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Doktorská dizertační práce se zabývá tématem vývoje lokalizace velkých podniků a bank 

v České republice. Jedná se o téma, kterému dosud nebylo z hlediska teorie věnováno v české 

odborné literatuře mnoho pozornosti, přestoţe problematika lokalizace ekonomických 

subjektů je jedním z aspektů přispívajících k regionálním nerovnostem. Úvahy o umístění 

sídla jsou pro podniky jedním ze základních strategických rozhodnutí, které ovlivňují 

ekonomickou úspěšnost jejich podnikání. Na druhé straně města a regiony usilují o usídlení 

významných firem na jejich území z důvodu mnoha pozitivních efektů nejen pro jejich 

ekonomiku. 

 Cílem práce je analyzovat a zhodnotit vývoj lokalizace velkých podniků a bank v České 

republice na regionální úrovni. Analyzované období je zvoleno od roku 1995 do roku 2015. 

Vývoj lokalizace bude sledován z kvantitativní a kvalitativní perspektivy. Pro účely dosaţení 

cíle jsou kromě standardních metod vědeckého zkoumání zvoleny metody statistické – 

korelační analýza, faktorová analýza a shluková analýza. 

Práce je rozčleněna na dvě části. Teoreticko-metodická část obsahuje teoretická východiska 

k územně prostorové organizaci podniků a bank a jejímu vývoji. Funkční pohled zahrnuje 

zasazení podnikatelských subjektů do ekonomiky, jejich vazby na okolí a vliv na regiony. 

Prostorový pohled představuje přístupy k lokalizačním koncepcím a vymezení územního 

členění v ČR. Empirická část práce hodnotí vývoj lokalizace velkých podniků na základě 

jejich počtu a obratu napříč kraji.  U bank je vývoj lokalizace zachycen pomocí jejich počtu  

a podílu základního jmění v bankovním sektoru na úrovni obcí. Kvantitativní analýza je 

rozšířena o kvalitativní pohled rozborem lokalizačních faktorů podniků a bank, jejich 

komparací na úrovni poboček a ústředí a vytvořením skupin faktorů, které ovlivňují jejich 

rozhodování. 
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Abstract 

This doctoral thesis deals with the issue of the course of locating large enterprises and banks 

in the Czech Republic. Even though the issue of locating economic entities represents one of 

the aspects that contribute to regional disparities, this issue has not been discussed much in 

the Czech scientific literature from the theoretical point of view. Choosing the location of 

headquarters is one of the fundamental strategic decisions that influence the economic success 

of entrepreneurship. On the other hand, cities and regions seek to have major enterprises and 

their headquarters located on their territory since it positively affects the area and its 

economy. 

The aim of the thesis is to analyse and evaluate the course of locating large enterprises and 

banks in the Czech Republic on a regional level. The period from 1995 to 2015 was chosen 

for the analysis. The course of locating will be observed both from the quantitative and the 

qualitative point of view. In order to achieve the intended aim, statistical methods, i.e., 

correlation analysis, factor analysis and cluster analysis, were used besides the standard 

methods. 

The thesis comprises two parts. The theoretical-methodical part covers the theoretical basis of 

the spatial and territorial organisation of enterprises and banks and its development. The 

functional point of view includes the inclusion of businesses in the economy, their ties to the 

environment and the way they influence the region. The spatial point of view presents the 

approaches to location conceptions and the specification of the territorial division of the 

Czech Republic. The evaluation of the course of locating large enterprises, presented in the 

empirical part of the thesis, is based on the number of enterprises in the respective regions and 

their turnover. The course of banks locating is reflected in the number of banks and core 

capital ratio in the banking sector on a city level. The quantitative analysis is supplemented 

with the qualitative point of view by analysing localization factors of enterprises and banks, 

comparing them on the level of their branches and headquarters and creating groups of factors 

that influence their decision-making processes.  
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1 Úvod 

Prostor patří k důleţitým faktorům ovlivňujícím ekonomické podmínky pro podnikání. 

Lokalizační rozhodování tak zůstává nezbytným prvkem podnikatelských záměrů. Význam 

lokalizačních faktorů, které podniky při volbě vhodného území zvaţují, je proměnlivý v čase 

a liší se podle typů podnikání. Mezi základní lokalizační faktory patří úroveň technické 

infrastruktury, dostupnost a kvalita pracovních sil, vhodnost a dostatek ploch pro podnikání 

nebo úroveň a fungování orgánů veřejné správy. Podniky svou produkci přizpůsobují 

ekonomickým změnám a hledají nejvýhodnější umístění na trhu.  

Ekonomický vývoj státu však není jednotný a vykazuje značné diference z pohledu své vnitřní 

struktury. Ekonomický systém regionu se, jako součást národního ekonomického systému, 

projevuje jako samostatný celek. Regiony vykazují značné diference z hlediska výhod, 

případně nevýhod, které poskytují podnikatelským subjektům. Tyto odlišnosti jsou dány uţ 

základními geografickými a demografickými podmínkami, které představují základnu pro 

vznik řady dalších nerovností.  

Desítky let budovaná struktura regionálních ekonomik je významnou charakteristikou 

kaţdého z krajů ČR. Jsou zde oblasti, které jsou typické svým průmyslovým charakterem, 

jinde je kladen důraz na zemědělskou výrobu, někde jsou zase dominantní sluţby. Toto 

sloţení se značně přetváří v čase a především v posledních desetiletích došlo k mnoha 

významným změnám.  

Zajímavý je dlouhodobý vývoj meziregionálních diferencí. Zatímco při vzniku samostatného 

Československa v roce 1918 se jednalo o stát s extrémními regionálními rozdíly, 

způsobenými sloučením poměrně rozvinutých Čech a relativně vyspělou Moravou 

s ekonomicky slabým Slovenskem a vysoce zaostalou oblastí Podkarpatské Rusi, na přelomu 

80. a 90. let 20. století se jiţ Československo řadilo k zemím s relativně malými regionálními 

odlišnostmi. Tuto skutečnost ovlivnilo jak odloučení Podkarpatské Rusi, tak především změna 

geopolitické situace po 2. světové válce (srov. Blaţek, Uhlíř, 2011). 

V průběhu 90. let 20. století se regionální rozdíly začaly opět prohlubovat, coţ bylo patrné 

především v situaci na trhu práce, kde se výrazně odlišovala míra nezaměstnanosti. Začalo 

docházet k přetváření ekonomické struktury regionů, která souvisela jak s přechodem  

k trţnímu systému řízení ekonomiky, tak s rozvojem technické a technologické úrovně. 

Jak uvádí Kraftová, Prášilová (2013), současné ekonomické změny neodpovídají pouze míře 

implementace technických a technologických změn, ale jedná se o celkový komplex faktorů, 
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který lze označit jako technicko-technologicko-ekonomický pokrok. Přestoţe tento pokrok 

způsobuje zmenšování prostorových vzdáleností a přibliţování ekonomických subjektů strany 

poptávky a nabídky, i nadále jsou pro uskutečňování podnikatelských záměrů důleţitá 

lokalizační rozhodnutí. 

Tématem doktorské dizertační práce je proto vývoj lokalizace velkých podniků a bank 

v České republice. Lokalizace velkých podniků bude zkoumána na úrovni samosprávných 

krajů. Lokalizace bank můţe být přiblíţena na úroveň obcí, jelikoţ počty bankovních ústředí 

jsou niţší neţ počty velkých podniků a při jejich usídlování docházelo k silnějším 

centralizačním tendencím. 

Cílem doktorské dizertační práce je analyzovat a zhodnotit vývoj lokalizace velkých podniků 

a bank v České republice na regionální úrovni. Vývoj lokalizace bude zkoumán 

z kvantitativní a kvalitativní perspektivy. Dílčí cíle napomáhající k dosaţení hlavního cíle 

jsou určit vztah mezi počty velkých podniků a počty obyvatel a vytvořit skupiny faktorů, které 

ovlivňují lokalizační rozhodování velkých podniků a bank. 

Dizertační práce je členěna na 2 základní části. Teoreticko-metodická část je sloţena z kapitol 

2, 3 a 4. Navazující empirická část obsahuje kapitoly 5 a 6. Celá práce je zakončena závěrem 

obsahujícím také praktická doporučení. 

Kapitola 2 „Teoretické aspekty prostorové organizace velkých podniků a bank“ zahrnuje 

funkční a prostorový pohled na velké podniky a banky v souvislosti s utvářením jejich 

lokalizačních rozhodnutí. Po vymezení základních vztahů těchto zkoumaných subjektů 

s okolím následuje popis jejich vlivu na ekonomiku regionu. Přestoţe jejich dopad na region 

je zachycen v oblasti trhu práce, výzkumu a vývoje, sociální a environmentální oblasti, 

v navazující empirické části je od neekonomických vlivů především z důvodu rozsahu práce 

abstrahováno. Prostorové hledisko podniků a bank sestává, po obecném zařazení 

lokalizačních teorií do regionální ekonomie, z koncepcí týkajících se lokalizace velkých 

podniků a bank. Jsou zde vymezeny základní lokalizační koncepce, přístupy ke klasifikaci 

lokalizačních faktorů a s ohledem na zkoumání bankovního sektoru je zdůrazněna také 

lokalizace sluţeb.  

V kapitole 3 „Základní údaje o zkoumaných územních jednotkách“ je věnována pozornost 

objektům zkoumání, kterými jsou územní samosprávy. Je zde obsaţeno územní rozčlenění 

České republiky dle jednotné nomenklatury územních statistických jednotek a následuje 

charakteristika jednotlivých krajů se zdůrazněním územně správního členění, základního 
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geografického popisu a zaměřením na ekonomickou situaci krajů se zdůrazněním vnitřní 

ekonomické struktury a nerovností v rámci krajů. 

„Metodický postup zpracování dizertační práce“ je zachycen v kapitole 4. Obsahem této 

kapitoly je stanovení cíle a výzkumných otázek, podrobná charakteristika vstupních dat 

v rozčlenění na skupinu kvantitativních a kvalitativních dat a vymezení pouţitých metod, a to 

od základních metod vědeckého zkoumání, aţ po aplikované statistické metody včetně jejich 

matematické formulace. 

Kapitola 5, která se nazývá „Prostorové aspekty vývoje velkých podniků z kvantitativní  

a kvalitativní perspektivy“, je rozdělena na dvě hlavní podkapitoly. V první podkapitole je 

zahrnuta kvantitativní analýza, která sestává z úvodní deskripce vývoje ekonomiky České 

republiky v období let 1995 aţ 2015, následuje rozbor vývoje počtu podniků napříč kraji 

v jejich absolutním i přepočteném vyjádření a na základě jejich agregovaného obratu  

a v závěru je analyzován vztah mezi počty podniků a velikostí kraje vyjádřené počtem 

obyvatel. V druhé podkapitole je obsaţena kvalitativní analýza, ve které je na základě dat 

pocházejících z dotazníkového šetření zahrnut rozbor lokalizačních faktorů, jejich základní 

statistická deskripce, faktorová analýza za účelem vytvoření menšího počtu skupin 

ovlivňujících lokalizačních faktorů a porovnání faktorů a lokalizačních tendencí na úrovni 

ústředí a poboček. 

Také kapitola 6 „Prostorové aspekty vývoje bank z kvantitativní a kvalitativní perspektivy“ 

sestává ze dvou základních podkapitol. Obsahem kvantitativní analýzy je popis bankovního 

sektoru v období let 1995 aţ 2015 se zaměřením na vývojové tendence, ovlivňující faktory  

a změny v počtu bank. Následuje analýza lokalizace bankovních ústředí na úrovni obcí se 

zdůrazněním podílu základního jmění na celkovém bankovním sektoru v místech usídlení. 

V rámci kvalitativní analýzy je zahrnut úvodní statistický popis lokalizačních faktorů, 

vytvoření jejich seskupení za vyuţití shlukové analýzy a komparace lokalizačních trendů na 

úrovni bankovních centrál a poboček. 

Dizertační práce nabízí shrnutí vývoje chování významných subjektů trhu, kterými jsou velké 

podniky a banky, z pohledu jejich lokalizačního rozhodování a představuje tak přístup ke 

zkoumání prostorových diferencí z hlediska postavení základních aktérů utvářejících 

regionální ekonomiku. Práce přináší především četné syntetické poznatky opřené o shlukovou 

a faktorovou analýzu. 
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Přidaná hodnota práce spočívá nejen v méně frekventovaném pohledu na problematiku 

velkých podniků a bank, ale také v zaplnění četných informačních mezer. Z hlediska 

metodického se jedná o jeden z prvních pokusů o aplikaci přístupů běţných ve vyspělých 

západních zemích na území post-transformační ekonomiky.   
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2 Teoretické aspekty prostorové organizace velkých podniků a bank 

Velké podniky a banky představují důleţité aktéry ekonomických vztahů v rámci národní, 

regionální i lokální ekonomiky. Jejich rozhodnutí o lokalizaci svých ústředí nebo poboček 

můţe mít vliv na nejrůznější aspekty vývoje ekonomiky.  

Stejně jako vývoj ekonomiky v jednotlivých státech není jednotný, můţe se značně lišit také 

v rámci vnitřního členění. Nerovnosti mezi regiony mohou dosahovat výrazné úrovně a jsou 

ovlivňovány jak z hlediska domácností a firem v nich působících, tak ze strany státu 

prostřednictvím jeho hospodářské politiky. Regiony se vzájemně odlišuji vnitřní 

ekonomickou strukturou, a proto působení ekonomických cyklů dopadá na regiony v různé 

intenzitě. Za stabilnější jsou povaţovány regiony s více diversifikovanou regionální 

ekonomikou (více Macháček, Toth, Wokoun, 2011).  

Obsahem kapitoly 2 je vymezení velkých podniků a bank jako relevantní součásti regionální 

ekonomiky se zdůrazněním vlivu na ni a vymezením vztahů s ostatními subjekty působícími 

na trhu. Nejprve je popsán funkční pohled zahrnující vytyčení vazeb mezi podniky, bankami  

a jejich okolím a moţné dopady působení těchto subjektů na regiony. Následuje prostorový 

pohled, který zachycuje aspekty lokalizačního rozhodování bank a podniků, včetně vymezení 

základních lokalizačních faktorů.  

2.1   Vazby velkých podniků a bank na okolí 

Velké podniky a banky fungují jako součást určitého ekonomického prostředí a jsou 

s ostatními ekonomickými subjekty propojeny mnoha vazbami, které ovlivňují jejich chování 

a následně i celou ekonomiku.  

Vazby, které vznikají mezi územními ekonomikami, velkými podniky a bankami, jsou často 

zdůrazňovány (např. Dunning, 1994, Lyons, 1994, Maier, Tödling, 1997). V souvislosti 

s působením podniků na území, kde jsou lokalizovány, uvádí Van Dijk a Pellenbarg (1999) 

pojem demografie firem. 

2.1.1   Velké podniky a okolí 

Mezi nejdůleţitější skupiny ovlivňující prostorovou strukturu v hospodářské oblasti patří: 

 podniky, 

 domácnosti a  

 stát.  
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Mezi základní vazby mezi nimi patří výměna výrobního faktoru práce s oceněním ve formě 

mezd, zásobování výrobky a sluţbami, ale i tok financí a informací. Vztahy jsou zachyceny 

na obr. 2.1. 

Obr. 2.1 Nejdůleţitější subjekty a jejich vztahy 

 

Zdroj: Maier, Tödling, 1997, s. 23. 

Nejdůleţitějšími oblastmi vztahů s okolím jsou pro většinu podniků dodavatelský a odbytový 

trh. Na dodavatelských trzích podniky vstupují do kontaktu zejména se zaměstnanci, nositeli 

kapitálu, dodavateli surovin, materiálu a zařízení a podniky sluţeb. Na odbytových trzích 

mohou jako odběratelé vystupovat subjekty soukromého a veřejného sektoru, tedy soukromé i 

veřejné podniky, veřejné instituce či individuální zákazníci.  

Podnik představuje součást socio-ekonomického prostředí a při své činnosti přijímá  

a respektuje rámcové podmínky socio-ekonomického okolí. Jedná se o právní systém daný 

právními předpisy, politický systém a jeho zvyklosti, sociální systém, systém kultury  

a ţivotního prostředí, se kterým souvisí čerpání přírodních zdrojů a dopad činnosti podniků na 

jeho kvalitu. 
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Podnik představuje z pohledu obecné ekonomie samostatně kalkulující produkční jednotku, 

která se pohybuje v určitém ekonomickém prostředí, ve kterém na jedné straně nakupuje 

výrobní faktory a na druhé straně na základě těchto výrobních faktorů produkuje výrobky  

a sluţby, které se následně stávají předmětem prodeje. 

Jelikoţ se práce zabývá především velkými podniky, je nezbytné rozčlenit podniky na základě 

jejich velikosti. Dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, jsou jako základní kriteria klasifikace 

určeny počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční suma roční rozvahy. Podniky se dělí na: 

 mikropodniky (počet zaměstnanců je niţší neţ 10 osob a roční obrat nebo bilanční 

suma roční rozvahy nepřevyšuje 2 miliony EUR), 

 malé podniky (počet zaměstnanců je niţší neţ 50 osob a roční obrat nebo bilanční 

suma roční rozvahy nepřevyšuje 10 milionů EUR), 

 střední podniky (počet zaměstnanců je niţší neţ 250 a roční obrat nebo bilanční suma 

roční rozvahy nepřevyšuje 43 milionů EUR), 

 velké podniky (podnik, který nesplňuje parametry výše uvedených typů podniků). 

Při zohlednění dopadu na lokalizační rozhodování lze vymezit odlišnosti mezi malými 

podniky a velkými podniky s více výrobními jednotkami. Mezi hlavní patří dle Maiera, 

Tödlinga (1997) častější vyuţívání lokalizačního rozhodování u velkých podniků, vyšší 

informovanost související s většími finančními zdroji a vybavenost kvalitnější pracovní silou.  

Velké podniky a jejich vazby na okolí mají většinou mezinárodní charakter. Jak uvádí 

Dunning, Lundan (2008), velké podniky jsou nejčastějšími účastníky mezinárodních vztahů 

souvisejících s hospodářskou aktivitou. Vyplývající vztahy (např. mezi dodavateli  

a odběrateli) jsou pak často ovlivňovány národním charakterem a zvyklostmi. 

Podle teorie mezoekonomiky (Holland, 1976), vytváří velké podniky vlastní sektor – 

mezoekonomiku. Velké podniky, které produkují značný podíl celkové výroby, se na trhu 

dostávají do pozice monopolu či oligopolu. Firmy často díky své lobbovací síle přestávají být 

multiregionální a stávají se multinárodní. S jejich dominantní pozicí pak souvisí specifické 

moţnosti konkurenčního boje. 

Základními organizačními jednotkami podniku jsou centrály, resp. ústředí a pobočky. Vztah 

pobočky a centrály je ovlivňován mírou centralizace v dané společnosti. Podniky zaloţené na 

decentralizaci se vyznačují nezávislostí poboček na centrále a vysokou úrovní pravomocí. 

Vzájemné vztahy probíhají ve formě finančních toků. Naopak centralizace je zaloţena na 

vysoké úrovni spolupráce, kde všechny pobočky fungují společně s ústředím jako jeden velký 
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podnik. Jak zmiňují Garbe, Richter (2009), úspěšnost společnosti je ovlivněna právě 

správným nastavením poměru mezi centralizací a decentralizací.  

Vývoj rozmístění a organizační struktury velkých podniků jsou předmětem řady teorií. 

Významnou je teorie prostorových děleb práce (Massey, 1984 a 1995), jeţ staví na vztahu 

mezi prostorovou organizací ekonomiky a trhem práce, přičemţ tyto oblasti vkládá do širšího 

společensko-hospodářského kontextu. Zdůrazňuje, ţe manaţerské a výzkumně vývojové 

funkce mají tendenci soustřeďovat se do metropolitních oblastí a velkých měst a ostatní 

regiony, kde tyto činnosti absentují, se potom zaměřují především na výrobu.  

Jak uvádí Fothergill, Guy (1990), uzavírání poboček v rámci velkých firem často příliš 

nesouvisí s jejich produktivitou a výkonem, ale spíše s pozicí dané jednotky ve 

vnitropodnikové hierarchii. Z toho vyplývá doporučení (např. Massey, 1984), aby 

nedocházelo k odčleňování řídících a výrobních funkcí uvnitř velkých podniků a v rámci 

jednotlivých regionů existovala celá řada firemních pracovních pozic. Můţe se tak zabránit 

tomu, ţe funkčně či geograficky vzdálené regiony, ve kterých jsou umístěny pobočky 

podniků, jsou řízeny managementem, který není informovaný o specifických podmínkách 

periferních oblastí. 

Základním faktorem ovlivňujícím způsob propojení výrobních jednotek a lokální specializaci 

je právě forma organizace velkých podniků. Maier, Tödling (1997) uvádějí 4 základní 

organizační formy velkých podniků, které se v praxi mohou i kombinovat. Jedná se  

o následující organizační formy:  

 funkční organizační struktura, 

 divizionální organizační struktura, 

 holdingová organizační struktura, 

 regionální organizace. 

Funkční organizační struktura je základní formou organizace, která je zaloţena na sdruţování 

pracovníků podle typu aktivit, úkolů nebo dovedností. Kaţdý útvar má svého nadřízeného se 

zodpovědností pro specifickou funkci (viz obr. 2.2). V podnicích zaloţených na funkční 

organizační struktuře většinou dochází k centralizaci procesu rozhodování na nejvyšší úrovni 

podniku. Rozhodování o provázanosti aktivit mezi jednotlivými úseky jsou v kompetenci 

nejvyššího managementu.  
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Obr. 2.2 Funkční organizační struktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Maier, Tödling, 1997, s. 100. 

Divizionální organizační struktura je uskupení, ve kterém je podnik rozčleněn na jednotlivé 

divize, které působí jako samostatné ekonomické, komplexně vybavené organizační jednotky. 

Jednotky jsou rozděleny podle typu výrobku, sluţby nebo zákazníka (viz obr. 2.3). 

Obr. 2.3 Divizionální organizační struktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Maier, Tödling, 1997, s. 100. 

Holdingová organizační struktura je zaloţena na vztahu mezi mateřskou společností, která 

většinou disponuje rozhodujícím kapitálovým podílem, a jednou nebo více dceřinými 

společnostmi, které jsou samostatnými právními subjekty a jejich činnost je usměrňována 

právě mateřskou společností (viz obr. 2.4). 

Obr. 2.4 Holdingová organizační struktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Maier, Tödling, 1997, s. 100. 
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Podnik můţe být organizovaný do formy regionálních organizací, kdy v kaţdém regionu 

pracují samostatné organizační jednotky zodpovědné za svoje výrobky, sluţby a zákazníky 

(viz obr. 2.5). 

Obr. 2.5 Regionální organizace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Maier, Tödling, 1997, s. 100. 

Organizační struktura podniků je často v souvislosti s jejich velikostí. Menší podniky jsou 

často vytvářeny na základě funkčních organizačních struktur (viz obr. 2.2). V případě, ţe 

některé funkce jsou koncentrované v určitých lokalitách, jedná se o funkční prostorovou dělbu 

práce. Větší podniky mohou být tvořeny divizionální organizační strukturou podle 

výrobkových skupin (viz obr. 2.3), podle regionů ve formě regionální organizace (viz obr. 

2.4) nebo jako holdingová společnost (viz obr. 2.5). 

Jak uvádí Maier, Tödling (1997), divizionální a holdingová struktura a regionální organizace 

jsou většinou spojeny s větší moţností samostatného rozhodování na podřízených úrovních 

podnikové hierarchie, coţ spojuje i rozdílnou prostorovou dělbu práce a můţe zmenšovat 

regionální disparity. Právě samostatnost rozhodování nebo v opačném případě vysoká míra 

externí kontroly mohou vést k problémům v podobě rozhodování o důleţitých otázkách mimo 

region nebo k absenci plánovací a inovační funkce a z toho plynoucí nepřizpůsobivosti 

lokálním podmínkám. 

Podniky na základě vnitropodnikové dělby práce mohou rozmisťovat svoje aktivity a funkce 

podle lokalizačních výhod určitých oblastí. Jak uvádí Pred (1972), ústředí podniků jsou 

většinou lokalizována do oblastí národního, příp. mezinárodního významu, zatímco pobočky 

nebo dceřiné společnosti jsou umísťovány do míst menšího hospodářského významu. 
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Specifickou oblastí jsou oddělení výzkumu a vývoje, která bývají buď součástí podnikových 

ústředí, nebo jsou umístěna na nejvhodnější místa lokalizace, přičemţ lokalizačními kriterii 

jsou přítomnost výzkumných středisek a univerzit, kvalifikovaná pracovní síla, ale i vysoká 

kvalita ţivota v daném místě, která zajistí udrţení specializovaného vědeckovýzkumného 

personálu (Maier, Tödling, 1997). 

2.1.2   Banky a okolí 

Bankovní systém jako součást kaţdé ekonomiky je otevřený systém, jelikoţ svojí existencí 

značně ovlivňuje okolí a na druhou stranu také chování okolních subjektů má na něj značný 

dopad. Bankovní systém představuje socio-ekonomický systém, ve kterém všechny jeho 

prvky jednají na základě svých cílů, zájmů a motivů. Součástí bankovního systému v dané 

zemi je centrální banka, síť komerčních bank, vztahy mezi nimi a vztahy k okolí (podniky, 

domácnosti, zahraniční subjekty, stát). Vztahy mezi subjekty bankovního systému zachycuje 

obr. 2.6. Komerční banky mají v ekonomice nezastupitelné postavení jako hlavní instituce 

finančního zprostředkování, jelikoţ jejich podíl na těchto transakcích je, přes existenci 

nebankovních finančních zprostředkovatelů, ve vyspělých ekonomikách trţního typu 

rozhodující. 

