odhaduje cca 400 - 450 zam stnanc . S ohledem na ekonomickou krizi se 

nep edpokládá jednorázový p ípadný vzr st nezam stnanosti za p edpoklad , že by n které 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Vývoj investic firem v PZ 
Šlechtitel  do svých 
objekt  v letech (v mil. K ) 176,0 179,0 179,0 345,4 385,4 401,0 411,4 430,0 

2010 2011 2012 
2013 

p edpokladVývoj nových pracovních míst v PZ 
Šlechtitel  v letech 

146 175 209 411 - 438 



firmy na základ  svých existen ních d vod  zónu opustily. Firma menšího rozsahu je snáze 

nahraditelná jiným investorem s podobným zam ením na výrobu než by tomu bylo 

v  p ípad  velké firmy. Plánem a snahou m sta bylo podpo it menší místní firmy a to se 

v pr myslové zón  da í zejména i díky podpo e z již zmi ovaných program  Evropské unie. 

Bylo možné je vybavit po stránce infrastruktury. P ínos pro investory byl zvýhodn ný odkup 

pozemk  PZ Šlechtitel  snížením prodejní ceny. Významným d vodem pro m sto byla 

skute nost, že lokalita byla v p evážné ásti ve vlastnictví m sta. Na záv r bych zde zmínila, 

že práv  vybudování PZ Šlechtitel  získalo estné uznání za rozvoj podnikatelského prost edí 

(p íloha . 3). 

5.5  Návrhy a doporu ení 

Výhody, které vyšly z uvedených strategických analýz, umožnili stanovený strategický cíl 

zrealizovat. Prioritním faktorem byla p evaha vlastnických práva pozemk  m sta Olomouce. 

M sto vyšlo vst íc požadavk m malých a st edních firem, které obtížn  hledaly adekvátní 

místo pro své podnikatelské zám ry ve m st . P ednost staveb na „zelené louce“  

za p edpokladu, že je využita p da s nižší bonitou, je velmi výhodná pro m sto,  

i pro investory. Ti  mohou okamžit  realizovat výstavbu svých firem, na rozdíl od lokalit typu 

brownfields, kde je nutná prvotní investice do kompletního p ebudování a vy išt ní území. 

Na základ  p ijatelné nabídky od m sta, formou zvýhodn ného prodeje pozemk , byl firmám 

umožn n vstup a další rozvoj v našem regionu. Velkou výhodou m sta byla již p edešlá 

zkušenost s realizací pr myslových zón. První pr myslová zóna Keplerova v Olomouci, byla 

typu brownfields na rozdíl od PZ Šlechtitel . V neposlední ad  bylo d ležité se zam it  

i na celkové financování zóny, které nebylo pro m sto jednoduché, jelikož nedisponovalo 

dostate ným finan ním zdrojem. Pro lepší orientaci v oblasti získávání finan ních prost edk , 

m sto využilo agentury CzechInvest, která má za úkol posílit konkurenceschopnost eské 

ekonomiky, prost ednictvím podpory malých a st edních podnikatel , podnikatelské 

infrastruktury, inovací, strategických služeb a technologických center. Díky tomuto 

fungujícímu systému za pomoci nemalé dotace m sto zrealizovalo náro ný projekt, který 

p isp l k pln ní Strategického plánu rozvoje m sta Olomouce a  hospodá skému r stu. 

V rámci spolupráce s UP Olomouc byla rovn ž dána v PZ Šlechtitel  p íležitost nov

vznikajícím inova ním a výzkumn  zam eným firmám, a to v budov  podnikatelského 

inkubátoru. Ekonomický a sociální p ínos vybudování PZ Šlechtitel  zmír uje d sledky 



strukturálních zm n, vytvá í podmínky pro vývoj a zavád ní nových technologií a vytvá í 

pracovní p íležitosti. 

Nevýhod p i budování PZ Šlechtitel  pro m sto Olomouc nevyplynulo ze strategických 

analýz mnoho, ale tím, že m sto Olomouc nedisponovalo všemi pozemky na daném území, 

muselo žádat vlastníky o jejich odprodej. asový prostor pot ebný pro odprodej t chto 

pozemk , odradil n které investory. Odešly jinam, kde mohly realizovat své podnikatelské 

zám ry. Ve finále se nepotvrdil po áte ní signalizující, ale oprávn ný negativní p ístup  

ze strany investor . Vybudování infrastruktury bylo také po stránce investi ní náro né. 