Obr. 2.6 Finanční zprostředkování v ČR 

 

Zdroj: Revenda, 2011, s. 29. 
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V České republice funguje dvoustupňový bankovní systém tvořený centrální bankou, kterou 

představuje Česká národní banka, a komerčními bankami. Hlavním cílem České národní 

banky je podle Ústavy ČR, hlava 6, čl. 98, péče o cenovou stabilitu. Péče o cenovou stabilitu 

znamená udrţení nízkoinflačního prostředí v ekonomice, které je v souladu s podmínkami 

udrţitelného ekonomického růstu. ČNB jako ústřední banka státu vykonává dohled nad 

finančním trhem a v případě jeho krize má pověření ji řešit.  

Komerční banky (dále jen banky) působí jako zprostředkovatelé mezi věřiteli a dluţníky  

a svoji činnost vykonávají na ziskovém principu. Banky lze označit za specifický typ podniku, 

který se specializuje na obchod s penězi a finančními prostředky. Základní cíl činnosti bank, 

který můţe být definován jako maximalizace zisku nebo maximalizace trţní ceny akcií, se 

však neodlišuje od cíle jiných typů podniků.  

Banku lze charakterizovat ze dvou hledisek (srov. Revenda, 2014): 

 z funkčního hlediska se jedná o finančního zprostředkovatele, který přijímá vklady, 

poskytuje úvěry a provádí operace platebního styku, 

 z právního hlediska je moţné banku definovat jako právnickou osobu se sídlem 

v České republice, zaloţenou jako akciovou společnost, která přijímá vklady od 

veřejnosti a poskytuje úvěry, a její činnost je podmíněna přidělením bankovní licence 

ze strany ČNB. 

Banky lze rozčlenit do dvou základních kategorií (srov. Revenda, 2011):  

 univerzální, které nabízejí širokou nabídku bankovních produktů a tvoří významnou 

část bankovního trhu a  

 specializované, které disponují omezenou bankovní licencí a poskytují pouze vybrané 

bankovní produkty. 

Kaţdá banka je vnitřně členěna a vytváří organizační strukturu, která je ovlivněna jak 

orientací na zvolenou činnost, tak i charakterem bankovní klientely. Základní organizační 

jednotky banky tvoří ústředí, resp. centrála a pobočky, resp. filiálky, jak je znázorněno na 

obrázku 2.7.  

Ústředí banky se zaměřuje na koncepční, řídící a kontrolní činnost svých organizačních 

jednotek, současně se zaměřuje i na výkonnou činnost. Pobočky banky jsou organizační 

jednotky s plnou výkonnou funkcí banky. 
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Obr. 2.7 Organizační struktura banky 

 

Zdroj: Puchinger, 2005, s. 72. 
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hierarchickém uspořádání a územních vztazích, nezkoumají podobnost znaků, ale vazby mezi 

prvky. 

Velké podniky patří k nejvýznamnějším aktérům lokálních a regionálních ekonomik. Jako 

přínos pro region jsou často uváděny jejich stabilizační a rozvojová funkce. Na rozdíl od 

malých a středních podniků mohou ovlivňovat konkurenceschopnost a soudrţnost celého 

území, jelikoţ mají schopnost konkurence v evropském nebo dokonce globálním měřítku. 

Česká republika je oblastí, kde se v porovnání s ostatními zeměmi střední a jihovýchodní 

Evropy nachází sídla mnoha velkých podniků. V ţebříčku CE Top 500, sestavovaném na 

základě konsolidovaných výnosů společností za daný fiskální rok, se v roce 2015 umístilo 74 

českých firem, coţ je druhý nejvyšší výsledek po Polsku. Nejlepších výsledků dosahují firmy 

zabývající se energetickým a automobilovým průmyslem (více CE Top 500, 2016).  

Jak potvrzují Damborský, Hornychová (2014), Česká republika patří mezi země, které, pokud 

se vezme v úvahu velikost a počet obyvatel, mají relevantní největší počet velkých firem. Při 

srovnání podílu velkých firem na celkovém počtu podniků se naopak Česká republika řadí na 

druhou stranu ţebříčku, coţ je způsobeno především velkým počtem mikrofirem. 

Vlivu velkých podniků na ekonomiku není v ekonomické teorii věnováno mnoho pozornosti. 

Jejich působení shrnují např. Damborký, Hornychová (2014). Mezi hlavní přínosy lze zařadit: 

 tvorbu nových pracovních míst, 

 moţný transfer technologií, který přispívá k vyšší produktivitě  

a konkurenceschopnosti ekonomiky, a vyuţívání modernějších technologií, 

 vliv na platební bilanci v souvislosti s proexportní orientací, 

 schopnost velkých firem konkurovat na globálních trzích, 

 tvorbu základní báze průmyslových investic, 

 moţnou spolupráci s univerzitami technického i netechnického směru,  

 moţnou spolupráci na rozvoji aplikovaného výzkumu, 

 moţnou podporu sociálních aktivit a s ní spojený sponzoring kulturních a sportovních 

akcí, výhody zaměstnancům apod., 

 vliv na image národních ekonomik. 

Naopak jako negativa lze uvést: 

 nebezpečí delokalizačních procesů, 

 moţné negativní dopady na ţivotní prostředí, 
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 moţnost jednostranné orientace regionálních ekonomik, 

 menší přizpůsobivost na změny trhu. 

Vliv velikosti firem na jejich efektivitu zkoumali Hanousek, Kočenda (2017), jejichţ 

výsledkem byl takřka neutrální vliv velikosti na efektivitu českých podniků. Velké firmy 

(uvaţovány s více neţ 50 zaměstnanci) však lépe reagovaly v období po hospodářské krizi 

(rok 2009) a lze je tak povaţovat za stabilní prvek ekonomiky. 

2.2.1   Vliv velkých podniků na regionální trhy práce 

Trh práce je základním aspektem souvisejícím s výkonem jak národní, tak regionální 

ekonomiky. Trhy práce jsou regionálně velmi diferencované, coţ souvisí s rozdílnou 

odvětvovou strukturou regionální ekonomiky. Proto je za nejvíce závaţný typ 

nezaměstnanosti povaţována její strukturální forma. Velké podniky jako subjekty nabízející 

velké mnoţství pracovních míst mají na situaci regionálních trhů práce zásadní dopad. 

Sucháček (2015) uvádí jako hlavní výhodu působení velkých podniků na regionálním trhu 

práce jejich schopnost konkurovat na mezinárodní úrovni. V této souvislosti zmiňuje Singh 

(2007) také podporu investic a přesun znalostí prostřednictvím mobility zaměstnanců  

u velkých nadnárodních korporací. 

U velkých firem bývá charakteristické vyšší mzdové ohodnocení zaměstnanců, které vyplývá 

z vyšší produktivity práce (např. Baštová, Dokoupil, 2010). Růst mezd působí pozitivně na 

zvyšování spotřeby domácností a tím na růst celé regionální ekonomiky. Smarzynska Javorcik 

(2004) zdůrazňuje také vliv velkých zahraničních firem na menší domácí dodavatelské firmy 

z hlediska jejich produktivity.   

Zamrazilová (2007) uvádí i moţná negativa spojená s působením velkých podniků v regionu. 

Existence podniku můţe mít dva odlišné dopady na trh práce v souvislosti se zvolenými 

dodavateli. Buď jsou podniky napojeny na místní dodavatele a nastává tak podpora místní 

zaměstnanosti nebo firmy preferují import potřebných součástek či meziproduktů, coţ naopak 

po přerušení lokálních dodavatelských vazeb můţe vyvolat sníţení počtu pracovních míst.   

2.2.2   Vliv velkých podniků na rozvoj vědy, výzkumu a inovací v regionu 

Velké firmy většinou vyuţívají modernější technologie, coţ souvisí s jejich vyšší kapitálovou 

vybaveností, následnými úsporami, ale i nutným prostředkem konkurence.  

Jednou z moţných forem konkurence je konkurence na základě technické diferenciace. 

Výhodu v některých odvětvích mají velké podniky se silnou finanční základnou  
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a mezinárodním přesahem podnikání. Velký vliv tak má nejen tempo vývoje, ale i finanční 

náročnost sledování změn a jejich přizpůsobování (Zamazalová, 2010). 

Jak uvádí Damborský, Hornychová (2014), značný pozitivní efekt velkých podniků spočívá 

v technologickém transferu, který přispívá k zvyšování produktivity regionální či národní 

ekonomiky. Velké firmy se tak stávají instrumenty pro šíření technologií. Důleţitou pozici 

zde mají pracovníci měnící zaměstnavatele, coţ podporuje difusi inovace. 

Rozvoj inovace souvisí také s oborovým zaměřením firem. Jak uvádí Blaţek, Uhlíř (2011), 

pokud jsou podniky obdobně zaměřené, dochází mezi nimi ke konkurenci, ale současně v jisté 

míře i ke spolupráci. Výsledkem spolupráce můţe být vyšší míra inovace vycházející 

z intenzivní výměny informací a dovedností vázaných na oborovou specializaci místních 

firem. V souvislosti se specializací se zvyšuje i přínos místních specializovaných institucí, 

které dále podporují inovaci. 

Kromě toho, ţe velké podniky samy mohou být realizátory aplikovaného výzkumu, stojí také 

na straně poptávky po nových výsledcích výzkumu a vývoje. Pro velké podniky je 

charakteristická spolupráce s univerzitním sektorem. Regiony se sídly univerzit tak mohou 

nabízet výhody z hlediska lokalizačního rozhodování podniků. 

Podpora vzniku a šíření inovací je předmětem činnosti vědeckých parků, které bývají často 

vytvářeny na základě spolupráce velkých podniků, místních orgánů a univerzit. Massey, 

Wield (1992) povaţují za největší výhodu těchto parků přínos kvalifikovaného poradenství  

a experimentální ověřování nových technologií, propojování kontaktů a zvyšování odbornosti 

zaměstnanců. V ČR do výzkumu a vývoje z hlediska soukromých investic nejvíce vynakládají 

velké zahraniční podniky, které mají svoje výzkumná a vývojová centra. V roce 2015 bylo 16 

z 20 nejvíce investujících firem v zahraničním vlastnictví (srov. Štampach, 2017). 

2.2.3   Vliv velkých podniků na sociální a environmentální úroveň regionu 

Velké podniky jako součást regionu mají svůj podíl na budování jeho sociální  

a environmentální úrovně. Jak uvádí Majerová a kol. (2011), některé velké podniky v rámci 

programu společenské odpovědnosti navazují vazby s představiteli místní a krajské 

samosprávy, podporují rozvoj místního školství či sponzorují místní aktivity. V rámci 

sponzoringu neziskových aktivit se často jedná o kulturní nebo sportovní akce. Svojí činností 

dávají najevo, ţe jako jedna ze sloţek regionu pomáhají utvářet lepší ţivotní prostředí s cílem 

udrţet kvalifikovanou pracovní sílu. 
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Přínos velkých firem na rozvoji sociální úrovně regionu je také z hlediska péče o vlastní 

zaměstnance. Mohou jim poskytovat zdravotní péči ve vlastních zdravotních střediscích nebo 

v rámci smluvních zařízení. Důleţité je zmínit i plnění zákonné povinnosti zaměstnávat osoby 

se zdravotním znevýhodněním. 

Velké podniky často mají mezi svými základními koncepty vypracovanou tzv. 

environmentální strategii, čímţ demonstrují snahu o minimalizaci dopadů svojí činnosti na 

ţivotní prostředí. Environmentální strategie představuje součást širšího konceptu společenské 

odpovědnosti nebo tzv. konceptu udrţitelnosti.  

Vztah velkých podniků k ţivotní úrovni regionu můţe být kromě ekologizace výroby 

demonstrován dalšími aspekty. Jako příklad uvádějí Damborský, Hornychová (2014) podporu 

hromadné dopravy formou provozování vlastní linky, finanční podporou iniciované linky či 

zřizování vlastních zastávek hromadné dopravy. Dále se mohou velké firmy podílet na 

budování infrastruktury, např. čističek odpadních vod. 

Vztah velkých podniků k ţivotnímu prostředí potvrzují i statistická data. Podle údajů České 

inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP, 2017) roste dodrţování pravidel z oblasti ţivotního 

prostředí zejména ze strany velkých podniků, které podléhají zákonu č. 76/2002 Sb.,  

o integrované prevenci a jiným evropským normám. Přesto však velké podniky, především 

průmyslového charakteru, z důvodu rozsahu jejich produkce, tvoří pro ţivotní prostředí zátěţ 

a jejich činnost je nutné regulovat ze strany státu. 

Přestoţe vliv velkých podniků jak na sociální a environmentální úroveň regionů, tak na rozvoj 

vědy, výzkumu a inovací, je značný, v dizertační práci je od neekonomických vlivů z důvodu 

rozsahu práce abstrahováno. 

2.2.4   Vliv bank na regiony 

Banky mají podobně jako velké podniky vliv na území, ve kterých jsou umístěny. Jak uvádí 

Sucháček (2013), banky by měly být vnímány jako centra geografie financí. Jelikoţ se 

podmínky poskytování některých bankovních sluţeb mohou odlišovat napříč regiony, 

prostorové rozdělení bankovních ústředí ovlivňuje sociálně-ekonomické vazby mezi aktéry 

regionální ekonomiky.  

Oblasti, kde jsou bankovní ústředí umístěna, tak disponují výhodou oproti ostatním lokalitám. 

Často se jedná o oblasti, kde je koncentrována hospodářská síla (srov. např. Bassens, van 

Meeteren, 2015, Pike, Pollard, 2010 a Sass, Fifekova, 2011). Podle Christallerovy teorie 
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kvartérních míst, která vysvětluje lokalizaci a velikost měst v sídelním systému na základě 

předpokladů dokonalé konkurence, existuje silná vazba mezi bankami a jinými produkčními 

sluţbami. Jak uvádí Barnes a kol. (2008), z hlediska regionálního rozvoje je důleţitá 

vzájemná informační blízkost podniků a bank. Místa vzdálená od bankovních ústředí, tak 

mohou být znevýhodněna např. formou zvýšených transakčních nákladů oproti metropolitním 

oblastem, které se často stávají sídlem bankovních centrál.  

Rozdíly územní organizace bankovního sektoru v dopadu na rozvoj regionů vysvětluje teorie 

regionální segmentace finančního trhu. Dle teorie lze bankovní sektor rozčlenit na národní a 

regionální segment (např. Blaţek, Uhlíř, 2011). Do národního segmentu spadají velké banky 

s významnou klientelou v podobě velkých, zahraničních a na trhu dlouho existujících firem, 

regionální segment tvoří banky obsluhující menší firmy a firmy s kratší tradicí na trhu. 

Důsledky regionální segmentace na rozvoj regionů vyplývají v rozdílných podmínkách 

poskytování úvěrů (Dow, 1992). Jak uvádí Porteous (1995), pokud se jedná o centralizovaný 

bankovní systém, tedy systém s prostorovou i funkční koncentrací v několika vybraných 

městech, kdy na trhu působí jen několik komerčních bank s vysokým trţním podílem, 

důsledky jsou v omezení počtu poskytnutých úvěrů méně významným firmám. V případě 

decentralizovaného bankovního systému, který je charakteristický autonomií bank, jeţ jsou 

rozptýleny napříč regiony, jsou dopady v nastavení méně výhodných podmínek pro menší 

firmy. 

Právě poskytování finančních prostředků má zásadní vliv na rozvoj regionu a firem v něm 

umístěných. Jak uvádí Alessandrini a kol. (2010), význam bank vzrůstá v zemích 

s centralizovaným bankovním systémem. Pokud dochází ke koncentraci bankovního trhu do 

centra, je tím výrazně ovlivněna i centralizace dalších finančních trhů (Martin, 1999). 

Výsledkem můţe být prohlubování regionálních disparit. Jak zdůrazňují Dow a Rodríguez-

Fuentes (1997), toky finančních prostředků nemusí být důsledkem regionálních nerovností, 

ale lze v nich spatřovat také jejich příčinu. 

2.3   Lokalizační teorie jako součást regionální ekonomie 

Přístupy k regionální ekonomii se postupně vyvíjely a existovaly na ni rozdílné názory. 

Dubey (1964) věnoval pozornost definici této vědy a zaznamenal ve svém článku několik 

odlišných definic. Kromě názorů, ţe regionální ekonomii není moţné izolovat jako 

samostatnou disciplínu, lze uvést, ţe se jedná o vědu zabývající se ekonomickými problémy 
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vyskytujícími se v regionech nebo poddisciplínu ekonomie řešící prostorovou všeobecnou 

rovnováhu. 

Regionální ekonomie je věda, která ukazuje moderní přístup, jak zkoumat prostorové  

a územní aspekty fungování společnosti (Jetmar, 2011). Je to moderní vědní disciplína, která 

svojí interdisciplinární povahou zasahuje do ekonomie, sociologie, demografie nebo geografie 

a vyuţívá matematický, statistický a ekonometrický aparát (Čadil, 2010). Součástí regionální 

ekonomie jsou lokalizační teorie, jejichţ základní přehled je obsaţen v tabulce 2.1.  

Tabulka 2.1 Vývoj lokalizačních teorií 

Období Představitel Oblast zkoumání 

15. – 17. století merkantilisté prostor jako ekonomický činitel, ekonomický systém 

zaloţený na mezinárodním obchodě 

18. století fyziokraté půda jako zdroj bohatství, vztah mezi městem a 

venkovem 

1723 – 1790 Adam Smith problém polohy, vliv dopravních nákladů na hodnotu 

zboţí 

1772 – 1823 David Ricardo teorie pozemkové renty podle úrodnosti a polohy 

pozemku 

1783 – 1850 Johann 

Heinrich von 

Thünen 

ucelená teorie rozmístění zemědělské výroby, vymezení 

polohové renty klesající s růstem vzdálenosti od místa 

poptávky, později vyuţita v urbanistické ekonomice 

1832 – 1918 Wilhelm 

Launhardt 

metoda lokalizačních trojúhelníků ve zkoumání 

dopravních nákladů závisející na vzdálenosti a váze 

přepravovaných komodit 

1868 – 1958 Alfred Weber teorie lokalizace průmyslového podniku s cílem 

minimalizace dopravních nákladů spojených se vstupy i 

výstupy, analýza aglomeračních výhod a nevýhod 

1842 - 1924 Alfred 

Marshall 

hodnocení lokalizace podle růstu populace, úrovně 

dopravy a úrovně propojení s existujícími trhy 

1895 – 1973 Harold 

Hotelling 

vliv konkurence na lokalizační rozhodnutí vedoucí 

k prostorovému seskupování konkurujících si subjektů 

1893 – 1969 Walter 

Christaller 

teorie centrálních míst s vymezením nepokrytého trţního 

prostoru, překrývání trţních prostorů ústící v hexagonální 

prostorovou strukturu trhu 

1906 – 1945 August LŊsch model struktury centrálních míst jako kombinace teorie 

trhu a lokalizační teorie 

1919 - 2010 Walter Isard lokalizační úloha transformována do substituční úlohy, 

náklady libovolného typu lze substituovat náklady jiného 

typu s moţností prostorového zachycení 

Zdroj: Kraftová, Prášilová, 2013, s. 7. 
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Regionální ekonomii lze rozčlenit na dvě oblasti – mikroekonomickou a makroekonomickou. 

V mikroekonomické oblasti je věnována pozornost prostorovému rozmístění a právě 

lokalizaci ekonomických subjektů. Makroekonomická regionální ekonomie má jako předmět 

zájmu rozdílnou ekonomickou úroveň regionů, její příčiny a důsledky, význam a postavení 

regionů v národní ekonomice, vztahy a vazby mezi jednotlivými regiony. 

2.4   Lokalizační rozhodování podniků a bank 

Zkoumání prostorově-ekonomických struktur a jejich změn vede k úvahám o demografii 

firem (více Van Dijk, Pellenbarg, 1999). Podniky si při svém lokalizačním rozhodování určují 

umístění svých obchodních, výrobních, vývojových nebo administrativních aktivit. Maier, 

Tödling (1997) rozlišují: 

 podnik s jedním provozem, kde všechny aktivity jsou soustředěné v jedné lokalitě, 

 podnik s více provozy, kde podnikové aktivity jsou rozmístěny v různých lokalitách.   

Lokalizační rozhodování podniků ovlivňuje řada faktorů. Na straně vstupů se jedná  

o pracovní sílu, přírodní zdroje, spektrum dodavatelů, dostupnost informací a inovací. Na 

straně výstupů mezi nejčastější patří přístup na trh z hlediska dopravních nákladů a potenciálu 

trhu či kontakty při navazování obchodních vztahů.  

Důleţitost lokalizačního faktoru je moţné posoudit na základě 2 podmínek, které by měly být 

splněny současně: 

1. Faktor ovlivňuje náklady nebo výnosy podniku. 

2. Disponibilita, cena nebo kvalita faktoru je odlišná z hlediska prostoru. 

Podnik jako aktér hospodářského okolí musí plnit jeho podmínky v podobě legislativních 

norem. Důleţitý vliv na lokalizační rozhodování má tak i právní a politický systém. Jeho vliv 

však nebývá tolik diferencovaný v rámci regionů. Význam těchto faktorů nabývá na 

mezinárodní úrovni, kde rozhodující význam má politická a ekonomická stabilita, z níţ 

vyplývá dlouhodobě neměnná legislativa.  

Lokalizační rozhodování podniků představuje sloţitý proces především z důvodu jeho 

celkového vlivu na výsledky podniku. Jelikoţ se změnou umístění podniku jsou spojeny 

vysoké náklady, je nutné při lokalizačním rozhodování pracovat na úrovni dlouhodobého 

horizontu. Zde ovšem vzniká ohroţení na straně nejistoty na trhu (změny dodavatelů či 

odběratelů, vstup konkurence) a nejistoty technologických změn. Při lokalizačním 

rozhodování je proto nutné zvolit komplexní analýzu a plánování. 
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Maier, Tödling (1997) rozlišují 3 koncepce lokalizační analýzy, které se odlišují podle 

představ a předpokladů chování podniků, podle fungování a struktury hospodářského systému 

a podle vztahu lokalizačního rozhodování k ostatním podnikovým procesům. Jedná se o: 

 neoklasickou (normativní) koncepci 

 behavioristickou koncepci a 

 strukturární koncepci. 

2.4.3   Neoklasická koncepce 

Neoklasická koncepce bývá označována jako normativní, jelikoţ vypovídá o způsobu chování 

podniku, který vede k lokalizaci na optimálním místě. Východiska koncepce jsou 

charakteristická deduktivním postupem a závěry jsou odvozeny z teoreticky vypracovaných 

zákonitostí. 

Neoklasická koncepce je zaloţena na předpokladech uţívaných v neoklasické ekonomii. 

Jedná se o předpoklad dokonalé konkurence (např. dokonalá mobilita zdrojů, plná 

informovanost) a tendenci trhu dostávat se do rovnováţného stavu. Na základě těchto 

předpokladů podnik hledá optimální lokalitu, přičemţ se snaţí na základě racionálního 

chování maximalizovat cílovou funkci. Cílem podniku je proto najít místo, kde bude 

maximalizovat svůj zisk, tedy místo, kde rozdíl mezi výnosy a náklady je největší.  

Pro určení optimální lokality je nutné pro kaţdé území vypočítat výnosy spojené 

s podnikatelskou činností a s ní spojené náklady. Prostorová diferenciace nákladů vzniká 

v případě, ţe základní vstupy jsou nemobilní či málo mobilní nebo jsou spojeny s vysokými 

dopravními náklady. 

Podniky, které svoji konkurenční strategii staví na nízkých nákladech a jejichţ náklady se  

u základních výrobních vstupů prostorově diferencují, mohou hledání lokality minimalizující 

náklady povaţovat za velmi významné. Naopak podniky, pro které je nejdůleţitější blízkost 

trhu, ale nákladové podmínky se v jednotlivých lokalitách zásadně neodlišují, se orientují na 

maximalizaci výnosů. 

Kritika neoklasické lokalizační teorie obsahuje následující námitky: 

 cíle podniků často nespočívají v optimalizaci, ale v hledání uspokojivých řešení, 

 lokalizační problém není pro mnoho podniků stěţejní, 

 předpoklad dokonalé informovanosti zanedbává náklady spojené se získáváním 

informací a rozdílnou schopnost zpracovat a vyuţít získané informace, 
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 podniky mají odlišnou schopnost akceptace nové lokality.  

2.4.4   Behavioristická koncepce 

Behavioristické koncepce se od neoklasických značně odlišují tím, ţe zdůrazňují heuristické 

postupy lokalizačního rozhodování, zohledňují rozdíly ve schopnosti racionálně plánovat, 

uvaţují o rozdílné disponibilitě zdrojů a o odlišné organizaci podniků a povaţují lokalizační 

rozhodování za proces, který souvisí s jinými strategickými rozhodnutími podniku. 

Behavioristické koncepce jsou tak vystavěny právě na kritice předchozích neoklasických 

přístupů. 

Základem koncepce je zkoumání, jak podniky při rozhodování o umístění podniku skutečně 

postupují a ne, jak by postupovat měly. Jedná se o induktivní přístup, ve kterém jsou závěry 

odvozovány ze všeobecných empirických pozorování. Mezi hlavní představitele koncepce 

patří práce Preda (1972) nebo Schmennera (1982).  

Heuristické postupy lokalizačního rozhodování mají svůj základ ve faktu, ţe následky tohoto 

rozhodnutí se pojí s vysokou nejistotou a komplexností jeho působení. Podniky nebývají 

schopné příliš často vyuţívat optimalizační přepočty a jejich rozhodování proto stojí na 

zjednodušených postupech, rutině či předchozí zkušenosti. Jak uvádí Winter, Nelson (1982), 

heuristické vzory řešení jsou takové, u kterých nejde o optimální řešení, ale o akceptovatelné 

řešení s obhajitelnými náklady. Uplatněním heuristických postupů je moţné, díky úspoře 

nákladů na získání informací, zdroje či čas, vykompenzovat odchylku od optimálního řešení.  

Mezi základní heuristické postupy patří (Maier, Tödling, 1997) : 

 stupňovité lokalizační rozhodnutí - lokalizační rozhodování je postupně individuálně 

uskutečněno na více územních úrovních, např. stát, region, kraj, obec, 

 soustředění se na mimořádně důleţité faktory - jsou zohledňovány pouze faktory 

povaţované za mimořádně důleţité, 

 hledání uspokojivé lokality - po určení kriteria pro akceptovatelnou lokalitu je vybrána 

ta nejoptimálnější, lokalizační analýzou nejsou tak zkoumány všechny lokality, ale 

pouze ty splňující zvolené kriterium, 

 minimální poţadavky na lokalizační faktory - kaţdý lokalizační faktor je posuzován 

individuálně a lokalita je zvolena pouze v případě, ţe u kaţdého faktoru je splněn 

stanovený minimální poţadavek, 
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 napodobování - lokalizační rozhodování je voleno na základě strategie úspěšných 

podniků. 

Existují odlišnosti mezi zakládáním nové pobočky a stěhováním stávajícího podniku. Při 

přestěhování podniku je obvykle zachována část vazeb na pracovní síly či ekonomické vazby 

s dodavateli a odběrateli. Při zakládání nové pobočky vyplývají výhody v podobě vzniku 

moţnosti nových řešení v podnikovém uspořádání, moţnosti lepšího plánování a organizování 

budoucí expanze podniku, jednoduššího zavádění nových technologických postupů a nových 

výrobků, pokud se zodpovědnost přesouvá na nový provoz. 

Pokud firma postupuje podle stupňovitého lokalizačního rozhodování, je nutné na kaţdé 

územní úrovni zvaţovat jiná kriteria. Jejich přehled je obsaţen v tabulce 2.2. 

Tabulka 2.2 Kriteria lokalizačního rozhodování na jednotlivých územních úrovních 

Územní úroveň Kriteria 

Stát 
daně, politická a hospodářská stabilita, odbory, inflace, růst, státní podpora na 

úrovni regionů 

Region 

charakter pracovních sil, mzdy, odborové organizace, přístup na trh a 

dynamika, rozloha, hospodářská struktura, dodavatelé, sluţby, regionální 
podpory 

Obec 

dopravní přístup, kvalita a kvantita pracovních sil, specifická infrastruktura – 

univerzity, výzkumná zařízení, lokální hospodářská politika a podpory, 
ţivotní standard 

Pozemek infrastruktura připojení, velikost a cena, stav ţivotního prostředí 

Zdroj: Maier, Tödling, 1997, s. 52. 

Kritika behavioristické koncepce spočívá v námitkách ze strany: 

 zastánců neoklasické koncepce (kritizován eklektický charakter prací, ve kterých 

autoři popisují lokalizační rozhodnutí a faktory, které ho ovlivňují, bez vysvětlení 

tohoto zkoumání) a  

 zastánců strukturální koncepce (opomíjí se národohospodářské souvislosti a převaţuje 

manaţerský pohled). 

2.4.5   Strukturární koncepce 

Strukturární koncepce vychází z kritiky předchozích lokalizačních přístupů, které 

nezohledňují začlenění podniku do národohospodářských a celospolečenských procesů a 

naopak příliš zdůrazňují svobodné rozhodování podniků.  
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Základem strukturární koncepce je předpoklad, ţe světová ekonomika postupně prochází 

fázemi, které jsou charakteristické určitými rámcovými podmínkami a výrobními koncepty  

a z nich plynoucími organizačními a lokalizačními přístupy. Těmito fázemi jsou (podrobněji 

viz příloha č. 1):  

 klasický konkurenční kapitalismus (jeho rysy jsou slabá role státu, velký význam 

malých a středních podniků, sektorová prostorová specializace),  

 fordismus (utváří se působením stabilní poptávky a je charakteristický státními zásahy 

do ekonomiky, subvencemi pro regiony a města určenými na územní rozvoj  

a důleţitým vlivem velkých podniků),  

 postfordismus (je pro něj typická liberální hospodářská politika státu, silně 

diferencovaná poptávka, flexibilita technologií a podnikových strategií, relativně 

volné vazby mezi podniky, současná existence lokálních a globálních faktorů a důraz 

na „podnikající“ regiony a města). 

Změny v lokalizaci podniků dále vyvolávají proces restrukturalizace vyvolávané poklesem 

celého národního hospodářství. 

Dalším východiskem strukturární koncepce jsou lokalizační podmínky jako výsledek 

sociálních procesů, na které mají vliv: 

 strategie (především velkých) podniků – např. poptávkou po výrobním faktoru práce, 

dodavatelích, sluţbách a infrastruktuře utvářející odpovídající struktury, 

 konflikty mezi kapitálem a prací – ovlivňují např. lokální mzdové podmínky, 

 politika státu – např. působením hospodářské politiky. 

Mezi lokalizačními podmínkami je podle strukturární koncepce nejvýznamnější faktor 

pracovních sil. Faktor práce se od ostatních vstupů značně odlišuje. Jeho diferenciace spočívá 

v podmínkách jeho nájmu, které nejsou dány pouze mzdou, ale např. i pracovními 

podmínkami nebo jinými benefity. Faktor práce se vyznačuje prostorovou diferenciací, 

jelikoţ jeho reprodukce se uskutečňuje v rámci lokalizačního společenství a tím je vysoce 

spojen s místem.  

Jak uvádí Massey (1995), při změnách světové ekonomiky pak vzniká specifická prostorová 

dělba práce, jejímţ následkem je výrazná prostorová diferenciace lokalizačních podmínek. 

Podniky tak reagují na odlišné lokalizační podmínky různými reorganizačními strategiemi. 

V oblastech s charakteristickým vysokým mzdovým ohodnocením a silným vlivem 
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odborových organizací je prováděna strategie redukce a racionalizace, zatímco v lokalitách, 

které jsou výhodnější z hlediska kapitálové úspory, se prosazuje expanze. Výsledkem jsou 

přesuny průmyslových oblastí na základě těchto podmínek. 

2.5   Lokalizační faktory 

Důleţitost lokalizačních faktorů je moţné posuzovat podle několika hledisek. Prvním je 

disponibilita a přístup k vstupním zdrojům, které jsou většinou značně prostorově odlišné. 

Dále existuje značná diferenciace na straně podnikového výstupu, která se týká přístupu 

k důleţitým trhům a odběratelům. Některé faktory mají vliv jak na straně vstupů, tak výstupů. 

Jedná se o část infrastruktury nebo aglomerační výhody.  

Jak uvádí Malinovský, Sucháček (2006), aglomerace představuje formu územní koncentrace, 

která propojuje sídla do vnitřně funkčně integrovaného celku fungujícího na základě 

intenzivních vazeb, které zajišťují a uspokojují, formou přemísťování hmoty, informací  

a energie, potřeby aglomeračních prvků a jevů. Aglomerace sestávají z hierarchicky vyššího 

jádra a jeho zázemí a jejich obyvatelé jsou převáţně zaměstnáni v nezemědělských oblastech. 

Aglomerační výhody spočívají právě v koncentraci obyvatelstva a tím i výrobního faktoru 

práce, v koncentraci ekonomických aktivit přinášející pozitivní podnikatelské prostředí či  

v koncentraci institucí. 

Vliv výrobních faktorů na rozhodování podniků se odvíjí od typu výrobku a jeho technologie. 

Některé ekonomické činnosti jsou náročné na faktor půdy (např. zemědělská výroba, 

skladování, doprava), jiné vyţadují značné mnoţství hmotného kapitálu (např. automobilový 

průmysl) nebo finančního kapitálu (např. bankovnictví). Především v odvětvích 

s rozvíjejícími se technologickými moţnostmi mají velký význam inovace. U výrobního 

faktoru práce pak vznikají odlišnosti z hlediska potřeby kvalifikace pracovníků. 

Prostorová diferenciace faktorů se odvíjí od stupně lokalizace a mobility vstupů (více Maier, 

Tödling, 1997). Stupeň lokalizace představuje buď koncentrovaný výskyt pouze v několika 

lokalitách (např. výzkumné instituce, univerzity, omezeně se vyskytující suroviny, letiště), 

nebo naopak disperzní výskyt. Mobilita vstupů je ovlivněna jejich moţnostmi přesunu nebo 

náklady s ní spojenými.  

Tab. 2.3 ukazuje, jaké faktory vznikají kombinacemi různých stupňů mobility a typů 

lokalizace. K vysoké důleţitosti z hlediska lokality vede propojení imobility, resp. malé 

mobility a silné koncentrace. 
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Tab. 2.3 Prostorová odlišnost faktorů 

  
lokalizace 

  
koncentrovaná disperzní 

m
o
b

il
it

a
 

nemobilní 

aglomerační výhody, vysoce 

specializovaná infrastruktura, pozemky 

mimořádné kvality 

slabě rozvinutá 

infrastruktura, podniky  

s malým trhem 

málo 

mobilní 

vysoce kvalifikované pracovní síly, 

vnitropodnikové know-how 

nekvalifikované pracovní 

síly 

vysoce 

mobilní 
specializovaná informace 

nespecifická informace, 

bankovní kapitál za 

normální platební podmínky 

Zdroj: Maier, Tödling,1997, s. 58. 

Prostorovou odlišnost výrobních faktorů lze členit tak, ţe: 

 práce je územně značně diferencovaná vzhledem k svojí disponibilitě, kvalitě a ceně, 

její mobilita je omezena rozlohou území, kde mobilita existuje v rámci regionů, 

mobilita mezi regiony je však velmi sníţená vlivem sociálních, ekonomických  

a kulturních vazeb, 

 půda představuje nemobilní faktor s výraznou prostorovou diferenciací, 

 kapitál se vyznačuje koncentrací v prostoru, mobilita je odlišná u různých forem 

kapitálu. 

2.5.1   Typologie lokalizačních faktorů 

Lokalizační faktory, které mohou být povaţovány za soubor činitelů určujících vhodnost 

regionu k určitým ekonomickým aktivitám a jejichţ kvalitou je dána atraktivita určitého 

území, lze členit do dílčích skupin na základě různých hledisek. V literatuře je moţné nalézt 

řadu klasifikací lokalizačních faktorů, které se u autorů, kteří se zabývají regionální ekonomií 

a lokalizační teorií, značně odlišují. Následují proto příklady nejčastěji uţívaných typologií. 

Typologie lokalizačních faktorů podle Grabowa, Hollbach-GrŊmiga (1995) patří mezi 

nejčastěji se vyskytující. Lokalizační faktory jsou dle ní členěny na: 

 tvrdé lokalizační faktory - faktory, které je moţné měřit z hlediska kvality a úrovně, 

 měkké podnikatelské lokalizační faktory - faktory, které mají bezprostřední vliv na 

podnikatelskou aktivitu, není moţné je měřit, jelikoţ jsou subjektivně hodnoceny 

podnikem, 
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 měkké individuální lokalizační faktory - faktory, které nemají bezprostřední vliv na 

podnikatelskou aktivitu, avšak mají vliv na pracovní motivaci a aktivitu managementu 

a zaměstnanců. 

Příklady lokalizačních faktorů dle uvedené typologie jsou rozděleny do 12 základních oblastí, 

přičemţ konkrétní příklady jsou shrnuty v příloze č. 2:  

 trh práce, 

 podnikatelské prostředí a infrastruktura, 

 ceny, náklady, příjmy, 

 trhy, ekonomické vazby, kooperační sítě, 

 geografická poloha města, 

 flexibilita, mentalita, aktivita, 

 ekonomické klima, 

 tradice, image, 

 kultura, 

 kvalita krajiny, kvalita města a jeho lokalit, 

 bydlení, sport a volný čas, infrastruktura, 

 kvalita ţivotního prostředí. 

Vlivem změn ekonomického charakteru souvisejících s vývojem nových technologií dochází 

v posledních desetiletích k zdůrazňování nových faktorů konkurenceschopnosti regionů. Jak 

uvádí Slach a kol. (2013), tato změna souvisí s rostoucí disponibilitou tzv. klasických tvrdých 

faktorů rozvoje v nejrozvinutějších regionech světa. Jelikoţ tyto se stávají obecně více 

přístupnými a homogenními aţ ubikvitními, ztrácejí svůj zásadní vliv na prostorovou alokaci 

firem. Roste proto význam měkkých faktorů rozvoje a růstu, které mají vliv na 

konkurenceschopnost regionů na základě svých kvalitativních parametrů (více Maskell, 

Malmberg, 1999).  

Přeměna významu tvrdých a měkkých lokalizačních faktorů souvisí s přechodem ekonomik 

z fáze fordismu do fáze postfordismu neboli posunu od převáţně průmyslového hospodářství 

k hospodářství zaloţenému na sluţbách (např. Rumpel, 2002). 

Tvrdé a měkké lokalizační faktory není moţné ani vlivem rostoucího významu jedné či druhé 

kategorie oddělovat. Jak uvádí Slach a kol. (2013), jedná o skupiny faktorů vzájemně 
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komplementární, a to jak z hlediska regionu jako komplexu vzájemně propojených prvků, tak 

z pohledu jejich vzájemné úzké funkční závislosti. 

Vanhove, Klaassen (1987) člení lokalizační faktory na dvě základní skupiny – přímé sloţky 

hospodaření podniku a prostředí. Tyto oblasti dále rozdělují následovně: 

 přímé sloţky hospodaření podniku: 

- blízkost odběratelů, 

- přírodní zdroje (suroviny, energie, voda), 

- práce (mnoţství, kvalifikace, úroveň mezd), 

- ekonomická infrastruktura (dopravní spojení, telekomunikace), 

- průmyslové zóny (cena a dostupnost stavebních ploch), 

 prostředí:  

- ekonomické prostředí (průmysl, sluţby, univerzity a výzkum), 

- sociální prostředí (síla odborových organizací, mnoţství stávek), 

- socio-kulturní prostředí (mezinárodní školy, volnočasové aktivity), 

- regionální seskupení. 

Další klasifikaci lokalizačních faktorů uvádí Viturka (2003), který při hodnocení kvality 

podnikatelského prostředí na regionální úrovni uskutečnil lokalizační analýzu na základě 

kvantifikace poptávky budoucích investorů. Lokalizační faktory jsou dle analýzy rozčleněny 

na 6 skupin: 

 obchodní faktory (blízkost trhů, významné firmy, přítomnost zahraničních firem, 

podpůrné sluţby), 

 infrastrukturní faktory (kvalita silnic a ţeleznic, blízkost letišť, rozvoj informačních a 

komunikačních technologií),  

 pracovní faktory (dostupnost, kvalita a flexibilita pracovních sil),  

 lokální faktory (nabídka rozvojových ploch, znalostní báze, finanční asistence), 

 cenové faktory (cena práce, pozemků a pronájmů), 

 environmentální faktory (urbanistická a přírodní atraktivita území, environmentální 

kvalita území). 

Důleţitá je také jiţ výše zmiňovaná typologie podle hlediska přemístitelnosti. Toto rozdělení 

lokalizačních faktorů uvádí např. Weichhart (2000). Lokalizační faktory se člení se na: 

 mobilní (ty, které je moţné přesunout při nulových nebo minimálních nákladech) a  
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 imobilní (s jejich přemístěním se pojí vysoké náklady). 

Konkrétní příklady mobilních a imobilních faktorů jsou obsaţeny v tabulce 2.3. 

2.6   Lokalizace služeb 

Lokalizační rozhodování je odlišné vzhledem k typu poskytovaného produktu. Jak jiţ bylo 

uvedeno v podkapitole 2.1.2, banky, jejichţ předmětem činnosti je obchodování s penězi  

a finančními prostředky, jsou typickým představitelem sektoru sluţeb. Oblast sluţeb a její 

význam pro ekonomiky v rozvinutých zemích začala narůstat v průběhu 20. století.  

Z hlediska sektorového členění tvoří sluţby třetí sektor, tzv. terciér. Z něj se postupně 

vyčlenily další dva sektory – kvartérní a kvintérní. Zatímco terciární sektor zahrnuje sluţby 

s velkým podílem méně kvalifikované pracovní síly (např. maloobchod, pohostinství), 

kvartérní sektor vyţaduje k realizaci své činnosti vysoce kvalifikované pracovníky (např. 

sluţby v oblastech financí a informací), stejně jako sektor kvintérní (např. výzkum, vývoj, 

inovace, vysoký management).  

Prostorové umístění podniků zaměřujících se na sluţby je ovlivněno řadou lokalizačních 

faktorů. Jak uvádí Toušek a kol. (2008), význam faktorů se mění v čase a prostoru. Nejdříve 

byl za nejdůleţitější povaţován demografický faktor, jímţ se s přihlédnutím na odběratele 

sluţeb vysvětlovala koncentrace sluţeb do větších populačních center. Důleţité je ale 

neopomínat nehmotný charakter sluţeb, coţ zapříčiňuje dojíţdění obyvatele k místu jejich 

poskytování. Dalším významným prvkem je strukturní faktor, který zdůvodňuje umísťování 

určitých druhů sluţeb na základě frekvence jejich uţívání. Vliv demografického  

a strukturního faktoru se stal základem pro Christallerovu teorii centrálních míst.  

Lokalizace zařízení poskytujících sluţby je ovlivněna druhem poskytované sluţby. Jak uvádí 

Illeris, Phillippe (1993), v oblasti spotřebních sluţeb se k nejvýznamnějším faktorům řadí 

ekonomické a společenské podmínky. Naopak širší ekonomicko-politické prostředí je 

základním faktorem ovlivňujícím rozhodování podniků poskytujících sluţby fungující na 

základě poptávky podniků. 

Illeris (1991) zformuloval několik tezí k lokalizaci sluţeb: 

 Obecně jsou sluţby více koncentrovány do metropolitních oblastí. Sluţby v menších 

městech však rostou rychleji neţ ty ve velkých metropolích. 

 Důleţitým faktorem je i přes sníţení nákladů na dopravu vzdálenost k zákazníkovi. 
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 Sluţby jsou lokalizovány do míst, kde je moţný osobní kontakt se zákazníkem a přímá 

výměna informací. 

 U některých typů sluţeb je moţné uskutečnit jejich přepravu. Transport lze uskutečnit 

jako přesun výstupu sluţeb nebo přesun dodavatele nebo přesun kupujícího. 

 Sluţby jsou lokalizovány v místech, kde je dostatek kvalifikované pracovní síly.  

K tvrzení, ţe sluţby jsou koncentrovány především do metropolitních oblastí, uvádí 

Cuadrado-Roura (2013) několik důvodů. Města a zejména metropolitní oblasti vykazují 

vysoký podíl poptávky a přitahují usídlení nových sluţeb. Zároveň se však některým středně 

velkým městům a venkovským oblastem daří přilákat poskytovatele sluţeb, kteří se zaměřují 

právě na okolní obyvatelstvo (jedná se např. o sluţby v architektuře, designu, inţenýrství 

apod). Specifickým případem, který se obecně vztahuje na rozsáhlejší oblasti, je soustředění 

nabídky a poptávky v turistických oblastech, coţ v mnoha případech poskytlo regionům, které 

předtím vykazovaly středně nebo dokonce nízké výnosy, velmi významné růstové výhody. 

2.7   Dílčí závěr 

Obsahem kapitoly 2 je vymezení prostorové organizace velkých podniků a bank. Velké 

podniky a banky jako součást socio-ekonomického prostředí patří mezi významné aktéry 

národních, regionálních a lokálních ekonomik. Vliv velkých podniků na regiony je značný 

v řadě ekonomických i neekonomických oblastí. Z ekonomických vlivů jsou nejvýznamnější 

dopady na trh práce a vyšší schopnost konkurenceschopnosti regionu. Výskyt bank 

představuje většinou pro regiony koncentraci hospodářské moci. 

V teorii jsou rozlišeny 3 základní koncepce lokalizační analýzy podniků, kterými jsou 

neoklasická, behavioristická a strukturární koncepce, přičemţ následující koncepce vţdy staví 

na kritice předchozí. Banky jsou typickým představitelem sektoru sluţeb, které jsou obecně 

více koncentrovány do metropolitních oblastí. Lokalizační rozhodování podniků a bank je 

ovlivňováno řadou faktorů, mezi které patří jak tvrdé lokalizační faktory, např. vybavenost 

infrastrukturou, geografická poloha či dostatek pracovních sil, tak i měkké faktory, jako např. 

socio-kulturní a environmentální úroveň regionu.  
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3   Základní údaje o zkoumaných územních jednotkách    

Při posuzování lokalizačních tendencí velkých podniků a bankovních ústředí v České 

republice je nutné si nejprve vymezit územní rozdělení státu a provést charakteristiku 

územních jednotek. 

3.1   Územní členění České republiky 

ČR je vnitřně členěna na menší územní části. Dle zákona č. 1/1993, Ústava ČR, jsou obce 

základními územními samosprávnými celky a kraje vyššími územně samosprávnými celky. 

Dle klasifikace územních statistických jednotek NUTS (Nomenclature of Units for Territorial 

Statistics – Nomenklatura územních statistických jednotek) tvoří normalizovanou klasifikaci 

územních celků CZ-NUTS následující úrovně (srov. PÚP MMR, 2016), které jsou dále 

konkretizovány v tabulce 3.1: 

 NUTS 0 – Česká republika (administrativní jednotka), 

 NUTS I – území celé ČR (neadministrativní jednotka), 

 NUTS II – sdruţené kraje – tzv. regiony soudrţnosti (neadministrativní jednotky), 

 NUTS III – kraje (administrativní jednotky). 

Tab. 3.1 Přehled jednotek NUTS I, NUTS II a NUTS III 

NUTS I NUTS II NUTS III 

Česká republika 

Praha Hlavní město Praha 

Střední Čechy Středočeský kraj 

Jihozápad 
Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Severozápad 
Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Severovýchod 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

Pardubický kraj 

Jihovýchod 
Kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Střední Morava 
Olomoucký kraj 

Zlínský kraj 

Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2016). 
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Jak uvádí Viturka (2010), v českých podmínkách kraje, neboli územní celky NUTS III, 

fungují jako funkční jednotky územní dělby práce a představují základní prostorový rámec 

pro sniţování rozvojových disparit. Od 1. 1. 2000 je v ČR ustanoveno kromě hlavního města 

Prahy 13 krajů. 

Dalšími územními jednotkami jsou okresy (viz obr. 3.1) a obce. Tyto jednotky byly od 1. 1. 

2008 přeřazeny do systému LAU – Local Administrative Units – Místní samosprávné 

jednotky. Jedná se o úrovně: 

 LAU I – okresy, 

 LAU II - obce. 

Obr. 3.1 Členění ČR na kraje a okresy 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2016). 

Kraje ČR jsou rozčleněny do 76 okresů (bez započtení hlavního města Prahy). Tento stav je 

stabilní od 1. 1. 1996. Počty obcí se kaţdoročně mění vzhledem k jejich osamostatňování, 

případně slučování, jejich počet má však rostoucí tendenci a k 31. 12. 2016 činil 6 258 obcí 

(ČSÚ, 2017). 
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3.2   Charakteristika krajů ČR 

Kraje ČR jsou odlišné z hlediska zdrojové základny, ale i ekonomických výstupů  

a efektivnosti. Z pohledu sektorového vývoje však změny v krajích ČR odpovídají změnám 

v ostatních vyspělých ekonomikách a vykazují převahu sektoru sluţeb. Nelze ovšem 

opomínat zpracovatelský průmysl, který je dominantní z hlediska výkonnosti.  

Deskripce je zaměřena na období od roku 1995 do roku 2015. U jednotlivých krajů je 

popsáno základní územněsprávní členění, základní demografické charakteristiky, důraz je 

však kladen na ekonomickou pozici regionů. Je zde zachycen vývoj ukazatele HDP (vyjádřen 

v přepočtu na jednoho obyvatele v %, kdy 100 % představuje průměr ČR) a míry 

nezaměstnanosti, resp. podílu nezaměstnaných osob. Vymezeny jsou rysy regionálních 

ekonomik se zaměřením na ekonomickou strukturu a nerovnosti uvnitř jednotlivých krajů.  

Ucelený přehled jednotlivých ukazatelů je obsaţen v příloze č. 5. Údaje o základní 

charakteristice krajů jsou čerpány z regionálních ročenek Českého statistického úřadu. 

Praha 

Praha je hlavním městem České republiky. Je tvořena 57 autonomními městskými částmi. 

Praha má postavení obce a je upravena zvláštním zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze. Území hlavního města odpovídá celku na úrovni NUTS III i NUTS II. Praha se 

rozkládá na rozloze 496 km
2
, čímţ při stále rostoucím počtu obyvatel představuje nejhustěji 

zalidněnou oblast v ČR. Počet obyvatel v roce 2015 činil 1 262 507 lidí, přičemţ jeho pokles 

ovlivněný migrací z let 1999 aţ 2003 se v roce 2004 zastavil a následovalo postupné 

zvyšování zalidnění hlavního města. Zvyšuje se také hustota osídlení, která je vzhledem ke 

koncentraci obyvatel vysoce nadprůměrná oproti ostatním krajům. Pro Prahu je 

charakteristický vysoký průměrný věk obyvatelstva, který v roce 1995 činil 39,7 let a v roce 

2015 byl 42 let. 

Ve struktuře ekonomiky dominují sluţby, ve kterých neustále narůstá počet zaměstnaných.  

V roce 2015 tvořili zaměstnanci sluţeb 81,4 % všech pracujících na území hlavního města. 