Povinná spoluú ast investor  na financování investi ních náklad  elektrických trafostanic  

a p ípojek VN pro vybudování stavebních objekt  byla nutná. 

Podle mého názoru je Olomouc konkurenceschopné m sto, p esto bych doporu ovala  

i nadále podporovat podniky ve výzkumných a vývojových projektech, vedoucí k rozvoji 

v regionu, ovšem za p edpoklad  p edb žné technicko-ekonomické expertízy.  

Jako návrh na další možnou finan ní podporu m st, bych zapojila do spolufinancování 

soukromý sektor (nap . správce sítí), vzhledem k tomu, že v celkových nákladech se tyto 

investice neobjevují. Myslím si, že stanovení podmínek pro privátn -ve ejné partnerství, by 

bylo považováno p i budování pr myslové zóny za užite né v ohledu na limitované možnosti 

celkových ve ejných výdaj  i bezprost ední ú ast správc  inženýrských sítí. 

V rámci regionální podpory bych rozší ila inova ní projekty malých a st edních podnik , 

které p evažují v Olomouckém kraji, týkající se práv  jejich výrobk , výrobních postup

 a nelze opomenout i rozši ování informatiky, protože zejména v potraviná ském  

a strojírenském pr myslu, práv  vstupem zahrani ních investic do pr myslových zón, dochází 

nadále k rozvoji pr myslu.  

Ve spojení se vznikem nových pracovních míst, by byla dobrá spolupráce škol a firem,  

 formou dota ních prost edk  a tím rozvíjet politiku vzd lání a odborné p ípravy, v rámci 

vzd lanosti u , student  st edních i vysokých škol. Také bych kladla d raz na zapojení 

handicapovaných osob, které mají tém  nulové šance na uplatn ní a poskytnout jim tak 

relevantní informace z jednotlivých obor , aby to snáze následn  mohli aplikovat do svých 

zám r  a p ípadn  dovést až do reality. 



ZÁV R 

Každý zám r nebo myšlenka daného projektu by m la být považována za zásadní 

z d vodu o ekávání dalšího rozvoje, nebo zlepšení. Proto je pot eba na za átku specifikovat 

cíle, o ekávané výstupy, v etn  negativních dopad  a rizik. Soub žn  se snažit pojmenovat 

všechny aspekty, které by mohly mít na n  vliv. Ve spojitosti problematiky pr myslových 

zón, je d ležité najít takové ešení, kde výsledný ú inek nevyústí k neefektn  vynaloženým 

prost edk m.  

Bakalá ská práce je rozd lena na p t st žejních ástí se zam ením na strategii a budování 

konkrétní pr myslové zóny v Olomouci.  

První kapitola je v nována základním pojm m souvisejících s rozvojem podnikání, 

inovací, konkurenceschopnosti v etn  d lení pr myslových zón do dvou kategorií, a to práv   

z pohledu na jakém území se rozkládá, zda na „zelené louce“ – tvz. greenfields nebo lokalitu 

brownfields, sloužící již v minulosti pr myslové nebo zem d lské výrob . Následný popis  

informuje o možnosti financování pr myslových zón. V p ípad , že by m sta musela 

vynaložit pouze své investice, se kterými disponuje, troufnu si íct, že rozvojové plochy by 

tém  nevznikaly. Díky investi ním pobídkám a možným dotacím, které mají nezanedbatelný 

podíl na financování, je možné dané projekty uvést do reality. Nesmím opomenout již 

n kolikrát zmi ovanou agenturu CzechInvest, která je velkým pomocníkem. Tím se 

dlouhodob  region m da í práv  s  podporou státu budovat pr myslové zóny. 

Druhá kapitola popisuje a charakteristika strategického ízení, které velkou m rou 

ovliv uje úsp šnost podnikání. Vychází z dlouhodobých p edpov dí vývoje. Pro formulaci 

„ideálního“ konceptu strategického ízení je d ležité vytvo it strategický plán. Strategie m že 

mít potom dokonce i formu n kolika scéná  budoucího vývoje firmy. asový horizont by 

m l být vymezen p ed strategií. Je to d ležité hlavn  z hlediska strategického projektu, který 

stojí p ed rozhodnutím, jaký sm rem se ubírat, aby došlo k napln ní cíl  pokud možno  

bez ztrát. 