Významnými odvětvími jsou cestovní ruch, obchod, finanční sluţby, ale také oblast školství, 

jehoţ je Praha republikovým centrem. Svůj význam má také  sektor průmyslu a stavebnictví, 

kde převládá zpracovatelský průmysl v oblasti potravin, kovodělný či chemický  

a farmaceutický průmysl. Zemědělství má v ekonomice hlavního města pouze doplňkový 

charakter. 
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Ekonomická situace Prahy je zcela odlišná od ostatních krajů. Prahu lze označit za 

hospodářské centrum státu, kde sídlí většina finančních institucí a zahraničních firem. Hrubý 

domácí produkt v přepočtu na obyvatele tvořil v roce 2015 zhruba 204 % republikového 

průměru a v analyzovaném období docházelo k jeho nárůstu (v roce 1995 to bylo 170 %). 

Také trh práce je charakteristický velmi dobrou pozicí a dlouhodobě se vyznačuje nejniţší 

úrovní nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob v roce 2015 činil 4,2 %, coţ odráţí 

vysokou koncentraci pracovních míst na území hlavního města.  

Středočeský kraj 

Středočeský kraj je z hlediska rozlohy největším krajem ČR. Zaujímá celkem 11 015 km
2
 

rozlohy státu. I s počtem obcí 1145 k 31. 12. 2015, rozdělených do 12 okresů – Benešov, 

Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, 

Praha-západ, Příbram, Rakovník - má kraj prvenství. Kraj sám tvoří region soudrţnosti 

Střední Čechy. V kraji došlo v analyzovaném období k výraznému nárůstu počtu obyvatel, 

čímţ kraj při zvýšení o 11 % převýšil i hlavní město Prahu. Narostla také hustota obyvatelstva 

a to ze 100 obyvatel na km
2
 v roce 1995 na 120 obyvatel na km

2
 v roce 2015. Kraj je na 

základě silné migrace mladého obyvatelstva za prací oblastí s nejniţším průměrným věkem. 

V ekonomické struktuře výrazně dominují sluţby, coţ potvrzuje nárůst pracujících v této 

oblasti v průběhu sledovaného období z 51 % na 63 %. Z průmyslových oblastí jsou 

stěţejními odvětvími strojírenský, chemický a potravinářský průmysl.  

Situace na trhu práce patří dlouhodobě k nejlepším v ČR. Na počátku sledovaného období 

byla míra nezaměstnanosti 2,6 %, v roce 2015 činil podíl nezaměstnaných osob 5,4 %.  

I velikost HDP řadí kraj mezi úspěšné a s výjimkou roku 2010 vţdy přesáhl 90 % 

republikového průměru.  

Dlouhodobě nadprůměrné postavení Středočeského kraje je ovlivněno především jeho 

polohou s napojením na metropolitní oblast hlavního města Prahy, kterému poskytuje zásobu 

pracovních sil. 

Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj členěný do 7 okresů - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, 

Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor - tvořilo k 31. 12. 2015 celkem 623 obcí. Společně 

s Plzeňským kraje vytváří region soudrţnosti Jihozápad. Kraj má nejmenší hustotu zalidnění 

ze všech krajů v ČR, která se v průběhu analyzovaného období zásadně neměnila.  Také počet 

obyvatel je stabilní s trendem mírného nárůstu, coţ dokazují hodnoty 627 180 obyvatel v roce 
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1995 a 637 292 trvale ţijících osob v roce 2015. Stejně jako v celé ČR, i v Jihočeském kraji 

dochází k postupnému stárnutí obyvatelstva. Celková rozloha kraje představuje 10 056 km
2
.  

Kraj má charakter rekreační oblasti a ve struktuře ekonomiky převaţují sluţby, ve kterých 

pracovalo v roce 2015 více neţ 53 % zaměstnanců. Jiţní Čechy nepatří k tradičním 

průmyslovým oblastem, avšak funguje zde rozvinutý zpracovatelský průmysl, konkrétně 

potravinářský a výroba příslušenství k motorovým vozidlům. Dlouholetý význam má v kraji 

zemědělství s tradičním rybníkářstvím a lesnictví.  

Z hlediska ekonomické výkonnosti došlo v kraji k poklesu hrubého domácího produktu. 

V roce 1995 byla jeho výše na poměrně dobré úrovni, kdy činil 95 % průměru ČR, ovšem 

v roce 2015 to bylo jiţ jen 83 %. Situace na trhu práce je poměrně pozitivní. Míra 

nezaměstnanosti dosáhla v roce 1995 velmi pozitivní hodnoty 2 %, v roce 2015 byl podíl 

nezaměstnaných osob 5 %.  

Ekonomické postavení kraje se pohybuje kolem průměru ČR, lepší situace je především 

v okrese České Budějovice, kde město České Budějovice disponuje dostatečným mnoţstvím 

pracovních míst, coţ souvisí také s trvalým zvyšováním počtu obyvatel v posledních letech. 

Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj se skládá ze 7 okresů, kterými jsou Domaţlice, Klatovy, Plzeň – město, Plzeň – 

jih, Plzeň – sever, Rokycany a Tachov, které tvořilo k 31. 12. 2015 celkem 501 obcí. Do 

regionu soudrţnosti Jihozápad spadá kraj společně s Jihočeským krajem. Kraj má nízkou 

hustotu osídlení - 73,5 obyvatel na km
2
 v roce 1995 a 76,3 obyvatel na km

2
 v roce 2015, která 

se postupně mírně navyšovala společně s rostoucím počtem obyvatel. Kraj je s rozlohou  

7 561 km
2
 třetím největším krajem ČR.   

Z hlediska odvětvové struktury ekonomiky má významnou roli kromě sluţeb také průmysl, 

zejména potravinářský a strojírenský, avšak i zemědělství zde má svou trvající pozici. Počty 

zaměstnanců ve sluţbách jsou stabilní, mírně se zvyšující a v roce 2015 tvořily 52 % celkové 

struktury ekonomiky. S ústupem podílu zemědělské výroby rostou také počty pracovníků 

v průmyslu a stavebnictví, který v roce 2015 představoval 43 %.  

Situace na trhu práce je dlouhodobě uspokojivá, coţ potvrzuje 4,6% podíl nezaměstnaných 

osob v roce 2015. Také ekonomická výkonnost hodnocená na základě ukazatele HDP je trvale 

na dobré úrovni s hodnotami 96 % průměru v roce 1995 a 93 % v roce 2015.  
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Plzeňský kraj má v porovnání s ostatními kraji ČR poměrně dobré ekonomické postavení, 

v kraji samotném však existují výrazné sociálně ekonomické rozdíly. Významným 

ekonomickým centrem je hlavní město kraje Plzeň, které je protikladem k malým obcím 

s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou. Nejhorší situace je v okrese Tachov, kde jsou 

dodnes patrné dopady odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce. 

Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj členěný do 3 okresů – Cheb, Karlovy Vary, Sokolov – tvořilo k 31. 12. 2015 

celkem 132 obcí. Kraj spadá společně s Ústeckým krajem do regionu soudrţnosti 

Severozápad. Kraj se rozkládá na ploše 3 314 km
2
, čímţ se řadí mezi nejmenší kraje ČR.  

Kraj se potýká s problémem úbytku obyvatelstva, jehoţ počet se od roku 1995 do roku 2015 

sníţil o 2 %. Klesá také hustota zalidnění kraje. Zatímco v roce 1995 patřil kraj mezi 

nejmladší kraje ČR s průměrný věkem 36 let, v roce 2015 se jiţ hodnota přiblíţila 

k republikovému průměru a dosáhla hodnoty 42,1 roku. 

Nejvíce zaměstnanců pracuje v sektoru sluţeb, kde nejvýznamnější odvětví je díky lázeňství 

cestovní ruch. V roce 2015 to bylo 57 %. Mezi výrazné průmyslové oblasti patří chemický, 

potravinářský nebo sklářský průmysl. Přestoţe v  kraji ubývá průmyslových podniků, tvoří 

tato oblast stále významný počet pracovních příleţitostí. V roce 2015 zde pracovalo přes 40 % 

zaměstnanců.  

Ekonomickou situaci v kraji lze označit jako podprůměrnou, coţ demonstruje ukazatel 

hrubého domácího produktu na obyvatele, který se od roku 1995 sníţil z 94 % republikového 

průměru na 67 % průměru. Uspokojivá není ani situace na trhu práce, kde podíl 

nezaměstnaných osob v roce 2015 činil 7 %. 

Karlovarský kraj s nejmenším počtem obyvatel v ČR se dlouhodobě potýká se špatnou 

ekonomickou situací, které nenapomáhá trvalý úbytek obyvatelstva. Podprůměrná situace na 

trhu práce je především v okrese Sokolov, ale ani zbývající okresy dlouhodobě nevykazují 

dobré pozice. 

Ústecký kraj 

Ústecký kraj je tvořený ze 7 okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice  

a Ústí nad Labem, do nichţ spadalo k 31. 12. 2015 celkem 354 obcí. Ústecký a Karlovarský 

kraj jsou spojeny v region soudrţnosti Severozápad. Kraj se rozkládá na 5 335 km
2
. Počet 

obyvatel i hustota zalidnění, jeţ je mírně nad republikovým průměrem, jsou stabilní. 
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Průměrný věk se ve sledovaném období navýšil z 36 na 41 roku a neodlišuje se ve srovnání 

s ostatními kraji. 

V kraji má důleţitý podíl na struktuře ekonomiky průmysl. Mezi dominantní odvětví lze 

zařadit energetiku, těţbu uhlí, chemický a sklářský průmysl. V sektoru průmyslu  

a stavebnictví byl ve sledovaném období přes menší výkyvy zachován stabilní počet 

zaměstnanců, kteří v roce 2015 tvořili 39 % všech pracujících. Nejvíce pracovníků je 

zaměstnaných ve sluţbách, přičemţ jejich mnoţství se stále zvyšuje (z 50 % v roce 1995 na 

58 % v roce 2015). Zemědělství nemá ve struktuře ekonomiky významné postavení. 

Ekonomická situace kraje patří mezi nejhorší v porovnání s ostatními kraji. Velikost HDP na 

obyvatele má sniţující se charakter a poklesla z 95 % v roce 1995 na 77 % v roce 2015. Trh 

práce Ústeckého kraje dosahuje nejvyšších hodnot v oblasti nezaměstnanosti v republice, coţ 

demonstruje podíl nezaměstnaných osob ve výši 8,9 % v roce 2015. 

Ústecký kraj silně zasaţený strukturální nezaměstnaností způsobenou především útlumem 

těţby uhlí, hutnictví a těţkého strojírenství vykazuje dlouhodobě velmi špatnou ekonomickou 

pozici. Situace je nepříznivá napříč celým krajem, nejvýrazněji je zasaţen okres Most. 

Liberecký kraj 

Liberecký kraj, který společně s Královéhradeckým a Pardubickým krajem spadá do regionu 

soudrţnosti Severovýchod, je tvořen 4 okresy – Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec  

a Semily. Kraj k 31. 12. 2015 sdruţoval 215 obcí. S výjimkou Prahy je kraj s rozlohou 3 163 

km
2
 nejmenším v ČR.  V kraji ve sledovaném období docházelo k postupnému nárůstu počtu 

obyvatel, zároveň se zvyšovala hustota zalidnění. Průměrný věk vzrostl na 41,6 let v roce 

2015, coţ je mírně pod republikovým průměrem. 

V ekonomické struktuře Libereckého kraje má významnou roli průmysl zaměřující se na 

výrobu automobilů nebo plastových výrobků. Pro kraj dříve charakteristický textilní  

a sklářský průmysl byl značně zredukován především vlivem hospodářské recese, coţ 

demonstrují počty zaměstnanců, které do roku 2008 v oblasti průmyslu přesahovaly sektor 

sluţeb. Přesto si kraj zachoval svůj průmyslový charakter a sekundární sektor zaměstnával 

v roce 2015 přes 47 % zaměstnanců. K rozvoji sluţeb přispívá také nezanedbatelný podíl 

cestovního ruchu. Zemědělství má pro ekonomiku kraje pouze okrajový význam.  

Ukazatel hrubého domácího produktu ukazuje na sestupnou tendenci ekonomické výkonnosti 

regionu. Zatímco v roce 1995 dosahovala jeho hodnota 91 % republikového průměru, v roce 
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2015 činila jen 77 %. S podílem nezaměstnaných osob 6,3 % v roce 2015 se kraj nevzdálil od 

průměrné pozice v oblasti trhu práce. 

Ekonomická situace Libereckého kraje měla ve sledovaném období zhoršující se charakter, 

coţ bylo zapříčiněno především útlumem některých významných průmyslových odvětví. 

V kraji nejsou pozorovány výrazné nerovnosti mezi okresy. 

Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj, do nějţ spadá 5 okresů – Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad 

Kněţnou a Trutnov, tvořilo k 31. 12. 2015 celkem 448 obcí. Kraj patří do regionu soudrţnosti 

Severovýchod zároveň se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem. S rozlohou  

4 759 km
2
 i počtem obyvatel lze kraj označit za středně velký ve srovnání s ostatními kraji 

ČR. Stejně jako počet obyvatel i hustota zalidnění je stabilní, a to na úrovni 115 osob na km
2
. 

Kraj je charakteristický nejvyšším průměrným věkem obyvatelstva, který se ve sledovaném 

období zvýšil z 39 na 43,1 let.  

V kraji si svůj potenciál udrţuje, jak sektor průmyslu, tak zemědělství. Dominantními 

odvětvími průmyslu, který z hlediska zaměstnanosti tvoří 43 % struktury ekonomiky, jsou 

textilní, strojírenský, elektrotechnický či kovozpracující průmysl. Jako ve většině krajů je 

nejvíce zaměstnanců činných v oblasti sluţeb, kde neopomenutelný podíl má cestovní ruch. 

Podíl zaměstnanců ve sluţbách představuje 53 %. 

Stejně jako velikost, tak i ekonomickou situaci lze označit za průměrnou. Hrubý domácí 

produkt dosáhl 91 % v roce 1995 a 87 % v roce 2015. Situace na trhu práce je poměrně 

uspokojivá s mírou nezaměstnanosti 2,6 % pro rok 1995 a podílem nezaměstnaných osob 4,9 

% pro rok 2014. 

Královéhradecký kraj nevykazuje výrazné rozdíly ekonomické situace mezi jednotlivými 

okresy. 

Pardubický kraj 

Pardubický kraj je tvořený ze 4 okresů – Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí – a 

spadá do regionu soudrţnosti Severovýchod společně s Královéhradeckým a Libereckým 

krajem. K 31. 12. 2015 měl kraj 451 obcí. Dochází zde k postupnému mírnému navyšování 

počtu obyvatel, který se od roku 1995 do roku 2015 zvýšil o 1 %. Vzrostla také hustota 

zalidnění ze 112 na 114 osoby na km
2
.  Podobně jako ostatní kraje, i Pardubický kraj se 
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potýká s problémem stárnutí populace. Průměrný věk se zde navýšil z 37 na 41 let. S rozlohou 

4 519 km
2
 je kraj pátým nejmenším v ČR. 

Ve struktuře ekonomiky sluţby, s podílem 50 %, mírně předstihují sektor průmyslu,  

s podílem 45 %. Z průmyslových odvětví jsou významnými chemický, strojírenský nebo 

elektrotechnický průmysl. Zemědělství, které v roce 1995 představovalo přes 10 % struktury 

ekonomiky z hlediska zaměstnanců, tvořilo v roce 2015 jiţ pouze přes 4 %, coţ je však 

v pohledu komparace s ostatními kraji poměrně vysoký podíl. 

Hrubý domácí produkt dosáhl v roce 2015 přes 80 % republikového průměru. Situace na trhu 

práce vykazuje hodnoty mírně nad republikovým průměrem. V roce 2015 činil podíl 

nezaměstnaných osob 5,1 %. Ekonomickou situaci v Pardubickém kraji lze ohodnotit stejně 

jako u sousedního Královéhradeckého kraje jako průměrnou. 

V kraji jsou mírné ekonomické nerovnosti mezi okresy. Na trhu práce je dlouhodobě více 

nezaměstnaných v okrese Svitavy, nejlepší situace je v okrese Pardubice. 

Vysočina 

Kraj Vysočina, který je sloţený z okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Ţďár 

nad Sázavou, je součástí regionu soudrţnosti Jihovýchod společně s Jihomoravským krajem. 

Kraj k 31. 12. 2015 utvářelo 704 obcí. Ve sledovaném období nastalo sníţení počtu 

obyvatelstva o 3 %, velkou měrou k tomu však přispělo odtrhnutí části obcí v roce 2005 do 

kraje Jihomoravského. Pro kraj je typická nízká hustota zalidnění, která v roce 2015 činila  

75 osoby na km
2
, coţ souvisí s pro ČR nadprůměrnou rozlohou 6 795 km

2
. Průměrný věk 

obyvatel má jako v ostatních krajích rostoucí tendenci.  

V kraji si stále zachovává významnou roli ve struktuře ekonomiky zemědělství, především 

odvětví, pro něţ je vhodnější vyšší nadmořská výška. Podíl zemědělství na struktuře 

ekonomiky je zde poměrně vysoký a v roce 2015 činil přes 7 %. Z průmyslových odvětví jsou 

dominantní strojírenství, kovodělný průmysl, energetika, dřevozpracující a potravinářský 

průmysl. K nejvýraznějšímu propadu v průmyslových oblastech došlo v letech 2009 a 2010 

vlivem ekonomické recese. Ve sluţbách naopak docházelo k postupnému nárůstu počtu 

pracovníků, a jejich podíl tvořil v roce 2015 přes 46 %.  

Ekonomickou situaci kraje lze ohodnotit mírně podprůměrnou úrovní HDP, která v čase 

nevykazovala výraznější výkyvy. Jeho hodnota činila 82 % průměru v roce 1995 a 81 % 

průměru v roce 2015. Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem průměrných hodnot. 
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V kraji existují značné ekonomické nerovnosti mezi okresy. Dlouhodobě nejhorší pozici má 

okres Třebíč, naopak nejlepších hodnot dosahuje okres Pelhřimov. 

Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj je vymezený 7 okresy – Blansko, Brno – město, Brno – venkov, Břeclav, 

Hodonín, Vyškov a Znojmo. Do těchto okresů náleţelo k 31. 12. 2015 celkem 673 obcí. Se 

sousedním krajem Vysočina vytváří region soudrţnosti Jihovýchod. Rozloha kraje činí  

7 195 km
2
. V kraji dochází k trvalému, téměř kaţdoročnímu nárůstu populace, který od roku 

1995 do roku 2015 dosáhl 3 %. Zvyšuje se také hustota zalidnění, ze 161 osoby na km
2
 na 

163 osoby na km
2 

(ke sníţení hustoty došlo pouze v roce 2005, kdy byla posunuta hranice 

kraje a bylo uskutečněno připojení obcí z kraje Vysočina). Průměrný věk obyvatel narůstá. 

Jako u většiny ostatních krajů je ve struktuře ekonomiky nejvíce zastoupen sektor sluţeb. Ve 

sluţbách pracovalo v roce 2015 přes 61 % zaměstnanců. Brno a okolí je tradiční oblast 

zpracovatelského průmyslu. Počty pracovníků v průmyslu a stavebnictví zůstávají stabilní, 

v roce 2015 zde pracovalo přes 36 % aktivní populace. Ze zemědělských oblastí jsou typické 

vinařství a ovocnářství.  

Ekonomická výkonnost kraje je dobrá, coţ dokumentuje velikost HDP na obyvatele vzhledem 

k republikovému průměru, která v roce 2015 dosáhla 98 %, coţ představuje nárůst oproti roku 

1995, kdy jeho výše činila 93 %. Situaci na trhu práce dlouhodobě zatěţují okresy s vysokým 

podílem nezaměstnaného obyvatelstva, a proto nezaměstnanost zůstává problémem regionu. 

V roce 2015 dosáhl podíl nezaměstnaných osob 7 %.  

Jihomoravský kraj je region s vysokým ekonomickým potenciálem především díky krajské 

metropoli Brno, která jako sídlo řady vysokých škol a rozvinutá průmyslová oblast s moţností 

pracovního uplatnění motivuje k migraci mladé obyvatelstvo. Horší postavení mají 

dlouhodobě kraje Hodonín a Znojmo zatíţené vyšším podílem nezaměstnaného obyvatelstva.  

Olomoucký kraj  

Z pohledu územně správního členění tvoří Olomoucký kraj 5 okresů - Jeseník, Olomouc, 

Prostějov, Přerov, Šumperk, do kterých spadalo k 31. 12. 2015 celkem 399 obcí. Kraj náleţí 

společně se Zlínským krajem do regionu soudrţnosti Střední Morava. S rozlohou 5 266 km
2
 

patří k menším v ČR. Kraj se potýká s problémem postupného sniţování počtu obyvatelstva  

a jako ostatní kraje s problémem stárnutí populace.  
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Ekonomika kraje se soustřeďuje na zemědělství, zpracovatelský průmysl a sluţby. Tradiční 

zemědělství má svoji podstatu v úrodné půdě s nejvyššími výnosy v ČR. Rozloha osevních 

ploch má však sniţující se tendenci. Také počty chovaných hospodářských zvířat výrazně 

klesají.  V roce 2015 se zemědělství na struktuře ekonomiky podílelo 4 %. Pro Olomoucký 

kraj je typický především zpracovatelský průmysl. Jedná se o potravinářský průmysl, 

textilnictví a oděvnictví nebo speciální průmysl optiky. Největší podíl na struktuře 

ekonomiky, přes 53 %, tvořily v roce 2015 sluţby. 

Úroveň HDP je dlouhodobě pod republikovým průměrem s 83 % v roce 1995 a 78 % v roce 

2015. Také nezaměstnanost je dlouhodobě vyšší a podíl nezaměstnaných osob dosahoval 

v roce 2015 na 7,1 %.  

Kraj se řadí k ekonomicky slabším regionům především z důvodu horšího postavení okresu 

Jeseník a severní části okresu Šumperk, coţ je zapříčiněno polohou, špatnou dopravní 

obsluţností a hospodářským oslabením po druhé světové válce z důvodu vysídlení německého 

obyvatelstva. 

Zlínský kraj 

Zlínský kraj je vnitřně členěn na 4 okresy - Kroměříţ, Vsetín, Uherské hradiště a Zlín. Je 

součástí regionu soudrţnosti Střední Morava. Kraj tvořilo k 31. 12. 2015 celkem 307 obcí. Se 

svou rozlohou 3 963 km
2
 se řadí k menším krajům ČR s hustotou zalidnění 148 obyvatel na 

km
2
 v roce 2015. V kraji dochází k mírnému sniţování počtu obyvatelstva, za sledované 

období o 3 %. Průměrný věk kopíruje celorepublikový trend stárnutí populace a zvýšil se  

z 36 let v roce 1995 na 42 let v roce 2015. 

Ekonomická struktura kraje staví na sluţbách a průmyslu. Postavení zemědělství je vzhledem 

k rozsáhlým horským oblastem nevýznamné. Významný je především zpracovatelský 

průmysl v oblastech kovodělných a dřevozpracujících podniků, jejichţ slabou stránkou je 

však nízká úroveň modernizace výroby. Z oblasti sluţeb, které tvoří 52 % struktury 

ekonomiky, je významnou součástí tvorby hrubého domácího produktu cestovní ruch 

poskytující mimo jiné horské rekreace či lázeňské sluţby.  

Úroveň hrubého domácího produktu má, přes mírné výkyvy ve zkoumaném období, od roku 

2010 rostoucí charakter vzhledem republikovému průměru a v roce 2015 činila 88 %, coţ 

představuje zlepšení situace oproti výchozímu roku 1995. Situace na trhu práce je průměrná 

s podílem nezaměstnaných osob 5,9 % v roce 2015.  
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Zlínský kraj lze označit jako ekonomicky mírně podprůměrný, coţ je z hlediska vnitřní 

struktury způsobeno především horší situací v okresech Kroměříţ a Vsetín v porovnání 

s krajskou metropolí Zlín, která je sídlem řady podniků a institucí. 

Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj je rozdělen na 6 okresů – Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, 

Opava, Ostrava-město, do kterých náleţelo k 31. 12. 2015 celkem 300 obcí. Jelikoţ kraj 

splňuje podmínku minimálního počtu obyvatel pro vytvoření regionu soudrţnosti, sám tvoří 

celek na úrovni NUTS II s názvem Moravskoslezsko. Jako třetí nejlidnatější kraj jej v roce 

2015 osídlovalo 1 215 209 obyvatel. S ohledem na dlouhodobý vývoj však kraj trpí úbytkem 

obyvatelstva, který byl za sledovaných 21 let nejvyšší ze všech krajů, a to 6 %. Velmi vysoká, 

i kdyţ s mírně klesající tendencí, je hustota obyvatel, která se sníţila z 229 obyvatele na km
2 

v roce 1995 na 223 v roce 2015, coţ souvisí s nízkým počtem obcí v kraji a poměrně 

vysokým počtem jejich obyvatel. Rozloha kraje činí 5 427 km
2
. 

Moravskoslezský kraj je významnou průmyslovou oblastí, coţ souvisí s bohatou základnou 

nerostných surovin. Těţí se zde většina černého uhlí v ČR, i kdyţ postupně dochází k útlumu 

těţby. Typickým odvětvím je hutnictví, dále pak je výrazná výroba a rozvod elektřiny, výroba 

dopravních prostředků nebo chemický průmysl. Strukturu ekonomiky tvořily v roce 2015 

ze 56 % sluţby, ze 42 % průmysl a ze 2 % zemědělství. 

Ekonomická úroveň kraje patří dlouhodobě k nejhorším v ČR, coţ potvrzuje i velikost HDP, 

která přestoţe byla v roce 1995 ještě na úrovni 87 % republikového průměru, se po postupné 

restrukturalizaci regionální ekonomiky od roku 1997 postupně sniţovala. Od roku 2004 začal 

HDP opět postupně narůstat a v roce 2015 činil 82 % průměru. Kraj se potýká s dlouhodobou 

strukturální nezaměstnaností, způsobenou především restrukturalizací regionu po útlumu 

těţebního průmyslu. Podíl nezaměstnaných osob činil v roce 2015 přes 8 %.  

Odvětvová struktura v kraji způsobuje horší ekonomické postavení především v okresech 

Bruntál a Karviná, kde je dlouhodobě nejhorší situace v rámci ČR. 

3.3   Dílčí závěr 

Obsahem kapitoly 3 je vymezení územního členění České republiky a charakteristika krajů se 

zaměřením na jejich ekonomickou situaci. Územními samosprávnými celky jsou v ČR kraje  

a obce. Kraje v České republice jsou odlišné v řadě charakteristik v oblasti ekonomické  

a demografické. Demografické rozdíly se vyznačují odlišnou věkovou strukturou obyvatel 
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podmíněnou přírůstkem obyvatel, úmrtností nebo migrací. Ekonomické rozdíly lze vyjádřit 

zejména rozdílnou úrovní tvorby hrubého domácího produktu a odlišnostmi na trhu práce. 

Struktura regionálních ekonomik je dána nejen geograficky, ale do značné míry také 

historicky. Některé kraje jsou více zasaţeny strukturální nezaměstnaností z důvodu 

restrukturalizace ekonomiky v minulém období nebo útlumu těţkého průmyslu.   

Diference mezi kraji existují jak na straně ekonomických vstupů, tak i výstupů a celkové 

ekonomické situace. Značně rozdílná je oproti ostatním krajům ekonomická situace hlavního 

města Prahy, které představuje hospodářské centrum státu a ekonomická výkonnost je zde 

mnohem vyšší. Na Prahu navazuje jako její zázemí Středočeský kraj, který profituje 

z napojení na hlavní město, coţ přispívá k jeho dlouhodobě nadprůměrnému postavení. 

Naopak mezi nejslabší regionální ekonomiky paří Ústecký a Moravskoslezský kraj, které se 

dlouhodobě potýkají s vyšší nezaměstnaností způsobenou útlumem těţebního průmyslu, 

Olomoucký kraj a Karlovarský kraj. 
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4 Metodický postup zpracování dizertační práce 

Obsahem kapitoly je vymezení metodického aspektu dizertační práce zahrnující stanovení 

cíle, charakteristiku vstupních dat a odkazy na jejich zdroje a popis metod, které byly v práci 

pouţity.  

4.1   Cíl dizertační práce 

Cílem doktorské dizertační práce je analyzovat a zhodnotit vývoj lokalizace velkých podniků 

a bank v České republice na regionální úrovni.  

Dílčí cíle, které pomohou k dosaţení hlavního cíle, jsou: 

 určit vztah mezi počty velkých podniků a počty obyvatel, 

 vytvořit skupiny faktorů, které ovlivňují lokalizační rozhodování velkých podniků  

a bank. 

Cílem práce není predikovat budoucí vývoj ani hodnotit situaci mimo území České republiky 

v oblasti lokalizačního chování velkých podniků a bank. 

Vývoj lokalizace je analyzován a zhodnocen z kvantitativní a kvalitativní perspektivy. 

Zatímco kvantitativní dimenze představuje rozbor vývoje lokalizace velkých podniků a bank 

na základě jejich počtu a finančních ukazatelů, kvalitativní část, která se opírá o výsledky 

dotazníkového šetření, se zaměřuje na posouzení lokalizačních preferencí a ostatních 

souvisejících faktorů, jak ze strany ústředí, tak i poboček. 

V souladu s vymezeným cílem práce jsou stanoveny 2 výzkumné otázky. Charakter 

výzkumných otázek odpovídá rozdělení empirické části práce na kvantitativní a kvalitativní 

oblast. Zatímco výzkumná otázka Q1 souvisí s kvantitativním rozborem, výzkumná otázka 

Q2  je v kontextu s kvalitativní analýzou. Výzkumné otázky jsou zformulovány následovně: 

Q1: Jaký je vztah mezi počty velkých podniků a počtem obyvatel na úrovni územních 

celků NUTS III? 

Q2: Jak jsou banky/podniky spokojeny s lokalizací svých ústředí? 

4.2   Vstupní data, jejich charakteristika a zdroje dat  

Vývoj lokalizace velkých podniků a bank je zkoumán z kvantitativního i kvalitativního 

pohledu. Analyzovaným obdobím je z důvodu dřívější neexistence dat období let 1995 – 

2015. 
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4.2.1   Kvantitativní data 

Vstupními daty vyuţitými pro kvantitativní analýzu velkých podniků jsou:  

 počty velkých podniků,  

 agregovaný obrat podniků,  

 počet obyvatel.  

Počet velkých podniků je v jednotlivých letech stanoven na základě údajů z databáze Czech 

top 100, která kaţdoročně zveřejňuje seznam 100 nejúspěšnějších českých firem na základě 

kriteria výše obratu. Podniky jsou dále rozčleněny dle jejich sídla a je stanoven jejich celkový 

počet v jednotlivých krajích. Agregovaný obrat podniků v jednotlivých krajích je stanoven 

jako procentní podíl trţeb dosaţený podniky lokalizovanými v kraji k celkovému obratu 

všech velkých podniků v ČR. Pomocí ukazatele počet obyvatel, konkrétně střední stav 

obyvatelstva, je dále, z důvodu odstranění vlivu velikostních rozdílů mezi kraji, vypočten 

přepočtený počet podniků. Počty podniků jsou přepočteny na 100 000 obyvatel. 

Demografickou charakteristikou určující počet obyvatel je střední stav obyvatelstva, který 

představuje počet obyvatel určitého území v okamţiku, který je určen jako střed zvoleného 

období. Střední stav obyvatelstva kalendářního roku je počet obyvatel území o půlnoci  

z 30. 6. na 1. 7. v daném roce.  

Údaje o středním stavu obyvatel, stejně jako údaje o základní charakteristice krajů, jsou 

čerpány z regionálních ročenek Českého statistického úřadu. 

Pro kvantitativní část rozboru u bank jsou pouţity jako základní ukazatele:  

 počty bankovních ústředí a  

 podíl bank na bankovním trhu. 

Počty bankovních ústředí jsou definovány na úrovni obcí. Údaje o bankovním sektoru jsou 

čerpány od České národní banky, konkrétně výročních zpráv, zpráv o výkonu dohledu nad 

finančním trhem a statistiky ARAD. 

Podíl bankovních ústředí lokalizovaných v jednotlivých obcích na bankovním trhu je určen 

jako podíl výše základního kapitálu na celkové sumě základního kapitálu všech bank 
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lokalizovaných na území ČR. Informace o výši základního kapitálu jsou čerpány 

z obchodního rejstříku.
1
 

4.2.2   Kvalitativní data 

Podklady pro kvalitativní analýzu pocházejí z dotazníkového šetření, kdy respondenty tvořil 

management velkých podniků a bank. Dotazníky jsou součástí přílohy č. 11. Z celkového 

počtu 190 oslovených podniků, které byly zvoleny z důvodu jejich opakujícího se výskytu 

mezi top 100 podniky ČR, činila návratnost 53 dotazníků, tedy 27,9 %. Z oslovených bank se 

do výzkumu zapojilo 21 bank, coţ představovalo návratnost dotazníků 87,5 %.  

Realizaci dotazníkového šetření předcházely všechny s ním spojené standardní činnosti. 

Nejprve byla uskutečněna příprava dotazníkového šetření. Metodická část obsahovala tvorbu 

dotazníků a výběr respondentů. Součástí předvýzkumu byla pilotáţ ověřující srozumitelnost  

a vhodnost formulace otázek. Dotazníkové šetření bylo realizováno na základě přímého 

kontaktování manaţerů formou e-mailu. Pokud na e-mail nereagovali, byli osloveni 

telefonicky a dotazník jim byl zaslán přímo na jejich e-mail. Po uskutečnění dotazníkového 

šetření byly zpracovány výsledky a uskutečněna analýza dat zakončená vyvozením 

zhodnocení a závěrů. 

Dotazník obsahoval otázky škálového typu, ze kterých vycházejí ordinální kategoriální data. 

Míra souhlasu nebo nesouhlasu byla vyjadřována na základě preferencí pomocí Likertovy 

škály na symetrické sedmistupňové stupnici <-3; 3>, přičemţ hodnota -3 znamenala absolutní 

nesouhlas, hodnota 0 neutrální postoj a hodnota 3 absolutní souhlas.  

Součástí dotazníku byly také otevřené otázky, které napomohly k získání četných specifických 

informací o lokalizačním chování velkých podniků a bank.  V otevřených otázkách mohli 

respondenti vyjádřit konkrétní stanoviska a názory, případně jimi byly doplněny otázky 

škálového typu. 

4.3   Základní charakteristika užitých metod 

V práci jsou vyuţity jak obecné metody vědeckého zkoumání, tak metody statistické – 

korelační analýza, shluková analýza a faktorová analýza. 

                                                

1 Kerr (1965) definoval ukazatele, které zachycují sílu finančního sektoru na úrovni obcí. Jedná se o podíl 

příslušných zaměstnanců na celkové zaměstnanosti, mnoţství základního kapitálu ústředí bank, podíl 

kontrolované hotovosti obce a obrat obce na burze. Jak zdůrazňuje Blažek (1997), v podmínkách ČR je využití 
3 ze 4 ukazatelů vyloučeno a je třeba použít ukazatel základního kapitálu, který dovoluje přímou 
komparaci finanční síly obcí a který je dostupný z hlediska délky analyzovaného období.   
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4.3.1   Obecné metody vědeckého zkoumání 

Mezi v práci aplikované obecné metody vědeckého zkoumání patří analýza, syntéza, indukce, 

dedukce, generalizace a komparace (více o jejich aplikaci např. Ochrana, 2009 nebo 

Varadzin, Březinová, 2007).  

Analýza představuje myšlenkový postup značící rozklad celku na dílčí části a jejich následné 

zkoumání. Analýza je aplikována při rozboru lokalizačních faktorů a dalších vybraných 

aspektů souvisejících s umístěním ústředí a poboček podniků a bank.  

Syntéza znamená formulaci a vyvozování závěrů na základě předchozích zjištění. Syntéza je 

vyuţita k formulaci shrnujících zjištění o rozmístění sídel podniků a bank napříč územím ČR 

a při vyvozování závěrů o lokalizačním chování těchto subjektů. 

Indukce je metoda zkoumání, kde je postupováno od jedinečných jevů k obecným poznatkům, 

neboli z faktů zjištěných empiricky se dochází k obecným závěrům. Metoda indukce je 

pouţita především při dílčích závěrech vyhodnocování výsledků dotazníkového šetření. 

Postup indukce bývá propojen s dedukcí. 

Dedukce představuje usuzování od obecných poznatků k jednotlivým, konkrétním jevům. 

Jedná se o myšlenkový proces, který spočívá ve vyvozování závěrů za určitých předpokladů. 

Metoda dedukce je uplatněna při formulaci konkrétních závěrů a doporučení pro velké 

podniky a banky. 

Generalizace je myšlenkový proces, ve kterém je přecházeno od jedinečného a zvláštního 

k obecnému, přičemţ jsou společné vlastnosti shrnovány v jeden celek. Vlastnosti jednoho 

subjektu jsou pomocí zobecnění přisuzovány všem subjektům určité skupiny. Závěry  

o lokalizačním chování, zaloţené na reprezentativním vzorku, jsou obecně přisuzovány 

velkým podnikům a bankám. 

Komparace je vyuţívána pro zkoumání podobností a rozdílů mezi zkoumanými jevy. 

Komparace je aplikována prostorová a časová. Z prostorového hlediska je provedeno srovnání 

na úrovni krajů v případě počtu podniků a na úrovni obcí v případě počtu bankovních ústředí. 

Časová komparace nabízí srovnání období 1995 aţ 2015 se zaměřením na vybrané roky 

v tříletém intervalu. Komparovány jsou dále lokalizační faktory u podniků a bank na úrovni 

centrál a poboček. 
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4.3.2   Metoda korelační analýzy 

Metoda korelační analýzy bývá vyuţívána samostatně nebo v návaznosti s metodou regresní 

analýzy. Korelační analýza slouţí ke zkoumání vzájemných symetrických závislostí. U této 

metody je zdůrazňována intenzita vzájemného vztahu a ne vzájemná kauzalita. Metoda 

regresní analýzy je uţívána při zkoumání jednostranných nesymetrických závislostí, kdy na 

jedné straně stojí kvantitativní vysvětlující proměnná jako příčina a na druhé straně 

kvantitativní vysvětlovaná proměnná jako následek. Zkoumány jsou obecné tendence ve 

změnách vysvětlovaných proměnných vzhledem ke změnám vysvětlujících proměnných. Pro 

účely práce bude vyuţita korelační analýza, jelikoţ předmětem zkoumání je zjišťování 

vzájemného vztahu. 

Pro měření síly lineární závislosti kvantitativních dat se pouţívá Pearsonův korelační 

koeficient. Ten lze vyjádřit vztahem dle vzorce 1: 

rxy=
sxy

sx  sy
=

  xi-x   yi-y  n
i=1

   xi-x  
2
 (𝑦𝑖−𝑦 )2𝑛
𝑖=1

n
i=1

, 

kde sxy je kovariance proměnných X a Y, sx je směrodatná odchylka proměnné X, sy je 

směrodatná odchylka proměnné Y (více  Anderson, Sweeney, Williams, 2008). 

Testování statistické významnosti korelačního koeficientu se provádí pomocí testového 

kriteria (t-statistiky), viz vzorec 2: 

𝑡 = 𝑟𝑥𝑦 
𝑛−2

1−𝑟𝑥𝑦
2 , 

kde t-statistika s n-2 stupni volnosti má studentovo rozdělení (Klímek, 2010).  

Korelační analýza je aplikována při zkoumání vztahu mezi počty velkých podniků a počtem 

obyvatel na územní úrovni NUTS III. 

4.3.3   Metoda shlukové analýzy 

Podstatou metod patřící do skupiny shlukových (klastrových) analýz je rozdělení objektů do 

systému kategorií, které zaznamenávají buď podobnost objektů patřících do stejné kategorie, 

nebo nepodobnost objektů patřících do různých kategorií (více např. Hendl, 2012).  

(1) 

(2) 
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Metody shlukové analýzy vycházejí z vyuţití měr nepodobnosti (případně podobnosti) 

objektů a shluků. Míru nepodobnosti lze určit jako euklidovskou vzdálenost v mezi dvěma 

vektory Y a Z.  Je vyjádřena ve tvaru dle vzorce 3: 

𝑣𝑌𝑍 =    𝑦𝑖 − 𝑧𝑖 2𝑘
𝑖=1 . 

Jednou z metod, která bude vyuţita v této práci je hierarchická klastrová analýza, tedy 

postupné shlukování zahrnující kombinace objektů do klastrů. Výsledkem je sestavení 

hierarchie, graficky znázorněné do dendrogramu (více Hair a kol., 2010).  

Mezi metody hierarchického shlukování jsou řazeny např.: 

 metoda nejbliţšího souseda, 

 metoda nevzdálenějšího souseda, 

 metoda průměrné vazby, 

 mediánová metoda, 

 Wardova metoda. 

Pro účely zkoumání bude v práci pouţita Wardova metoda, která je vhodná pro práci 

s objekty se stejným počtem proměnných. Jejím principem je minimalizace heterogenity 

shluků podle kritéria minima přírůstku vnitroskupinového součtu čtverců odchylek objektů od 

těţiště shluků. V kaţdé fázi výpočtu se pro všechny dvojice odchylek spočítá přírůstek součtu 

čtverců odchylek, který vzniká jejich sloučením, a následně se vytvoří shluky, kterým 

odpovídá minimální hodnota tohoto přírůstku (podrobněji např. Meloun, Militký, 2004). 

Klastrová analýza bývá často vyuţita na oblasti regionů: např. Mazurek (2011) při zkoumání 

reakce krajů ČR na dopady celosvětové hospodářské krize, D'Amico a kol. (2013) pro 

vytvoření obecné klasifikace homogenních zemědělských oblastí na úrovni evropských  

NUTS II, Provazníková, Křupka, Kašparová (2009) při vytváření modelu ekonomické 

výkonnosti regionů NUTS II zemí EU, které přistoupily v roce 2004, nebo na úrovni zemí, 

např. Rozmahel a kol. (2013) při zkoumání vývoje heterogenity zemí EU. 

V práci je shluková analýza aplikována při zkoumání heterogenity lokalizačních faktorů na 

úrovni bankovních centrál a poboček. 

4.3.4   Metoda faktorové analýzy 

Faktorová analýza je statistická metoda, která si klade za cíl popsat chování mnoţiny 

proměnných pomocí faktorů, které představují menší počet nových proměnných. Dva 

(3) 
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základní způsoby faktorové analýzy jsou explorační faktorová analýza a konfirmační 

faktorová analýza (např. Meloun, Militký, Hill, 2005). V práci je vyuţita explorační faktorová 

analýza.  

Počátky faktorové analýzy jsou spojeny s uplatněním v psychologii na počátku 20. století  

a pojí se s pracemi Ch. E. Spearmana a L. L. Thurstona. Jak uvádí Manly (2008), Spearman 

při zkoumání korelací mezi výsledky výkonnostních testů zdůraznil, ţe chování všech testů  

a jejich závislosti je moţné vyjádřit na základě jedné latentní proměnné, viz vzorec 4: 

𝑋𝑖 = 𝑎𝑖𝐹 + 𝑒𝑖 , 

kde Xi je standardizovaný výsledek i-tého testu, F je hodnota standardizované latentní 

proměnné neboli faktoru, ei je specifická (jedinečná) část proměnné Xi, o které se 

předpokládá, ţe nezávisí na F. 

 

Rozptyl proměnné Xi lze popsat, viz vzorec 5: 

𝑉𝑎𝑟 𝑋𝑖 = 𝑉𝑎𝑟 𝑎𝑖𝐹 + 𝑒𝑖 = 𝑎𝑖
2𝑉𝑎𝑟 𝐹 + 𝑉𝑎𝑟 𝑒𝑖 , 

kde ai jsou konstanty nazývané faktorové zátěţe udávající, jakou část variability proměnné Xi 

vysvětluje faktor F. 

Důleţitým termínem faktorové analýzy je komunalita. Komunalita představuje poměrnou část 

variability proměnné Xi, která je vysvětlena všemi společnými faktory Fi. Ve vzorci 6, je 

komunalita vyjádřena hodnotou 𝑎𝑖1
2 + 𝑎𝑖2

2 + ⋯+ 𝑎𝑖𝑚
2 . 

𝑉𝑎𝑟 𝑋𝑖 = 𝑎𝑖1
2 + 𝑎𝑖2

2 + ⋯+ 𝑎𝑖𝑚
2 + 𝑉𝑎𝑟 𝑒𝑖 . 

Jelikoţ Xi je standardizované tak, ţe 𝑉𝑎𝑟 𝑋𝑖 = 1, dále platí, ţe (viz vzorec 7), srov. Hendl 

(2012): 

𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 + 𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡 = 1. 

Zdroje dat pro faktorovou analýzu je nutné pouţít ve formě uspořádané tabulky. Postup 

faktorové analýzy je zaloţen na třech fázích: určení provizorních faktorových zátěţí, 

faktorová rotace, výpočet faktorových skórů.  

Určení faktorových zátěţí je realizováno na základě analýzy hlavních komponent 

s vynecháním n-m komponent s malými rozptyly.  

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Faktorová rotace můţe být ortogonální nebo šikmá. Nejčastěji aplikovanými způsoby rotace 

jsou:  

 varimax (ortogonální rotace minimalizující počet proměnných, které mají vysoké 

zátěţe s kaţdým faktorem), 

 quartimax (ortogonální rotace minimalizující počet faktorů, kterých je třeba 

k vysvětlení jednotlivých proměnných), 

 oblimin, oblimax (šikmá rotace, na základě které lze získat jednodušší strukturu 

faktorů, které jsou ovšem korelované). 

V práci je vyuţita faktorová rotace varimax, kterou doporučuje např. Manly (2008). 

Poslední fází faktorové analýzy je výpočet faktorových skórů, které představují hodnoty 

jednotlivých faktorů pro kaţdý objekt. Komunalita h
2
 se vypočítá jako čtverec 

mnohonásobného korelačního koeficientu mezi uvaţovanými faktory a zvolenou proměnnou 

(podrobněji Hendl, 2012). 

Faktorová analýza je v práci aplikována při redukci původních lokalizačních faktorů na 

úrovni ústředí a poboček velkých podniků. 

Metodu faktorové analýzy aplikovali při hodnocení faktorů ovlivňujících podnikatelské 

prostředí např. Odehnal, Michálek (2011) nebo Hlavsa (2010) při hodnocení regionálních 

disparit. 

4.4 Dílčí závěr 

Obsahem kapitoly 4 je vymezení cíle práce, charakteristika vstupních dat a uţitých metod. 

Cílem práce je analyzovat a zhodnotit vývoj lokalizace velkých podniků a bank v České 

republice na regionální úrovni. Pro kvantitativní analýzu jsou jako vstupní data vyuţity 

absolutní a přepočtené počty velkých podniků, agregovaný obrat podniků na regionální úrovni 

a počty obyvatel v případě velkých podniků a počty bankovních ústředí a podíl bank na 

bankovním trhu v případě bank. Zdrojem dat pro kvalitativní analýzu jsou údaje 

z dotazníkového šetření, jehoţ respondenty tvořil management velkých podniků a bank. 

Kromě základních metod vědeckého zkoumání, mezi které patří analýza, syntéza, indukce, 

dedukce, generalizace a komparace, jsou v práci vyuţity aplikované statistické metody. Jedná 

se o korelační analýzu při rozboru vztahu mezi počty podniků a počty obyvatel, shlukovou 

analýzu při zkoumání podobnosti lokalizačních faktorů a zformování skupin faktorů u bank  

a faktorovu analýzu pro účely vytvoření skupin lokalizačních faktorů u velkých podniků.   
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5   Prostorové aspekty vývoje velkých podniků z kvantitativní a kvalitativní 

perspektivy 

Obsahem následující kapitoly je analýza lokalizačního chování podniků z kvantitativního  

i kvalitativního pohledu. Předmětem kvantitativní analýzy je vývoj počtu velkých podniků 

v regionálním členění a jeho vztah k velikosti krajů na základě počtu obyvatel. Další kriteriem 

hodnocení je vývoj obratu firem v jednotlivých krajích.  

Kvalitativní analýza představuje rozbor lokalizačního chování podniků na základě výsledků 

dotazníkového šetření. Samotné analýze předchází popis vývoje české ekonomiky od roku 

1995 do roku 2015, jehoţ změny mohou ovlivňovat také lokalizaci podniků napříč kraji ČR. 

5.1   Kvantitativní analýza lokalizace velkých podniků 

Velké podniky mají značný vliv na ekonomiku, v níţ jsou umístěny, ať uţ se jedná o národní, 

regionální či lokální úroveň. Následná analýza lokalizace velkých podniků je provedena na 

územní úrovni NUTS III, která odpovídá samosprávných krajům ČR. V regionální ekonomice 

velké podniky ovlivňují především trh práce, ale i celkovou ekonomickou výkonnost. 

Základem analýzy je vyjádření počtu velkých podniků lokalizovaných v jednotlivých krajích 

a zkoumání změn jejich umístění. Přestoţe světová literatura (např. Lyons, 1994) doporučuje 

provádět zkoumání u 500 největších podniků celé ekonomiky, z důvodu velikosti českého 

národního hospodářství je analýza omezena na 100 největších firem. Hlediskem velikosti je 

zvolen obrat firmy. Analýza je provedena od roku 1995 do roku 2015. Zkoumány budou 

trendy časových řad, podrobnější rozbor bude proveden ve vybraných letech po pravidelných 

tříletých intervalech. Jedná se o roky 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2015.  

Praha a Středočeský kraj jsou pro účely analýzy sloučeny v jeden celek pod souhrnným 

označením Střední Čechy. Důvodem pro sjednocení je, ţe oba tyto regiony jsou obtíţně 

srovnatelné se zbytkem krajů. Vazby v regionu Střední Čechy jsou takové, ţe Praha tvoří 

jádro regionu a Středočeský kraj jeho zázemí. V Praze, která je jakýmsi hospodářským 

centrem státu, je lokalizováno velké mnoţství finančních institucí, institucí veřejné správy, 

sídel významných podniků. Tím hlavní město vytváří nadprůměrné mnoţství pracovních míst, 

které by nebylo moţné pokrýt pouze disponibilními pracovními zdroji obyvatel Prahy. Část 

obyvatel Středočeského kraje tak vytváří nabídku na trhu práce hlavního města. Cestování 

obyvatel Středočeského kraje za prací do hlavního města je podpořeno dobrým dopravním 

spojením. Pracovní vazby jsou zde vytvářeny uţ u studentů, kteří často z důvodu velkého 

mnoţství vzdělávacích institucí na území Prahy, opouštějí hranice svého kraje. Středočeský 
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kraj, jako zázemí hlavního města, disponuje stále se rozrůstající bytovou výstavbou a v obcích 

se zvyšuje občanská vybavenost. Mnoho obyvatel v posledním desetiletí přesídlilo z Prahy do 

Středočeského kraje, jako pracovní síla však působí stále v hlavním městě. 

5.1.1   Vývoj české ekonomiky v letech 1995 - 2015 

Stav české ekonomiky a odhad její cyklické pozice je předmětem řady studií. Systematicky se 

jím zabývá Česká národní banka, která vyuţívá tří metod: standardního Hodrick-Prescottova 

filtru, Cobb-Douglasovy produkční funkce a strukturálního modelu pomocí Kalmanova filtru. 