T etí ást je zam ena na strategickou analýzu. Charakterizovaná analýza makroprost edí, 

zabývající se vn jším prost edím, vystihuje PEST analýza. Analýza mikroprost edí zahrnuje 

okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami m že významn  ovlivnit. 

K identifikaci s možností dalšího využití klí ových zdroj  je vhodné použít SWOT analýzu. 

M že být velmi užite ná pro sumarizaci mnoha analýz. Ob  popsané strategické analýzy je 



možné podle bodového hodnocení jednotlivých faktor , zaznamenat do výsledných matic, 

ur ující d ležitost v jednotlivých kvadrantech. 

St žejní sou ástí bakalá ské práce je praktická ást, která za íná tvrtou kapitolou.  

Je zam ena na vznik a vývoj pr myslových zón v eské republice. V záv ru této ásti je 

v nována pozornost vývoji rozvojových ploch ve m st  Olomouc. 

Pátá kapitola specifikuje konkrétní vybranou pr myslovou zónu Šlechtitel  v Olomouci. 

Na základ  strategických analýz makorokolí a mikrookolí, jsem aplikovala analýzy PEST  

a SWOT. Vydefinování jednotlivých faktor  silných (slabých) stránek a možných p íležitostí 

(hrozeb), jsem subjektivn  ur ila jejich váhu d ležitosti a zaznamenala do matic. Analýzu 

makroprost edí do matice p íležitostí a hrozeb. Analýzu mikroprost edí do matice výkonnosti 

a závažnosti, kde se projevila p evaha silných stránek, které p isp ly k realizaci vybudování 

pr myslové zóny. Plus minus maticí jsem ur ila váhu pomocí spárového srovnávání 

jednotlivých faktor . Výhody a nevýhody, které vyplynuly z obou analýz, jsem v záv ru 

kapitoly vydefinovala, v etn  návrh  a doporu ení, které mohou být p ínosem p i budování 

další pr myslové lokality. Výsledky strategických analýz jsou zaznamenány pro p ehlednost 

do tabulek a graf . Práce je dopln na o ilustrující obrázky. 

Na záv r lze tedy konstatovat, že stanovený cíl budování PZ Šlechtitel  byl efektivní  

a úsp šný. Pr myslová zóna je v sou asné dob  tém  zcela napln na, vznikla nová pracovní 

místa. Došla jsem k faktu, že negativa budování pr myslových zón tém  nenajdeme. 

Olomoucký region má trvale vysokou nezam stnanost a práv  i z tohoto d vodu je sebemenší 

nár st volných pracovních míst vítán. V dané lokalit  je koncentrace technologicky blízkých 

firem a odv tví, což m že p inést synergické efekty. S tím souvisí napln ní stanoveného 

strategického cíle ze strany m sta, a to je posílení rozvoje malých a st edních podnikatel .  

Za nejv tší p ínos pro zpracování bakalá ské práce považuji informace a podklady  

od  koleg  Magistrátu m sta Olomouce, odboru koncepce a rozvoje, odd lení hospodá ského 

rozvoje, kte í mi umožnili se seznámit  nejen s problematikou strategických zón,  

ale i s procesem podpory podnikání v konkrétním prost edí m sta Olomouce. Dosp la jsem  

k záv ru, že vybudování pr myslové zóny je velice náro ný projekt. Na základ  velké 

podpory m sta Olomouce, sou innosti agentury CzechInvest, UP v Olomouci a firem, by byl 

cíl vybudování PZ Šlechtitel  nedosažitelný.  



Seznam zkratek 

apod. – a podobn

cca – p ibližn   

R – eská republika 

DPH – Da  z p idané hodnoty 

DPPO – Da  z p íjm  právnických osob

EU – Evropská unie 

EUR – m na eurozóny 

MHD – M stská hromadná doprava 

p . n. l. – p ed naším letopo tem  

tj. – to jest 

tzv. – takzvaný 

SSZ – Sociální správa zabezpe ení 

PF – Pozemkový fond 

SFŽP – Státní fond životního prost edí 
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P íloha . 1 

Lokalita Olomouc Holice – PZ Šlechtitel



P íloha . 2 

Firmy v pr myslové zón  Šlechtitel  v Olomouci k 1/2013 

Aqua Industrial s. r. o. (montáž nových erpacích stanic, výrobu zavlažovacích soustav,

     projek ní, dodavatelskou innost pro S um lého zasn žování, výroba filtr  a montáž

     filtra ních za ízení, odvod ovací za ízení pro stavební ú ely) 