Tímto způsobem je vyčíslena mezera výstupu a změny v úrovni potenciálního produktu. 

Ekonomický cyklus ČR je srovnatelný s ostatními zeměmi střední a východní Evropy. Jak 

zdůvodňuje Karpová (2010), je to především kvůli obdobné historii od 50. do 80. let  

20. století a následné transformaci ekonomik v 90. letech 20. století. Podobným pozitivním 

vývojem ekonomiky země procházely v 2. polovině 90. let (vyjma ČR, Bulharska  

a Rumunska). Příznivý byl také vývoj v předkrizovém období před rokem 2008 (kromě 

Maďarska a Polska). Světovou hospodářskou krizí byly země střední a východní Evropy 

zasaţeny koncem roku 2008 (odlišná byla situace pouze v Estonsku a Lotyšsku). Krize ovšem 

zasáhla celou EU nevyjímaje. Německá ekonomika, se kterou je české národní hospodářství 

silně propojeno, začala oslabovat uţ ve 2. čtvrtletí 2008. Ekonomická recese se šířila všemi 

zeměmi díky jejich otevřenosti, coţ zapříčinilo prudký pokles zahraničního obchodu. 

Začátek analyzovaného období byl dobou hospodářského oţivení s počátkem v roce 1993. 

V letech 1995 a 1996 došlo především vlivem poptávkového efektu rychle se zvyšujících 

investic a spotřeby domácností k výraznému růstu hrubého domácího produktu.  

K vyvrcholení této fáze došlo v roce 1996 a jiţ od 1. čtvrtletí roku 1997 se dynamika růstu 

sniţovala, přičemţ hospodářská recese zasáhla českou ekonomiku ve 2. čtvrtletí tohoto roku. 

Příčinou byl souhrn více faktorů, přičemţ mezi nejvýznamnější lze zařadit neuspokojivý 

postup v restrukturalizaci podniků a sniţující se domácí poptávku v podmínkách monetární  

a fiskální restrikce (srov. ČNB, 2017). V letech 1997 – 1998 pak následoval dvouletý reálný 

pokles. Česká ekonomika vstoupila opětovně v roce 1999 do fáze expanze, která pro ni byla 

s krátkodobými výkyvy typická do roku 2008. Za toto období došlo dvakrát k situaci, ţe 

skutečný produkt byl vyšší neţ potenciální, tedy, ţe se ekonomika nacházela v inflační 

mezeře. Zatímco první inflační mezera (2. kvartál 2000 aţ 4. kvartál 2001) byla 

charakteristická ne příliš výraznými inflačními tlaky, druhá mezera (1. kvartál 2006 aţ  

4. kvartál 2008) se jiţ vyznačovala poměrně silnými inflačními tlaky, které vyvrcholily ve  

2. kvartálu 2008. Česká ekonomika se tak před vypuknutím hospodářské krize nacházela ve 
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výrazné inflační mezeře reálného produktu. Výrobní faktory byly z dlouhodobého hlediska 

vyuţívány na příliš vysoké a neudrţitelné úrovni (srov. Tuleja, 2010 a Tvrdoň a kol., 2012). 

Jak uvádí Hájek, Mihola (2009), rozhodující pro zrychlení ekonomického růstu mezi roky 

2006 a 2007 byla souhrnná produktivita výrobních faktorů. V roce 2009 ekonomická krize 

výrazně zasáhla českou ekonomiku a přerušila tak její dlouhodobou růstovou tendenci. V roce 

2010 došlo k mírnému oţivení ekonomiky především díky nárůstu zahraniční poptávky. Roky 

2012 a 2013 byly opět provázeny poklesem reálného HDP. Během roku 2015 byl 

pozorovatelný silný růst ekonomické aktivity, který s sebou přinesl postupné uzavírání 

mezery produktu. Dle dvou ze tří metod výpočtu potenciálního produktu a mezery produktu 

se deflační mezera produktu uzavřela v 2. čtvrtletí roku 2015 a začala se dostávat do kladných 

hodnot (srov. ČNB, 2017). 

Zvolené roky, které budou podrobeny analýze, zachycují odlišné postavení české ekonomiky. 

Rok 1995 je zvolen jako výchozí. V tomto období se česká ekonomika nacházela 

v hospodářské konjunktuře započaté v roce 1993. Rok 1998 je časem ekonomického poklesu 

odstartovaného o rok dříve. V roce 2001 se ekonomika dostávala do postupného oţivení. Rok 

2004 charakterizovaný ekonomickým růstem představuje zlom v podobě vstupu ČR do EU, 

coţ s sebou přineslo řadu legislativních změn s dopadem nejen na podniky. V roce 2007 česká 

ekonomika dosahovala výrazného růstu. Během roku 2010 docházelo k postupnému 

pomalému oţivení hospodářského růstu. Rok 2013 byl naopak charakteristický ekonomickým 

poklesem doprovázeným poklesem reálného HDP a mezerou produktu hluboko v záporných 

hodnotách. Rok 2015, jako poslední z analyzovaného období, lze popsat jako období 

výrazného ekonomického růstu. 

5.1.2   Vývoj lokalizace velkých podniků v regionech v letech 1995 - 2015 

Jak ukazuje realizovaná analýza, zastoupení velkých podniků napříč kraji se v České 

republice ve zkoumaném období příliš neměnilo v čase. Pro kaţdý kraj je charakteristický 

určitý stav odpovídající vývoji a situaci regionální ekonomiky. Vývoj počtu podniků  

a jejich procentuální podíl na celkovém obratu jsou v regionálním členění zaznamenány 

v tabulce 5.1. Počty velkých podniků v jednotlivých letech jsou zaznamenány v příloze č. 6. 

Oblast Středních Čech
2
 dominuje v počtu velkých podniků lokalizovaných na svém území. 

Počet podniků ve Středních Čechách dosáhl svého maxima v roce 2004, kdy zde bylo 

umístěno sídlo 59 velkých podniků. Z hlediska vývoje agregovaného obratu firem byl od roku 

                                                
2 Střední Čechy zahrnují hlavní město Prahu a Středočeský kraj. 
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1995 do roku 2007 sledován trend postupného zvyšování. V následujících letech docházelo 

k pozvolnému poklesu a zdálo se, ţe trh projevuje známky nasycenosti. Výraznější změna 

ovšem nastala v posledním zkoumaném roce, kdy souhrn agregovaného obratu činil 74,92 % 

a dosáhl tak nejvyšší hodnoty v analyzovaném období. Růst české ekonomiky se tak 

významně odrazil právě v trţbách velkých podniků lokalizovaných na území Středních Čech. 

V Jihočeském kraji se po celé analyzované období nacházela sídla pouze několika velkých 

podniků, jejichţ počet se pohyboval od 1 do 4. Také velikost agregovaného obratu není 

výrazná. Nejvyšší hodnoty – 2,41 % bylo dosaţeno v roce 2013, kdy na území kraje sídlily 

celkem 4 velké podniky. Tímto vývojem kraj potvrzuje svůj hospodářský charakter se 

zaměřením na sektor sluţeb, především cestovní ruch. 

Počet velkých podniků v Plzeňském kraji byl v průběhu zkoumaného období stabilní. Ve 

všech letech se jednalo o 4 firmy, pouze v roce 2015 byl zaznamenán nárůst o 1 podnik. 

Velikost agregovaného obratu měla ve sledovaném období klesající tendenci  

a z nezanedbatelných 4,51 % v roce 1995 se postupně sníţila na 2,42 % v roce 2015. 

Výsledky odpovídají tomu, ţe v Plzeňském kraji mají svůj význam na struktuře ekonomiky 

velké, především průmyslové podniky. 

Počet velkých podniků v Karlovarském kraji vyznačujícím se dlouhodobě špatnou 

ekonomickou situací byl ve sledovaném období nejvíce 2, velikost agregovaného obratu 

přesáhla 1 % pouze v roce 1995, jinak tuto hranici nepřekročila. V kraji, kde významnou 

oblastí je díky rozvinutému lázeňství cestovní ruch, tak zastoupení velkých podniků 

koresponduje s celkovou podprůměrnou hospodářskou situací. 

Charakter tradiční průmyslové oblasti Ústecký kraj potvrzuje především počtem sídel velkých 

podniků, který se v daném období pohyboval mezi 4 a 11, přičemţ nejniţší hodnoty dosáhl 

v roce 2010, kdy byly ještě patrné dopady hospodářské krize. Nejvyšší počet byl zaznamenán 

v roce 2015, v době výrazného ekonomického oţivení. Výkyvy byly také u velikosti 

agregovaného obratu, která svého maxima na hodnotě 8,23 % dosáhla v roce 1995. Minimum 

ve výši 1,69 % bylo zaznamenáno opět v roce 2010, coţ odpovídá niţšímu počtu velkých 

podniků.  

Liberecký kraj se vyznačuje ekonomickou výkonností dlouhodobě pod republikovým 

průměrem, coţ reflektují i počty velkých podniků nacházející se na území kraje. Sídlo firmy 

zde měly umístěny nejvíce 3 podniky v roce 2007, kdy i souhrn agregovaného obratu dosáhl 

maxima ve sledovaném období, a to 1,37 %. Na základě počtu podniků, který se v průběhu 
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analyzovaného období pohyboval mezi 1 a 3, lze Liberecký kraj označit za nevýznamný 

region v dané oblasti. 

Velké podniky nejsou pro region typickými aktéry hospodářského ţivota ani 

v Královéhradeckém kraji, kde jejich agregovaný obrat měl v pozorovaném období spíše 

klesající tendenci a jejich počty se pohybovaly mezi 2 aţ 4. Agregovaný obrat přesáhl 2 % 

pouze v roce 2001, kdy počet podniků dosáhl nejvyšší hodnoty. Od roku 2007 jiţ velikost 

agregovaného obratu nepřevýšila 1 %. 

V Pardubickém kraji je situace podobná jako v sousedním Královéhradeckém kraji. Velkých 

podniků není v kraji lokalizováno mnoho, jejich počet mezi lety 1995 aţ 2015 kolísal mezi  

1 a 4. Velikost agregovaného obratu se postupně zvyšovala a v roce 2015 dosáhla 6,29 %, 

čímţ kraj vykázal po oblasti Středních Čech druhou nejvyšší hodnotu v rámci České 

republiky. 

V Kraji Vysočina, který je specifický tím, ţe sektor sluţeb netvoří většinu struktury regionální 

ekonomiky a význam si zde zachovává i oblast zemědělství, měly počty velkých podniků  

i jejich podíl na agregovaném obratu v průběhu sledovaného období rostoucí charakter. Počet 

velkých podniků se pohyboval mezi 1 a 4. Zatímco v roce 1995 zde sídlil jediný velký 

podnik, jehoţ podíl na agregovaném obratu činil 0,35 %, v roce 2015 se jejich počet zvýšil na 

3 s velikostí obratu 1,8 %. 

Jihomoravský kraj je charakteristický dlouhodobým nárůstem populace, jeţ souvisí s dobrou 

ekonomickou situací kraje. Také zastoupení velkých podniků v kraji je nadprůměrné  

a kolísalo v analyzovaném období mezi 4 a 7. Výkyvy byly zaznamenány také ve velikosti 

podílu na agregovaném obratu a odráţejí změny v počtu podniků. Maximální velikosti obratu 

6,44 % bylo dosaţeno v roce 2013 při počtu podniků 6. Výsledky analýzy korespondují 

s ekonomickou situací v regionu i jeho potenciálem. 

V porovnání s ostatními kraji mají velké podniky nejmenší zastoupení v Olomouckém  

kraji. V letech 2001 a 2015 zde nebylo lokalizováno sídlo ani jednoho velkého podniku. 

V průběhu analyzovaného období činil nejvyšší počet podniků 2, které zde sídlily v roce 

1998. Jejich velikost agregovaného obratu však nepřesáhla 1 %. Hybnou silou hospodářství 

jsou především malé a střední podniky, coţ souvisí se stále trvajícím zemědělským 

charakterem regionu. 

Ve Zlínském kraji počet velkých podniků ve sledovaném období kolísal. V letech 2001, 2004 

a 2007 měl na území kraje svoje sídlo umístěn pouze 1 velký podnik. V ostatních letech byl 
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ale jejich počet vyšší, pohyboval se mezi 3 aţ 5. Agregovaný obrat dosáhl nejvyšší hodnoty 

v roce výchozím, kdy činil 2,6 %. V ostatních letech byla jeho velikost nízká a pohybovala se 

kolem 1 %.  

Tradičnímu průmyslovému charakteru Moravskoslezského kraje odpovídá i vysoký počet 

velkých podniků, který se ve zkoumaném období pohyboval mezi 12 a 15. Přes poměrně 

stabilní počet podniků ovšem v průběhu analyzovaného období došlo ke sníţení podílu na 

celkovém obratu, a to z 16,54 % při 14 velkých podnicích v roce 1995 na 5,38 % při  

15 podnicích v roce 2015. 

Tab. 5.1 Počty podniků a podíl na celkovém obratu 100 největších podniků v regionálním 

členění 

  1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2015 

Střední Čechy 
Počet podniků 45 54 57 59 56 53 48 46 

% obratu 56,08 61,9 64,38 66,72 70,02 69,14 67,88 74,92 

- Hl. m. Praha 
Počet podniků 39 47 48 50 50 48 44 42 

% obratu 46,99 46,23 45,72 54,28 57,59 56,75 55,26 60,81 

- Středočeský 
Počet podniků 6 7 9 9 6 5 4 4 

% obratu 9,09 15,67 18,66 12,44 12,43 12,39 12,62 14,11 

Jihočeský 
Počet podniků 4 3 2 3 3 1 4 2 

% obratu 1,82 1,36 1,74 2,34 2,12 0,36 2,41 0,42 

Plzeňský 
Počet podniků 4 4 4 4 4 4 4 5 

% obratu 4,51 4,53 2,56 2,33 3,21 3,07 2,22 2,42 

Karlovarský 
Počet podniků 2 1 1 1 1 2 1 1 

% obratu 1,08 0,5 0,4 0,39 0,44 0,57 0,29 0,38 

Ústecký 
Počet podniků 9 9 8 6 5 4 8 11 

% obratu 8,23 7,83 8,11 3,52 2,03 1,69 2,69 4,63 

Liberecký 
Počet podniků 2 1 1 2 3 3 2 2 

% obratu 0,75 0,35 0,58 1,06 1,37 1,03 0,78 0,24 

Královéhradecký 
Počet podniků 2 2 4 2 2 2 3 2 

% obratu 1,69 1,46 2,56 1,01 0,7 0,62 0,9 0,86 

Pardubický 
Počet podniků 4 1 2 2 3 3 4 3 

% obratu 1,81 0,42 1,11 2,97 4,3 5,32 4,95 6,29 

Vysočina 
Počet podniků 1 1 2 2 2 3 4 3 

% obratu 0,35 0,33 0,98 1,09 1,22 1,17 1,53 1,8 

Jihomoravský 
Počet podniků 7 6 6 4 4 6 6 5 

% obratu 4,16 3,9 4,16 2,38 1,8 3,99 6,44 1,57 

Olomoucký Počet podniků 1 2 0 1 1 1 0 1 
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% obratu 0,38 0,79 0 0,37 0,39 0,36 0 0,23 

Zlínský 
Počet podniků 5 3 1 1 1 4 4 4 

% obratu 2,6 1,86 1 0,4 0,33 1,04 1,13 0,86 

Moravskoslezský 
Počet podniků 14 13 12 13 15 14 12 15 

% obratu 16,54 14,77 12,42 15,43 12,09 11,64 8,78 5,38 

Zdroj: Vlastní výpočet dle Czech top 100, 2017. 

Jelikoţ kraje v ČR jsou rozdílné z hlediska počtu obyvatel, následuje analýza lokalizace 

podniků na základě přepočteného počtu podniků. Počet podniků je přepočten na 100 000 

obyvatel, aby byla minimalizována regionální odlišnost (viz. tab. 5.2).  

Tab. 5.2 Vývoj přepočteného počtu velkých podniků v regionálním členění 

 

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2015 

Střední Čechy 1,94 2,34 2,49 2,56 2,35 2,11 1,89 1,78 

 Hl. m. Praha 3,22 3,93 4,12 4,29 4,18 3,83 3,53 3,33 

 Středočeský 0,54 0,63 0,80 0,79 0,51 0,40 0,31 0,30 

Jihočeský 0,64 0,48 0,32 0,48 0,48 0,16 0,63 0,31 

Plzeňský 0,72 0,72 0,73 0,73 0,72 0,70 0,70 0,87 

Karlovarský 0,66 0,33 0,33 0,33 0,33 0,65 0,33 0,34 

Ústecký 1,09 1,09 0,98 0,73 0,61 0,48 0,97 1,34 

Liberecký 0,47 0,23 0,23 0,47 0,69 0,68 0,46 0,46 

Královéhradecký 0,36 0,36 0,73 0,37 0,36 0,36 0,54 0,36 

Pardubický 0,78 0,20 0,39 0,40 0,59 0,58 0,78 0,58 

Vysočina 0,19 0,19 0,39 0,39 0,39 0,58 0,78 0,59 

Jihomoravský 0,61 0,53 0,53 0,36 0,35 0,52 0,51 0,43 

Olomoucký 0,16 0,31 0,00 0,16 0,16 0,16 0,00 0,16 

Zlínský 0,83 0,50 0,17 0,17 0,17 0,68 0,68 0,68 

Moravskoslezský 1,08 1,01 0,95 1,03 1,20 1,12 0,98 1,23 

Zdroj: Vlastní výpočet dle Czech top 100 a ČSÚ, 2017. 

Sloučením hlavního města Prahy a Středočeského kraje se sníţila výrazná jedinečnost 

hlavního města. Postavení oblasti Středních Čech je díky jejich ekonomické síle stále 

dominantní i z hlediska přepočteného počtu podniků. Jak je vidět z tabulky 5.2, která 

představuje syntetizující pohled na všechny regiony, přepočtený počet velkých podniků ve 

Středních Čechách postupně narůstal mezi lety 1995 a 2004, kdy dosáhl svého vrcholu. Od 

roku 2007 dochází k postupnému sniţování a v roce 2015 je jejich počet dokonce niţší neţ ve 

výchozím roce 1995. Při rozkladu oblasti Středních Čech na Prahu a Středočeský kraj je 
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stejný trend patrný na obou těchto územích. V období kolem roku 2004 tak došlo k nasycení 

trhu souvisejícím s limity produkčních faktorů, především lidských zdrojů.  

Výraznější přepočtené počty podniků jsou po oblasti Středních Čech i v tradičních 

průmyslových regionech – Moravskoslezském kraji a Ústeckém kraji. Pro oba kraje je 

charakteristické poměrně vysoké zastoupení velkých podniků a v obou případech je v roce 

2015 zaznamenaný nárůst oproti výchozímu roku. Diferencovanost vývoje je znatelná 

v letech 2004 aţ 2010, kdy zatímco v Moravskoslezském kraji jsou přepočtené počty podniků 

na maximu, v Ústeckém kraji je zde nejvýraznější pokles.  

Z ostatních krajů je vyšší zastoupení velkých podniků uţ pouze v Plzeňském kraji, kde jejich 

přepočtený počet ve zkoumaném období byl stabilní. Ve zbývajících krajích je zastoupení 

velkých podniků nevýznamné. Jak jiţ bylo zmiňováno, nejniţší počty jsou dlouhodobě 

v Olomouckém kraji. Tento stav je potvrzen i v případě přepočteného počtu podniků. 

Pokud jsou přepočtené počty podniků za sledované období zprůměrovány, je moţné sestavit 

pořadí krajů na základě tohoto ukazatele, které vzhledem k jen mírným výkyvům vývoje 

odráţejí výše uvedený stav.  

Obr. 5.1 Průměrný přepočtený počet podniků v regionálním členění  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Jak lze vyčíst z obrázku 5.1, přepočtené počty velkých podniků uspořádávají kraje do 

následujícího pořadí: Střední Čechy, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Plzeňský kraj, 

Pardubický kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Liberecký kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský 

kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Olomoucký kraj. 

5.1.2.1   Vztah mezi počtem velkých podniků a počtem obyvatel na regionální úrovni 

Jak jiţ bylo zmiňováno, kraje ČR vykazují diferenciaci z hlediska ekonomického, sociálního, 

demografického i geografického. Distribuce obyvatelstva však patří mezi oblasti, kde 

z pohledu mezinárodního srovnání nejsou vykazovány zásadní rozdíly, coţ je dáno především 

neexistencí výrazných odlišností z hlediska klimatických podmínek a vyplývající absence 

větších neobydlených oblastí.  

Největší hustota zalidnění náleţí dlouhodobě Středním Čechám z důvodu vysoké koncentrace 

obyvatelstva v hlavním městě Praze. Dalšími kraji s vyšší hustotou osídlení a zároveň vyššími 

počty obyvatel jsou Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj a Ústecký kraj. Niţší zalidnění 

je charakteristické pro Jihočeský kraj, Vysočinu a Plzeňský kraj v souvislosti s jejich 

geografickými rysy. 

V souvislosti s rovnoměrnou distribucí obyvatelstva je stanovena výzkumná otázka Q1. 

Q1: Jaký je vztah mezi počty velkých podniků a počtem obyvatel na úrovni územních 

celků NUTS III? 

Obyvatelstvo představuje jeden z hlavních výrobních faktorů, kterým je práce. Trh práce je 

moţné charakterizovat řadou ukazatelů, z nichţ základním je míra nezaměstnanosti. Z důvodu 

častých změn metodiky tento ukazatel není vhodný pro účely srovnání v dlouhém časovém 

období. Jako neměnný ukazatel charakterizující produkční faktor práce je zvolen střední stav 

obyvatelstva.  

Vývoj středního stavu obyvatelstva v jednotlivých krajích ČR je zachycen v tabulce 5.3. 

Nejlidnatějšími kraji jsou Středočeský kraj, Praha, Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj. 

Nejmenšími kraji z hlediska počtu obyvatel jsou naopak Karlovarský a Liberecký kraj. 

K nejvýraznějším změnám v počtu obyvatel došlo ve sledovaném období ve Středočeském 

kraji, kde se střední stav obyvatel zvýšil o 19 %. Největší pokles středního stavu obyvatel, 

sníţení o 6 %, byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji. Shrnutí změn středního stavu 

obyvatelstva mezi roky 1995 a 2015 a přehled stavu středního stavu obyvatelstva za všechny 

roky jsou zobrazeny v přílohách 3 a 4.  
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Tab. 5.3 Vývoj středního stavu obyvatelstva v regionálním členění 

  1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2015 

Hl. m. Praha 1 212 655 1 196 948 1 164 682 1 165 617 1 196 454 1 251 726 1 244 762 1 262 507 

Středočeský 1 107 529 1 107 200 1 124 303 1 137 748 1 187 032 1 257 194 1 297 209 1 320 721 

Jihočeský 627 180 626 592 625 401 625 421 631 387 637 910 636 443 637 292 

Plzeňský 556 072 552 859 550 481 549 216 557 313 572 023 572 882 575 665 

Karlovarský 305 094 304 950 303 888 303 722 305 620 307 619 300 999 298 506 

Ústecký 825 628 826 504 820 241 820 619 825 523 835 796 825 842 823 381 

Liberecký 428 920 429 090 428 097 427 395 432 109 439 483 438 473 439 152 

Královéhradecký 554 163 552 761 550 556 546 995 550 523 554 296 552 053 551 270 

Pardubický 510 677 509 494 507 981 505 193 508 921 516 776 515 781 516 247 

Vysočina 523 201 522 486 518 953 517 282 512 555 514 800 510 522 509 507 

Jihomoravský 1 141 888 1 138 464 1 126 962 1 122 391 1 135 421 1 152 765 1 168 577 1 173 563 

Olomoucký 641 957 643 388 639 176 635 449 640 508 641 661 636 659 635 094 

Zlínský 601 215 599 041 594 868 591 287 590 000 590 459 586 594 584 828 

Moravskoslezský 1 294 580 1 285 166 1 268 603 1 258 588 1 249 323 1 244 739 1 223 923 1 215 209 

Zdroj: ČSÚ, 2016. 

Pro zodpovězení výzkumné otázky Q1 je proveden výpočet korelačních koeficientů na 

hladině významnosti 0,01 mezi středním stavem obyvatelstva a počty podniků v jednotlivých 

krajích, jejichţ přehled je zachycen v tabulce 5.4.  

Tab. 5.4 Přehled korelačních koeficientů mezi počtem podniků a počtem obyvatel 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Pearsonův koeficient 0,952 0,939 0,930 0,943 0,932 0,931 0,933 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pearsonův koeficient 0,930 0,925 0,929 0,935 0,933 0,938 0,941 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pearsonův koeficient 0,939 0,948 0,949 0,950 0,953 0,946 0,956 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 

Při testování korelačních koeficientů je aplikován postup modifikovaného F-testu, kdy 

koeficient není přepočítáván na statistiku s F-rozdělením, ale jsou pouţity přepočtené kritické 

hodnoty F – rozdělení na kritické hodnoty korelačního koeficientu, viz vzorec 8: 

𝑟𝑘  =  
𝐹𝑘

 𝑛−2 +𝐹𝑘
 

1

2
. (8) 
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Je testována nulová hypotéza H0: ρ = 0 (mezi zkoumanými veličinami neexistuje lineární 

závislost) proti alternativní hypotéze H1: ρ ≠ 0 (závislost existuje). 

Při testování Pearsonova korelačního koeficientu je kritická hodnota rk (α, n)  =  0,684 (α = 

0,01; n = 13) Ve všech případech platí, ţe:  𝑟𝑥 ,𝑦  > 0,684 . Hypotéza H0 se zamítá. Mezi 

zkoumanými veličinami existuje závislost. 

Výpočty jsou provedeny průřezově ve sledovaném jednadvacetiletém období. Ve všech letech 

byla prokázána statisticky významná hodnota Pearsonova korelačního koeficientu. Pearsonův 

korelační koeficient nabývá hodnot nad úrovní 0,9, coţ vypovídá o velmi silném vztahu mezi 

zkoumanými veličinami. Ve vývoji koeficientů nejsou patrné výraznější výkyvy, přestoţe ve 

sledovaném období docházelo k redistribuci obyvatel napříč kraji. Na výzkumnou otázku Q1 

lze odpovědět, ţe ve sledovaném období existuje statisticky významný vztah mezi počtem 

podniků a počtem obyvatel na úrovni krajů. 

5.2   Kvalitativní analýza lokalizace velkých podniků 

Základním zdrojem informací pro kvalitativní analýzu bylo dotazníkové šetření, ve kterém 

podniky na úrovni ústředí i poboček vyjadřovaly své postoje k umístění a k utváření 

lokalizačního rozhodování. Při sektorovém členění tvořilo reprezentativní vzorek 45 % firem 

zabývajících se sluţbami a obchodem, 37 % průmyslových podniků, 14 % firem, jejichţ 

předmětem činnosti jsou informační technologie a informace a 4 % podniků specializujících 

se na zemědělskou prvovýrobu, příp. dobývání surovin. 

5.2.1   Lokalizační faktory ovlivňující umístění ústředí velkých podniků 

 Jaký význam je přisuzován jednotlivým lokalizačním faktorů při volbě umístění ústředí firmy 

zobrazuje tabulka 5.5. Faktorům byly přiřazovány preference na základě Likertovy škály na 

stupnici <-3; 3>, přičemţ hodnota -3 znamená, ţe lokalizační faktor neměl ţádný vliv, 

hodnota 0 vyjadřuje neutrální postoj a hodnota 3 představuje zcela rozhodující faktor.  

V tabulce jsou faktory seřazeny podle velikosti průměrného ohodnocení, tedy od faktoru, 

kterému firmy při rozhodnutí o lokalizaci přisuzují největší vliv, aţ po faktor nejméně 

významný. V třetím sloupci tabulky je obsaţen modus neboli hodnota, která se ve statistickém 

souboru vyskytuje nejčastěji. Poslední sloupec pak zachycuje procentní vyjádření nejčastěji se 

vyskytující odpovědi. 
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Tab. 5.5 Lokalizační faktory rozhodující o umístění ústředí velkých podniků a jejich 

ohodnocení 

Lokalizační faktor Průměrné ohodnocení Modus % modus 

infrastruktura 2,32 2 49 

geografická poloha 2,15 2 51 

kvalita podnikatelského prostředí 1,77 2 79 

blízkost dodavatelů 1,58 2 64 

dostupnost/kvantita pracovních sil 1,57 2 43 

kvalita pracovní síly 1,56 2 49 

blízkost odběratelů/navazujícího 

průmyslu 
1,54 2 57 

aglomerační výhody 1,49 2 53 

dostupnost surovin 1,32 2 47 

nízké mzdové poţadavky 1,23 2 40 

prestiţ/pověst místa 1,19 1 53 

blízkost příbuzných oborů 1,19 2 45 

blízkost konkurence 1,17 2 42 

blízkost decizních orgánů 1,13 2 47 

ochota manaţerů stěhovat se 1,13 2 42 

cena pozemků 1,02 1 51 

celostátní politiky 0,92 1 34 

systém veřejné správy 0,88 1 42 

kvalita ţivotního prostředí 0,41 0 25 

dáno historicky 0,40 1 38 

moţnosti kulturního vyţití -0,17 -1 34 

moţnosti sportovního vyţití -0,38 -1 40 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 

Z výzkumu vyplývá, ţe za nejvýznamnější lokalizační faktory byly označeny infrastruktura  

a geografická poloha. Průměrné ohodnocení faktoru infrastruktura činí 2,32 a téměř polovina 

firem (49 %) přiřadilo k tomuto faktoru stupeň 2. Zajímavé je, ţe všechny firmy povaţují 

infrastrukturu za faktor ovlivňující lokalizační rozhodnutí, jelikoţ ji hodnotily kladnými čísly 

stupnice. Podobný výsledek má faktor geografické polohy s průměrným ohodnocením 2,15  



71 

 

a nejčastějším stupněm hodnocení 2, ke kterému se přiklonilo 51 % firem. Ani v tomto 

případě neoznačila ţádná firma faktor za nevýznamný. 

Dalšími důleţitými lokalizačními faktory (s průměrným ohodnocením nad 1,5) jsou kvalita 

podnikatelského prostředí, blízkost dodavatelů a odběratelů, kvantita a kvalita pracovních sil. 

Naopak za nevýznamné (s průměrným ohodnocením pod 0,5) lze označit moţnosti 

sportovního a kulturního vyţití, historický vliv polohy sídla firmy a kvalitu ţivotního 

prostředí.  

Souhrnná deskriptivní statistika lokalizačních faktorů ovlivňujících rozhodování o umístění 

ústředí velkých podniků je obsaţena v příloze č. 7. 

5.2.2   Faktorová analýza faktorů ovlivňujících lokalizační rozhodování ústředí velkých 

podniků 

Pro testování vhodnosti pouţití faktorové analýzy je vyuţita Kaiser-Mayer-Olkinova míra 

adekvátnosti výběru. Index porovnává velikosti korelačních koeficientů a velikost koeficientů 

parciální korelace. Nízké hodnoty vypovídají o nevhodnosti pouţití faktorové analýzy, jelikoţ 

korelace mezi páry proměnných lze odůvodnit existencí jiných proměnných. Pro aplikaci 

faktorové analýzy musí být hodnota indexu > 0,5. Podmínka uplatnitelnosti faktorové analýzy 

je splněna, jelikoţ hodnota KMO je 0,677.  

Dále byl proveden Bartlettův test sféricity. Byla testována nulová hypotéza H0: Korelační 

matice proměnných je matice jednotková. Jelikoţ H0 byla zamítnuta (sig. < 0,05), vyuţití 

faktorové analýzy je moţné (viz tab. 5.6). 

Tab. 5.6 KMO a Bartlettův test 

Kaiser-Meyer-Olkin míra adekvátnosti výběru 0,677 

Bartlettův test sféricity Chí-kvadrát 580,197 

df. 231 

sig. 0,000 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 

Pomocí rotace Varimax byl určen počet vlastních čísel na 6. Jelikoţ základní charakteristikou 

kaţdé komponenty je její variabilita neboli rozptyl, jsou komponenty řazeny na základě 

klesajícího rozptylu určujícího jejich důleţitost. Jak je vidět z tabulky 5.7, 70,48 % variability 

lokalizačních faktorů je vysvětleno na základě 6 faktorů. Ve sloupcích % variability je vidět 

variance vysvětlená jednotlivým faktory a ve sloupci kumulativní % variance vysvětlená 
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součtem faktorů. Mnoţství zkoumaných lokalizačních faktorů tak bylo výrazně zúţeno. 

Kompletní výsledky faktorové analýzy jsou obsaţeny v příloze 9. 

Tab. 5.7 Počet vlastních čísel a faktorové zátěţe po rotaci Varimax 

Komponenta 

Počáteční vlastní čísla 
Faktorové zátěže - rotace součtu 

čtverců 

celkem 
% 

variability 

kumulativní 

% 
celkem 

% 

variability 

kumulativní 

% 

1 6,576 29,891 29,891 3,709 16,861 16,861 

2 2,842 12,920 42,810 3,131 14,231 31,093 

3 1,882 8,553 51,363 2,534 11,517 42,610 

4 1,555 7,068 58,432 2,435 11,067 53,677 

5 1,420 6,453 64,884 2,147 9,757 63,435 

6 1,231 5,597 70,481 1,550 7,047 70,481 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 

Grafické zobrazení počtu faktorů zobrazuje scree graf – indexový graf úpatí vlastních čísel 

(viz obr. 5.2), který ukazuje relativní velikost vlastních čísel.  

Obr. 5.2 Scree graf 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 
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Křivka grafu je klesající a počet faktorů lze vyčíst v místě jejího výraznějšího zlomu. 

Nejvýraznější pokles křivky většinou nastává mezi 1. a 2. faktorem, omezení na tak nízký 

počet faktorů je však nedostačující. Další zlom lze pozorovat mezi 6. a 7. faktorem, coţ 

odpovídá o jejich počtu z tabulky 5.7. 

Z původních 22 lokalizačních faktorů byl počet po rotaci Varimax zúţen na 21, ze kterých 

bylo vytvořeno 6 finálních faktorů. Tyto faktory obsahují mezi 2 aţ 6 původními faktory, jak 

dokumentuje tabulka 5.8. 

Tab. 5.8 Výsledky faktorové analýzy – matice komponent po rotaci 

 Komponenta 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

moţnosti kulturního vyţití ,808      

moţnosti sportovního vyţití ,791      

blízkost dodavatelů ,786      

blízkost odběratelů/navazujícího průmyslu ,771      

dostupnost surovin ,670      

ochota manaţerů stěhovat se ,521      

kvalita podnikatelského prostředí  ,816     

blízkost příbuzných oborů  ,761     

blízkost decizních orgánů  ,687     

dostupnost/kvantita pracovních sil   ,810    

kvalita pracovní síly   ,778    

nízké mzdové poţadavky   ,602    

celostátní politiky   ,538    

aglomerační výhody    ,769   

kvalita ţivotního prostředí    ,663   

systém veřejné správy    ,588   

cena pozemků    ,521   

geografická poloha     ,827  

 infrastruktura     ,800  

dáno historicky      ,779 

prestiţ/pověst místa      ,593 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 
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6 skupin lokalizačních faktorů bylo pojmenováno a následuje jejich charakteristika: 

1. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a měkké lokalizační faktory – faktor představuje 

nejpočetnější skupinu původních poloţek, kterými jsou moţnosti kulturního vyţití, 

moţnosti sportovního vyţití, blízkost dodavatelů, blízkost odběratelů, dostupnost 

surovin a ochota manaţerů stěhovat se. Dodavatelsko-odběratelské vztahy ovlivňující 

hospodářské aktivity podniku jsou zásadní při rozhodování o lokalitě sídla firmy. 

Navíc jsou ve skupině obsaţeny měkké individuální lokalizační faktory, které 

vyjadřují osobní preference zaměstnanců a managementu. Jejich společnou vlastností 

je absence vlivu na podnikovou aktivitu. Faktory však mohou ovlivňovat volbu místa 

k bydlení a tím i dostatek kvalifikovaných pracovních sil, z čehoţ vyplývá nepřímé 

působení na činnost podniku. 

2. Charakter podnikatelského prostředí – faktor obsahuje dílčí poloţky kvalita 

podnikatelského prostředí, blízkost příbuzných oborů, blízkost decizních orgánů. 

Všechny tyto poloţky související s charakterem podnikatelského prostředí mohou 

ovlivnit lokalizační rozhodnutí kvůli přímému působení na podnikatelskou činnost  

a její výsledky. 

3. Trh práce – skupina zahrnuje dostupnost/kvantitu pracovních sil, kvalitu pracovní 

síly, nízké mzdové poţadavky, celostátní politiky. Situace na trhu práce je určena 

nabídkou ze strany domácností a poptávkou ze strany firem. Pro poptávající firmy jsou 

důleţité informace o ceně práce, kterou ovlivňuje regionální mzdová úroveň, mnoţství 

pracovních sil i jejich kvalifikace. 

4. Místní činitelé – faktor obsahuje poloţky aglomerační výhody, kvalita ţivotního 

prostředí, systém veřejné správy, cena pozemků. Tento faktor dotváří charakter 

podnikatelského prostředí, čímţ působí na rozhodování o umístění podniku.  

5. Širší postavení regionu – skupina zahrnuje faktory geografická poloha  

a infrastruktura, které jsou při lokalizačním rozhodování zásadní kvůli své souvislosti 

např. s disponibilitou pozemků a prostor nebo externí a interní dopravní 

infrastrukturou. Jedná se o tradiční tvrdé lokalizační faktory. 

6. Ostatní vlivy – skupinu tvoří pouze 2 faktory, které jsou nazvány „dáno historicky“  

a „prestiţ/pověst místa“. Umístění podniku z hlediska historické návaznosti můţe 

souviset s odvětvovým charakterem regionu a tím disponibilitou kvalifikovaných 

pracovních sil. Prestiţ lokality představuje typický měkký podnikatelský lokalizační 

faktor působící na podnikatelskou aktivitu. 
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5.2.3   Ostatní vybrané faktory ústředí velkých podniků 

Z hodnocení spokojenosti s lokalizací ústředí firmy vyplývá, ţe většina firem je se současným 

stavem spokojena. Průměrná spokojenost čítá 1,98, přičemţ pouze 3,7 % firem se vyjádřila 

k umístění sídla negativně. Za atraktivní lokality pro případné stěhování jsou povaţována 

velká krajská města.  

Další související dotazovanou oblastí je úvaha o stěhování ústředí. Zde úvahu o přemístění 

uvedlo 9,4 % oslovených podniků. Celkovou spokojenost s lokalizací ústředí vyjádřenou 

četností odpovědí zachycuje graf 5.1. Jelikoţ výzkumný vzorek zahrnuje podniky všech čtyř 

sektorů (primární, sekundární, terciární, kvartérní), je moţné provést porovnání z tohoto 

pohledu. Z hlediska spokojenosti či úvaze o stěhování lze konstatovat, ţe rozdíly jsou 

nepatrné. Ani velikost firmy posuzovaná na základě jejího obratu nemá na vyjádření firmy 

podstatný vliv. 

Graf 5.1 Spokojenost s lokalizací ústředí a úvaha o jeho změně u velkých podniků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat.  

Z výše uvedených údajů vyplývá, ţe podniky jsou spokojeny s lokalizací svých ústředí 

a neuvaţují o stěhování, jelikoţ 30 % podniků vyjádřilo vysokou spokojenost, 47 % střední 

spokojenost a 19 % uvedlo, ţe jsou spíše spokojeny. Tím byla zodpovězena výzkumná otázka 

Q2 „Jak jsou banky/podniky spokojeny s lokalizací svých ústředí?“ z pohledu podniků. 

Pohled bank bude zkoumán v následující kapitole. 

Jako jedna z nejvýhodnějších lokalit pro umístění ústředí podniku bylo vyhodnoceno hlavní 

město. Praha nabízí řadu výhod, mezi kterými jsou nejvýznamnější větší kupní síla neţ 

0

5

10

15

20

25

30

če
tn

o
st

 o
d

p
o

vě
d

í

spokojenost s umístěním 
ústředí

úvaha o stěhování ústředí



76 

 

v jiných regionech, dostatek kvalifikovaných pracovních sil, kvalitní infrastruktura, rozvinuté 

sluţby, obecně lepší podmínky pro podnikání, blízkost orgánů důleţitých pro podnikání, 

snadnější dopravní dostupnost a image města. 

Na oblast spokojenosti navazuje a do jisté míry ji potvrzuje i pocit sounáleţitosti s územím, 

kde je umístěno ústředí firmy. V průměru firmy vyjádřily hodnotu 1,5 a nejčastější odpověď 

1, tedy mírnou úroveň sounáleţitosti, uvedlo 49 % respondentů. Lze shrnout, ţe firmy sice 

nepociťují maximální sounáleţitost s územím lokalizace podnikového ústředí, jejich postoj je 

ale vesměs kladný. 

5.2.4   Lokalizační faktory ovlivňující umístění poboček velkých podniků 

Jak dokázalo dotazníkové šetření, při rozhodování o umístění poboček postupovalo 92,5 % 

firem podle přesných kalkulací. Z tohoto důvodu následuje analýza lokalizačních faktorů, 

jejíţ základ je obsaţen v tabulce 5.9. Podrobnější statistický popis je obsahem přílohy č. 7.  

Tab. 5.9 Lokalizační faktory rozhodující o umístění poboček velkých podniků a jejich 

ohodnocení 

Lokalizační faktor Průměrné ohodnocení Modus % modus 

geografická poloha 2,26 2 58,49 

infrastruktura 2,23 2 41,51 

blízkost dodavatelů 1,77 2 66,04 

aglomerační výhody 1,74 2 47,17 

blízkost odběratelů/navazujícího 

průmyslu 
1,70 2 50,94 

kvalita pracovní síly 1,64 2 49,06 

kvalita podnikatelského prostředí 1,62 2 52,83 

dostupnost/kvantita pracovních sil 1,55 2 45,28 

dostupnost surovin 1,48 2 50,94 

nízké mzdové poţadavky 1,40 2 50,94 

blízkost příbuzných oborů 1,23 2 37,74 

blízkost konkurence 1,19 1 39,62 

cena pozemků 1,17 1 47,17 

prestiţ/pověst místa 1,13 1 49,06 

ochota manaţerů stěhovat se 1,11 2 43,40 

celostátní politiky 1,02 1 39,62 
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blízkost decizních orgánů 1,02 1 43,40 

systém veřejné správy 0,87 1 49,06 

dáno historicky 0,40 0 26,42 

kvalita ţivotního prostředí 0,35 1 26,42 

moţnosti kulturního vyţití -0,30 -1 33,96 

moţnosti sportovního vyţití -0,40 -1 39,62 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 

Posuzované faktory jsou totoţné s faktory zkoumanými u zakládání ústředí. 

Nejvýznamnějšími lokalizačními faktory jsou geografická poloha a infrastruktura. Ani jeden  

z oslovených podniků nepřiřadil těmto faktorům negativní odpověď, coţ znamená, ţe faktory 

jsou vţdy povaţovány za ovlivňující. Dále firmy přisuzovaly značný význam blízkosti 

dodavatelů, aglomeračním výhodám, blízkosti odběratelů, kvalitě a kvantitě pracovníků či 

kvalitě podnikatelského prostředí. Naopak za nepodstatné velké podniky povaţovaly 

moţnosti sportovního a kulturního vyţití, kvalitu ţivotního prostředí či historický vliv.  

5.2.5   Faktorová analýza faktorů ovlivňujících lokalizační rozhodování poboček velkých 

podniků 

Vhodnost vyuţití faktorové analýzy byla testována pomocí Kaiser-Mayer-Olkinovy míry 

adekvátnosti výběru a Bartlettova testu sféricity. Jak potvrzují údaje v tabulce 5.10, vstupní 

data jsou vhodná pro faktorovou analýzu, jelikoţ hodnota KMO 0,670 > 0,5 a testovaná 

nulová hypotéza H0: Korelační matice proměnných je matice jednotková, byla zamítnuta  

(sig. < 0,05). 

Tab. 5.10 KMO a Bartlettův test 

Kaiser-Meyer-Olkin míra adekvátnosti výběru 0,670 

Bartlettův test sféricity Chí-kvadrát 588,835 

df. 231 

sig. 0,000 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 

Tabulka 5.11 prezentuje informace o vlivu rotace Varimax na lokalizační faktory. 

Komponenty jsou seřazeny na základě klesajícího rozptylu určujícího jejich důleţitost. 

Mnoţství faktorů bylo zúţeno na 7, které vysvětlují 76,86 % variability lokalizačních faktorů. 

Ve sloupcích % variability je zobrazen rozptyl vysvětlený jednotlivými faktory a ve sloupci 
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kumulativní % rozptyl vysvětlený součtem faktorů. Kompletní výsledky faktorové analýzy 

jsou zachyceny v příloze 9. 

Tab. 5.11 Počet vlastních čísel a faktorové zátěţe po rotaci Varimax 

Komponenta 

Vlastní počáteční čísla 
Faktorové zátěže - rotace součtu 

čtverců 

celkem 
% 

variability 

kumulativní 

% 
celkem 

% 

variability 

kumulativní 

% 

1 7,148 32,493 32,493 3,102 14,101 14,101 

2 2,392 10,874 43,367 2,761 12,551 26,652 

3 1,926 8,756 52,123 2,708 12,311 38,963 

4 1,793 8,148 60,271 2,247 10,212 49,176 

5 1,412 6,419 66,690 2,193 9,969 59,145 

6 1,200 5,457 72,146 2,130 9,684 68,828 

7 1,036 4,709 76,856 1,766 8,027 76,856 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 

Relativní velikost vlastních čísel (rozptylů) faktorů ukazuje scree graf (viz obr. 5.3). Jedná se 

o grafické zobrazení počtu faktorů.  

Obr. 5.3 Scree graf 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 
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Na základě faktorové analýzy bylo z původního mnoţství 22 faktorů vytvořeno 7 

lokalizačních faktorů (v tabulce 5.12 označeny F1 aţ F7), které přispívají k rozhodování firem 

o umístění jejich poboček. 

Tab. 5.12 Výsledky faktorové analýzy – matice komponent po rotaci 

 Komponenta 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

dostupnost surovin ,848       

blízkost dodavatelů ,828       

blízkost 

odběratelů/navazujícího 

průmyslu 

,790       

ochota manaţerů stěhovat se  ,778      

celostátní politiky  ,703      

systém veřejné správy  ,610      

aglomerační výhody   ,717     

kvalita podnikatelského 

prostředí 

  ,697     

prestiţ/pověst místa   ,692     

geografická poloha   ,672     

infrastruktura   ,539     

moţnosti sportovního vyţití    ,907    

moţnosti kulturního vyţití    ,884    

nízké mzdové poţadavky     ,814   

kvalita pracovní síly     ,622   

dostupnost/kvantita 

pracovních sil 

    ,591   

kvalita ţivotního prostředí     ,549   

blízkost decizních orgánů      ,857  

blízkost příbuzných oborů      ,779  

dáno historicky       ,872 

cena pozemků       ,648 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 
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Lokalizační rozhodování podniků při zakládání poboček je ve výsledku ovlivňováno 7 faktory 

s následující charakteristikou:  

1. Dodavatelsko-odběratelské vztahy - skupina zahrnuje dostupnost surovin, blízkost 

dodavatelů a blízkost odběratelů/navazujícího průmyslu. Jedná se o nezbytný faktor 

ovlivňující rozhodnutí managementu o umístění pobočky podniku. Dobře nastavené 

dodavatelsko-odběratelské vztahy souvisí s výší nákladů a výnosů a ovlivňují tak 

hospodářské výsledky podniku. 

2. Místní specifické rysy a širší postavení regionu – faktor obsahuje dílčí poloţky 

geografická poloha, infrastruktura, prestiţ/pověst místa, kvalita podnikatelského 

prostředí a aglomerační výhody. Jeho součástí jsou jak tradiční tvrdé lokalizační 

faktory ovlivňující dostupnost a zázemí podnikání, tak měkké podnikatelské 

lokalizační faktory jako prestiţ místa, které mohou ovlivňovat podnikání např. 

z hlediska zákaznické základny. 

3. Kulturně-společenské vlivy – faktor zahrnuje moţnosti sportovního vyţití a moţnosti 

kulturního vyţití. Tyto měkké individuální lokalizační faktory působí na zaměstnance 

podniku zvyšováním kvality ţivota. Kulturní a společenské akce v okolí podniku 

mohou mít také dopad na počet zákazníků. 

4. Trh práce – faktor obsahuje sloţky kvalita pracovní síly, dostupnost/kvantita pracovní 

síly, nízké mzdové poţadavky a kvalita ţivotního prostředí. Počty podniků v regionu 

zásadně ovlivňují situaci na trhu práce. Pro podniky je důleţité nejen mnoţství 

výrobního faktoru práce, ale také jeho kvalita. Náklady podniku pak ovlivňuje 

nastavení regionální mzdové úrovně, která je v rámci ČR značně diferencovaná. 

5. Charakter podnikatelského prostředí – skupina zahrnuje dílčí lokalizační faktory 

blízkost decizních orgánů a blízkost příbuzných oborů. Celkově se jedná o faktor, 

jehoţ vhodné parametry usnadňují podnikatelské procesy. 

6. Systémové atributy - faktor byl zformován sloučením dílčích faktorů ochota manaţerů 

stěhovat se, systém veřejné správy a celostátní politiky. Jedná se o vlivy, které 

souvisejí s širším prostředím podniku a dotvářejí lokalizační uvaţování manaţerů. 

7. Ostatní vlivy – do poslední skupiny byly zařazeny faktory, které jsou nazvané cena 

pozemků a dáno historicky. Cenové lokalizační faktory působí na výši vstupních 

nákladů při zakládání poboček, historické ovlivnění můţe být dáno tradičními 

odvětvími regionu a můţe mít vliv např. na kvalitu a vlastnosti pracovních zdrojů 

v kraji. 



81 

 

5.2.6   Ostatní vybrané faktory poboček velkých podniků 

Zajímavé je, ţe pobočky, přestoţe jsou rozličně geograficky rozmístěny, nemají příliš velkou 

autonomii v rozhodování. Ţádná z dotazovaných firem nenechává svou pobočku rozhodovat 

zcela autonomně a nejčastější odpovědí (26 % podniků) byl v tomto případě stupeň -1, coţ 

představuje odpověď, ţe pobočky autonomii rozhodování spíše nemají.  

Výsledky potvrzují teoretický předpoklad, ţe zásadní rozhodnutí o rozsahu výroby jsou 

vytvářena na úrovni podnikových ústředí (např. Fothergill, Guy, 1990). Z grafu 5.2 lze vyčíst, 

ţe firmy volily odpovědi téměř na celé škále, kromě extrémů vyjadřujících buď plnou volnost 

rozhodování poboček, nebo úplnou závislost na příkazech ústředí. 

Graf 5.2 Volnost rozhodování poboček velkých podniků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 

Firmy na úrovni poboček, stejně jako na úrovni ústředí, pociťují sounáleţitost s územím jejich 

lokalizace. Nulovou sounáleţitost s oblastí umístění pociťovala na zkoumaném vzorku pouze 

1 firma, coţ představuje 1,89 % z celku. 