CERTAS CZ, spol. s r. o. (peka ské a cukrá ské výrobky)

M.P.K. spol. s r. o. (výroba a prodej peka ských výrobk  a polotovar )

COMET OBALY, s. r. o. (výroba brémských kruh , prodej a nákup 

     obalového materiálu)

JKB - TRANS s. r. o. (nákladní a kamionová doprava)

POSLÍ EK s. r. o. (kompletní st hování v celé R+EU)

DAPON OKNA s. r. o. (výroba plastových a d ev ných oken)

Eluvio s. r. o. (výroba samolepicích štítk  a etikety pro použití v potraviná ství,

     pr myslu i pro kancelá ské ú ely)

Frenos s. r. o. (kovoobráb ní - CNC frézování, soustružení, broušení, záme nická výroba,

    dovozce odjehlovacích systém  MFK )

GECO, a. s. / Ing. Vladislav Uli ný – INTEXT (maloobchodní prodej tabákových

     výrobk , pot eb pro ku áky, denního tisku, asopis , jízdenek a stíracích los )

Htech cz s. r. o. (návrh, výroba a instalace linky pro zpracování, dávkování a balení

    erstvých, mražených a dalších produkt )



 Jan Sala  / Ing. Parviz Darat (produkty v oblasti krmiv a nutri ních dopl k  pro zví ata,

     velkoobchodní prodej, repacking, rozvoz)

Ing. Jan Zavadil – JANZL (import, export, distribuce + drobné úpravy a kompletace

    GSM telefon  a p íslušenství (software, adaptéry, klávesnice atd.) firma exportuje

    produkty také do zemí EU, Rumunska, Bulharska, Spojených Arabských Emirát , 

    a Hongkongu)

Kolomazník Group spol. s r. o. (plastová okna zna ky TROCAL s rakouským kováním

     ROTO)

GLOBALTEK GROUP, s. r. o. (Prodej pr myslových a domácích vysava , tlakových

     isti , úklidových vozík  a hygienických systém )

Josef KVAPIL a. s. (Velkoobchodní i maloobchodní prodej mobilních telefon

     a p íslušenství. Nabídka m icích p ístroj , radiosou ástek a satelitní techniky)

MOLPIR GROUP CZ a. s. (Firma se zabývá dodáním, kompletací a výrobou

     autop íslušenství, autoklimatizací, moderními zp soby ozvu ení dopravních prost edk ,

     autobus  a vlak )

OLPEMA CZE s. r. o. (výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 

     1 až 3 živnostenského zákona)

OL-STEEL CZE s. r. o. (prodej nerez ocelí a v kooperaci i dodání hliníku i barevných

     kov ,CNC tvarové pálení plech  kyslíkem a plazmou)

LAMBER & MONA a. s. (výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3

     živnostenského zákona)

Pavel Soviar, Autoveterán (zem d lské a inženýrské stavby a.s.)

PCV Alfa s. r. o. (velkoobchod, maloobchod, prodej stavební materiál inženýrské sít ,

     instala ní kanalizace PVC, tvarovky, roury hladké šachty istící, revizní, vpusti betonové

     výrobky) 



REKOS stavební spole nost, spol. s r. o. (nabídka komplexních stavebních

    a záme nických prací, výstavba rodinných dom , inženýrských sítí, ocelových konstrukcí

    a zateplovacích systém )

SCHIEBEL, s. r. o. (vývoj a výroba regulovatelných pohon )

Státní rostlinoléka ská správa (p sobnost v oblastech ochrany rostlin a rostlinných

     produkt , monitoringu chorob i šk dc )

STOMIX, spol. s r. o. (Výroba a prodej kontaktních tepeln  izola ních systém , fasádních

     barev, omítek, ochrany betonu, sklovláknitých tapet, lepicích a st rkových hmot)

VIVACO s. r. o. (internetový prodej kosmetických p ípravk ,  kosmetika s hadím jedem,

     opalovací kosmetika, kosmetika pro d ti, masážní kosmetika)

Podnikatelský inkubátor Univerzity Palackého v Olomouci (sou innost     

     podnikatelského inkubátoru s výzkumnou institucí pro za ínající podnikatele)
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