Zajímavou oblast tvoří společensko-kulturní lokalizační faktory patřící mezi měkké 

individuální lokalizační faktory, které se stávají předmětem určitého nesouladu odpovědí 

vyplývajícího z hodnocení jejich významnosti a jejich podpory ze strany podniků.  

Přesto, ţe společensko-kulturní faktory byly shodně, jako faktor ovlivňující zakládání ústředí  

i poboček, hodnoceny za zcela nepodstatné, firmy přikládají podpoře kulturních a sportovních 

aktivit význam. Četnost odpovědí v členění na celostátní, regionální a lokální úroveň 
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zachycuje graf 5.3. V označení společensko-kulturních faktorů za nevýznamné lze spatřovat 

loajalitu manaţerů vůči zaměstnavatelům, kteří na první pohled upřednostňují tvrdé 

lokalizační faktory, kterými jsou infrastruktura, geografická poloha, blízkost odběratelů či 

dodavatelů a které přímo ovlivňující hospodaření podniků. 

Graf 5.3 Podpora společenských aktivit ze strany poboček velkých podniků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 

Firmy sice nehodnotí společenské aktivity jako svou marketingovou prioritu (odpověď ano 

v grafu 5.3), nejčastěji však uvádějí, ţe podpora společenských aktivit v jejich podnicích  

spíše probíhá. 36 % velkých podniků takto odpovědělo v případě celostátní a lokální  

podpory kulturních a sportovních akcí, v případě regionální to bylo o procentní bod více, tedy 

37 %. 

5.2.7   Komparace lokalizačních tendencí ústředí a poboček velkých podniků 

Pro velké podniky, jako významné hospodářské aktéry, je lokalizační rozhodování zásadním 

manaţerským úkonem, především protoţe ovlivňuje výsledky celého podniku a jeho případná 

změna je spojena s vysokými náklady. Mezi nejdůleţitější oblasti při tvorbě těchto rozhodnutí 

jsou pro ně dodavatelsko-odběratelské vztahy a širší postavení regionu. Jak ústředí, tak  

i pobočky vyjadřují obdobné preference k jednotlivým lokalizačním faktorům a rozdíly mezi 

nimi jsou minimální (viz graf 5.4). 
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Graf 5.4 Průměrné ohodnocení lokalizačních faktorů ústředí a poboček velkých podniků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 

Z faktorů, kterým je přiřazen vyšší význam na úrovni poboček, lze jmenovat především 

aglomerační výhody, cenu pozemků nebo nízké mzdové poţadavky. Naopak kvalita 

podnikatelského prostředí nebo infrastruktura jsou jako důleţitější hodnoceny ze strany 

podnikových ústředí. 

Za povšimnutí stojí pocit sounáleţitosti. Zatímco průměrná odpověď na úrovni ústředí činila 

1,5, u poboček byla tato oblast ohodnocena v průměru na 1,38. Nejedná se o zásadní rozdíl 

hodnot, přesto z něj vyplývá vyšší vzájemnost s regionem, kde jsou podniková ústředí 

umístěna. 

Při tomto hodnocení je nutné vzít v úvahu, ţe se v případě lokalizace ústředí a poboček jedná 

o značné rozdíly kvality, a proto jsou diference v odpovědích přirozené. 

5.3   Dílčí závěr 

Obsahem kapitoly 5 je kvantitativní a kvalitativní analýza lokalizace velkých podniků. 

Kvantitativní analýza, které předchází deskripce vývoje české ekonomiky v analyzovaném 

období 1995 – 2015, vychází z dat o počtech velkých podniků a jejich agregovaném obratu na 
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úrovni krajů vypočtených na základě databáze Czech top 100. Z analýzy vyplývá, ţe na 

regionální úrovni je největší zastoupení a s tím související generovaný obrat velkých podniků 

v oblasti Střední Čechy. Význam velkých podniků však nemá po celé analyzované období 

rostoucí tendenci, ale od roku 2004 se začínají jejich počty postupně sniţovat, coţ můţe být 

ovlivněno nasycením trhu v oblasti a rostoucí cenovou úrovní nájmů. Další výrazné 

zastoupení velkých podniků je v krajích, které se dlouhodobě zaměřují na průmyslovou 

výrobu, a to Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji. Ostatní kraje jsou, s výjimkou 

Olomouckého kraje, který se vyznačuje nejniţším zastoupení velkých podniků v ekonomice, 

srovnatelné v průběhu celého zkoumaného období. Na základě korelační analýzy byl 

prokázán statisticky významný vztah mezi počty velkých podniků a počty obyvatel právě na 

úrovni krajů. 

Kvalitativní analýza vycházející z dat získaných na základě dotazníkového šetření poukázala 

na význam tvrdých lokalizačních faktorů, např. geografických a ekonomických, při 

lokalizačním rozhodování jak ústředí, tak i poboček velkých podniků. Na úrovni ústředí jsou 

hlavními skupinami ovlivňujících lokalizačních faktorů zformovanými s vyuţitím faktorové 

analýzy dodavatelsko-odběratelské vztahy a měkké lokalizační faktory, charakter 

podnikatelského prostředí, trh práce, místní činitelé, širší postavení regionu a ostatní vlivy. Na 

úrovni poboček bylo vytvořeno 7 skupin lokalizačních faktorů, a to dodavatelsko-

odběratelské vztahy, charakter podnikatelského prostředí, trh práce, místní specifické rysy  

a širší postavení regionu, kulturně-společenské vlivy, systémové atributy a ostatní vlivy. 

Lokalizační rozhodování ústřední a poboček velkých podniků je zaloţené na podobných 

preferencích a nebyly mezi nimi nalezeny výraznější odlišnosti. 
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6   Prostorové aspekty vývoje bank z kvantitativní a kvalitativní 

perspektivy 

Obsahem následující kapitoly je analýza prostorového vývoje bank z kvantitativního  

a kvalitativního pohledu. Kvantitativní analýza se zabývá změnami počtu bank z hlediska 

lokalizace jejich ústředí. Základními parametry jsou celkový počet bank v jednotlivých 

městech ČR a vyjádření jejich podílu na bankovním sektoru ČR na základě výše základního 

kapitálu.  

Kvalitativní analýza je postavena na datech z dotazníkového šetření, které se zajímalo 

především o zhodnocení lokalizačních faktorů jak centrál, tak i jejich poboček a dalších 

souvisejících aspektů. Samotné analýze předchází popis vývoje českého bankovního trhu od 

roku 1995 do roku 2015, jenţ se opírá o údaje ČNB, konkrétně výročních zpráv a zpráv  

o výkonu dohledu nad finančním trhem. 

6.1   Kvantitativní analýza lokalizace bank 

Banky, které představují základní poskytovatele finančních sluţeb, jsou důleţitou součástí 

významných územních center. Lokalizace ústředí bank je proto ukazatelem hospodářské síly 

regionu. V České republice prošel vývoj umístění bankovních ústředí mnoha změnami. 

Především v 90. letech 20. století, kdy docházelo v souvislosti s celkovou transformací české 

ekonomiky také k výrazným změnám v počtu bank, se měnila struktura bankovních center 

napříč regiony.   

Začátek transformace československé ekonomiky byl spojen s dynamickým rozvojem 

bankovního sektoru, který nebyl za uplynulých 40 let předchozího vývoje příliš rozvinutý, coţ 

bylo patrné například v centralizovaném institucionálním uspořádání. Banky nedisponovaly 

ani velkým počtem poboček, ani dostatečným počtem pracovníků, coţ se odráţelo v málo 

rozvinuté struktuře bankovních produktů (srov. např. Vencovský, 1999).  

Po roce 1989 přinesly legislativní změny do bankovního sektoru řadu institucionálních změn. 

Státní banka československá, jíţ byla ponechána role centrální banky státu, jiţ nebyla 

podřízena vládě, zachována byla pouze částečná podřízenost parlamentu. Došlo k vyčlenění  

3 nových univerzálních obchodních bank s právním postavením státních peněţních ústavů, 

které byly v plném vlastnictví státu. Jednalo se o tyto instituce: 

 Komerční banka – pro území České republiky,  

 Všeobecná úvěrová banka – pro území Slovenské republiky,  
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 Investiční banka – s působností pro území České i Slovenské republiky.  

Dále byla ponechána existence 4 stávajících bank – České státní spořitelny, Slovenské státní 

spořitelny, Československé obchodní banky a Ţivnostenské banky.  

Postupně začaly vznikat nové obchodní banky, které mohly působit ve formě akciových 

společností nebo druţstev. Na trh mohly vstupovat také zahraniční banky, ovšem pouze jako 

dceřiné společnosti. Státní banka československá udělila do konce roku 1990 licence  

23 novým bankám (21 na území ČR), do konce roku 1992 to bylo jiţ 57 licencí (45 na území 

ČR). Z hlediska kapitálové struktury vznikaly jak banky se 100% českým kapitálem, tak plně 

zahraniční anebo jejich kombinace. Kromě nových soukromých obchodních bank vznikly dvě 

banky se specializovanou činností: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., coţ byl 

subjekt zaměřený na podporu rozvoje soukromého podnikání prostřednictvím poskytování 

garancí za úvěry od bank a úhrady části nákladů vzniklých úroky pro vznikající podnikatele,  

a Konsolidační banka, státní peněţní ústav, coţ byl subjekt určený pro podporu projektů 

významných z hlediska ekonomické reformy státu, jehoţ činností bylo také přebrání špatně 

návratných úvěrů od existujících bank, které byly banky nuceny poskytnout před rokem 1989 

(srov. Bartošek a kol., 1998).  

6.1.1   Vývoj bankovního sektoru v letech 1995 - 2015 

K 31. 12. 1995 působilo v českém bankovním sektoru 55 bank, mezi které patřilo  

13 obchodních bank bez zahraniční majetkové účasti, 14 obchodních bank s částečnou 

zahraniční majetkovou účastí, 11 obchodních bank se 100% zahraniční majetkovou účastí, 10 

poboček zahraničních bank, 6 stavebních spořitelen s částečnou zahraniční majetkovou účastí 

a 1 státní peněţní ústav – Konsolidační banka. Velké mnoţství bank bylo důsledkem 

především benevolentní politiky při udělování bankovních licencí, kdy byla zvolena 

kombinace restriktivního a liberálního přístupu. Restrikce byla patrná v podobě poţadavku 

300 mil. Kč jako minimálního objemu základního jmění nutného pro vydání licence, liberální 

přístup reprezentoval fakt, ţe licence byly udělovány téměř komukoli při splnění poţadavku 

na základní jmění (srov. Blaţek, 2001). Na bankovním trhu existovaly značné rozdíly mezi 

jednotlivými subjekty. Některé banky se potýkaly s hospodářskými problémy způsobenými 

nezkušeností managementu a často příliš benevolentní úvěrovou politikou. Důsledkem bylo 

odebírání licencí pro výkon činnosti.  

V roce 1995 byla licence odňata v případě České banky, AB banky a Kreditní a průmyslové 

banky. V souvislosti se zmíněnými problémy byl jiţ v roce 1994 zahájen proces stabilizace  
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a konsolidace bankovního sektoru.  Svoji činnost v roce 1995 započala pouze 1 banka – 

Česká exportní banka.  

Rok 1996 byl charakteristický rostoucí diferenciací v oblasti bankovního sektoru. Zatímco u 

velkých a zahraničních bank, které zaujímaly téměř 90 % bankovního trhu, pokračoval jejich 

stabilní vývoj, některé subjekty ve skupině malých bank, představující 4 - 5 % bankovního 

sektoru, se nadále potýkaly s hospodářskými problémy. Typickým rysem tohoto roku bylo 

proto opatření v podobě programu ze strany ČNB ke konsolidaci subsektoru malých bank. 

V roce 1996 vykonávalo v bankovním sektoru svoji činnost celkem 55 bank, z čehoţ 10 bylo 

poboček zahraničních bank a 5 bylo v nucené správě.  Přestoţe počet bank zůstal nezměněn 

oproti předchozímu roku, povolení působit jako banka bylo odebráno 2 subjektům a 2 nové 

banky získaly licenci k činnosti. Jednalo se o dceřinou společnost Westdeutsche Landesbank, 

které z důvodu nezahájení činnosti byla licence v roce 1998 odebrána, a pobočku britské 

Midland Bank, která zahájila činnost v roce 1997. 

V průběhu roku 1997 nezačala v českém bankovním sektoru působit ţádná nová banka. K 31. 

12. 1997 bylo evidováno 50 aktivních bank, jejichţ sníţení oproti předchozímu roku bylo 

způsobeno odnětím licence Ekoagrobance, Bankovnímu domu Skala a Evrobance, 

prohlášením konkurzu na Realitbanku a přechodem právní formy pobočky Oesterreichische 

Volksbanken na dceřinou společnost Volksbank Praha. V průběhu roku 1997 nadále 

pokračoval stabilizační program určený pro subsektor malých bank a v souvislosti se 

zajištěním souladu českého bankovního sektoru s mezinárodními standardy bankovního 

dohledu došlo k reorganizaci bankovního dohledu. 

Rok 1998 byl charakteristický pokračujícím nepříznivým stavem české ekonomiky, 

přetrvávajícím z předchozího roku. V bankovním sektoru probíhala úprava legislativy 

v oblasti bankovního dohledu ČNB nad obchodními bankami. Se zvyšujícími se regulacemi  

a dohledem pokračovalo sniţování počtu bankovních subjektů. K 31. 12. 1998 činil počet 

aktivních bank 45, z čehoţ 10 bylo poboček zahraničních bank. Sniţování počtu bank bylo 

zapříčiněno fúzemi zahraničních bank a završováním konsolidačního programu pro subsystém 

malých bank, ve kterém došlo k odnětí licence u 4 bank. Nově vzniklým subjektem na 

bankovním trhu se stala GE Capital Bank. 

I v roce 1999 pokračoval trend sniţování počtu bank. Jejich celkový počet k 31. 12. 1999 

dosáhl hodnoty 42, jelikoţ 2 subjektům bylo odebráno povolení působit jako banka z důvodu 

špatné finanční situace a 1 banka ukončila svoji činnost na základě vlastního rozhodnutí. 
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Struktura bankovního sektoru byla následující: 4 banky s rozhodujícím podílem státu, 10 bank 

s většinou českého kapitálu, 7 bank s převaţujícím zahraničním kapitálem, 10 poboček 

zahraničních bank a 11 dceřiných společností zahraničních bank. Z důvodu přetrvávajícího 

nepříznivého stavu ekonomiky byla situace v bankovním sektoru charakteristická opatrným 

přístupem bank k úvěrové aktivitě.  

K 31. 12. 2000 bylo v ČR evidováno 40 aktivních bank a poboček zahraničních bank, čímţ 

došlo opět ke sníţení počtu bankovních subjektů tentokrát o 2 banky. Hlavním rysem roku 

2000 bylo postupné oţivování ekonomiky, coţ mělo na bankovní sektor pozitivní dopad 

především z hlediska kapitálového vybavení bank. Významnou událostí na bankovním trhu 

byla akutní krize likvidity, do které se dostala Investiční a poštovní banka, která byla 

z hlediska velikosti základního kapitálu druhou největší v ČR. Po zavedení nucené správy 

byla IP banka prodána Československé obchodní bance. V bankovním sektoru oproti 

předchozím rokům přibylo bank střední velikosti, coţ bylo způsobeno zejména 

uskutečněnými fúzemi v oblasti malých bank. 

V roce 2001 pokračoval trend sniţování počtu bank. K 31. 12. 2001 působilo na bankovním 

trhu 38 bank. Důvodem uvedeného poklesu byl kromě bankovní fúze také převod 

Konsolidační banky na nebankovní subjekt – Českou konsolidační agenturu. Významným 

mezníkem bylo dokončení privatizace státních podílů v obchodních bankách. Ponechání 

kontrolního vlivu státu bylo zachováno pouze ve 2 bankách – České exportní bance  

a Českomoravské záruční a rozvojové bance.  V 68 % bank byl rozhodující kontrolní vliv 

v rukou zahraničních akcionářů. 

Rok 2002 byl charakteristický zlepšováním finančních výsledků bank a pokračováním jejich 

stabilizace. Počet bank klesl o jeden subjekt, coţ bylo zapříčiněno ukončením činnosti 2 bank 

a skutečností, ţe svoji činnost 1 banka zahájila, a to Wüstenrot hypotéční banka. 

V předchozím roce zakončená privatizace státních podílů v komerčních bankách významně 

posílila podíl zahraničního kapitálu v bankách na území ČR, kdy ke konci roku 2002 

představovaly 82 % základního kapitálu prostředky ze zahraničí. 

V roce 2003 se sníţil počet bank na 35 z důvodu odebrání licence 2 bankovním subjektům, 

přičemţ ţádná nová banka na trhu nepřibyla. Bankovní sektor lze v tomto roce popsat jako 

stabilní, přičemţ se zvyšovala jeho odolnost a zlepšovala se finanční výkonnost. Uţ 4 roky po 

sobě bankovní sektor vykazoval kladný hospodářský výsledek. 
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V bankovním sektoru působilo v roce 2004 stejně jako v předchozím roce 35 bank. Po vstupu 

ČR do EU v květnu 2004 začala platit směrnice EU o jednotné licenci, jejíţ princip je v právu 

bank ze zemí EU provádět činnost na území jiného státu na základě povolení ze svého 

domovského státu. Všechny pobočky zahraničních bank (celkem 9) podnikající na území ČR 

přešly do reţimu jednotné licence a další subjekty v rámci reţimu jednotné licence byly 

zaregistrovány k moţnosti poskytovat přeshraniční sluţby bez zaloţení poboček. 

V roce 2005 se v bankovním sektoru neodehrály významné změny. Celkový počet bank byl 

k 31. 12. 2005 evidován na hodnotě 36, coţ znamená zvýšení o 1 subjekt oproti předchozímu 

roku. 2 pobočky zahraničních bank začaly na území ČR působit na základě jednotné bankovní 

licence a dále došlo ke sloučení 2 bank. Stále byl zachován stav silného zastoupení 

zahraničního kapitálu, přičemţ více neţ 96 % aktiv bankovního sektoru náleţelo do přímé či 

nepřímé kontroly zahraničních bank. 

K 31. 12. 2006 poskytovalo bankovní sluţby v ČR celkem 37 aktivních bank. Jejich počet 

vzrostl oproti předchozímu roku z důvodu zahájení činnosti 1 pobočky zahraniční banky. 

Situace v bankovním sektoru se výrazně neměnila, lze ji označit jako stabilizovanou jak 

z pohledu počtu bank, tak i jejich vlastnictví. 

Počet bank zůstal k 31. 12. 2007 zachován stejný jako v minulém roce. Změnila se ovšem 

vnitřní struktura bankovního sektoru a to prostřednictvím fúze bankovních skupin HVB Bank 

Czech Republic s Ţivnostenskou bankou, začátkem působení Unicredit Bank Czech Republic, 

vstupem bankovní skupiny Banco Popolare Česká republika, která převzala IC banku  

a zahájením činnosti mBank jako pobočky zahraniční banky. Bankovní sektor vykázal 

rekordní zisk s meziročním nárůstem 24 %, coţ bylo způsobeno růstem úrokových sazeb a 

zvyšujícím se počtem úvěrů. 

Počet bank se k 31. 12. 2008 nelišil od předchozího roku a bylo jich celkem 37. Měnila se 

však vnitřní struktura bankovního sektoru a to v podobě fúze a transformace na zahraniční 

pobočku v rámci reţimu jednotné licence. Na trh také vstoupil nový subjekt – pobočka 

zahraniční banky Straumur-Burdaras Investment Bank hf - organizační sloţka. Struktura 

bankovního sektoru byla přitom následující: 4 velké, 4 střední, 7 malých bank, 5 stavebních 

spořitelen, 1 banka, která zatím nezahájila činnost a 16 poboček zahraničních bank. Většinový 

podíl (necelých 58 % aktiv celého bankovního sektoru) přitom tvořila skupina velkých bank. 

V roce 2009 došlo k navýšení celkového počtu bank působících na našem území na 39. Svoji 

činnost nově zahájily 3 pobočky zahraničních bank, naopak pobočka zahraniční banky, která 
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vstoupila na český trh v loňském roce, svoji činnost ukončila. Struktura bankovního sektoru 

se výrazně nezměnila. 

Součástí bankovního sektoru bylo k 31. 12. 2010 celkem 41 bank. Ţádná banka během roku 

nezahájila činnost, 2 banky ovšem začaly nově na trhu působit. Jednalo se o banky 

s převáţnou částí on-line sluţeb – Fio banku a ZUNO Bank AG. 

Rostoucí počet bank pokračoval i v roce 2011, kdy bylo k 31. 12. 2011 evidováno 44 bank. 

Zvýšení bylo způsobeno začátkem působení nové banky – Air Bank a 2 poboček zahraničních 

bank. Strukturu bankovního sektoru, kterou lze dlouhodobě označit jako stabilní, tvořily  

4 velké, 8 středních a 6 malých bank, 5 stavebních spořitelen a 21 poboček zahraničních bank. 

Celkový počet bank klesl k 31. 12. 2012 o 1 subjekt. Sníţení počtu bank zapříčinilo ukončení 

činnosti 2 poboček zahraničních bank a naopak jedno její zřízení. Z hlediska aktiv nadále trvá, 

ţe převaţující podíl (57,1 %) celého bankovního sektoru mají 4 velké banky. I vlastnická 

struktura bankovního sektoru je stabilní. Na celkovém základním kapitálu sektoru měl 

většinový podíl (79,2 %) zahraniční kapitál s přímým podílem. Pod přímou i nepřímou 

kontrolou bylo pak 95,4 % celkových aktiv bankovního sektoru. Struktura zahraničních 

vlastníků byla přitom dlouhodobě diversifikovaná vzhledem k příslušnosti k zemím EU. 

Stabilita českého bankovního trhu přetrvávala i v roce 2013. ČNB v tomto roce neudělila 

ţádnou novou bankovní licenci, změny se týkaly pouze poboček zahraničních bank, kdy  

2 nově na trh vstoupily a 1 výkon své činnosti ukončila. Počet bank tak činil k 31. 12. 2013 

celkem 44. 

Charakter stálosti zachoval bankovní trh i v roce 2014, kdy pouze došlo k navýšení počtu 

bank na celkových 45 evidovaných k 31. 12. 2014, coţ bylo zapříčiněno zahájením činnosti 

pobočky zahraniční banky na tuzemském trhu. 

K 31. 12. 2015 působilo na českém bankovním trhu celkem 46 bank. V tomto roce došlo ke 

změnám pouze v oblasti poboček zahraničních bank, kdy 2 nově na trh vstoupily a 1 jej 

opustila. Struktura bankovního sektoru zůstává dlouhodobě bez výraznějších změn. Na trhu 

působily 4 velké, 8 středních, 6 malých bank, 5 stavebních spořitelen a 23 poboček 

zahraničních bank, přičemţ podíl na celkových aktivech bankovního sektoru 4 velkých bank 

činil necelých 59 %. Typická je také dominantní pozice zahraničního kapitálu v českém 

bankovním sektoru. Pod přímou a nepřímou kontrolou zahraničních vlastníků bylo asi 94 % 

aktiv bankovního sektoru. 
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Graf  6.1 Vývoj počtu bank od roku 1995 do roku 2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČNB.  

Jakým způsobem se vyvíjel počet bank na českém bankovním trhu, je shrnuto v grafu 6.1. 

Hlavními rysy vývoje je vysoký počet bank v období 90. let 20. století v souvislosti 

s formováním bankovního trhu po jeho transformaci. Od roku 2000, kdy česká ekonomika  

a v souvislosti s ní i bankovní sektor začali opět postupně expandovat, docházelo k postupné 

stabilizaci trhu.  Jedinou výraznou změnou od tohoto roku bylo postupné zvyšování počtu 

poboček zahraničních bank od roku 2004, kdy v souvislosti se vstupem ČR do EU vešla  

v platnost směrnice EU o jednotné licenci, na jejímţ principu mají banky ze zemí EU právo 

provádět činnost na území jiného státu prostřednictvím povolení ze svého domovského státu 

6.1.2   Vývoj lokalizace bankovních ústředí v letech 1995 - 2015 

Do následné analýzy jsou zahrnuty obchodní banky bez zahraniční majetkové účasti, 

s částečnou zahraniční majetkovou účastí, stavební spořitelny a státní peněţní ústavy. Nejsou 

zde obsaţeny pobočky zahraničních bank a banky v nucené správě. Pro účely analýzy 

lokalizace bankovních ústředí je vyuţito údajů z databáze ARAD České národní banky, 

výročních zpráv ČNB a zpráv o výkonu dohledu nad finančním trhem. 

Analyzované období je totoţné jako v případě analýzy velkých podniků, od roku 1995 do 

roku 2015, se zdůrazněním stavu v letech 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2015. 

Syntetická tabulka, která zachycuje počty bankovních ústředí v jednotlivých městech napříč 

celým zkoumaným obdobím, je uvedena v příloze č. 8. 
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Jiţ v roce 1995 byl český bankovní sektor zasaţen 1. bankovní krizí, která propukla v roce 

1994 a trvala do roku 1997 a jejíţ příčiny lze spatřovat ve špatné úvěrové politice bank,  

v nezkušenosti se řízením a v neposlední řadě v souvislosti s ne příliš dobrými výsledky české 

ekonomiky. Jejím důsledkem byl sniţující se počet bank a tím i klesající počty regionálních 

bankovních ústředí. Bankovní krize se týkala především subsektoru malých bank, pro který je 

typický nízký objem bilanční sumy a významný podíl českého soukromého kapitálu. Za dobu 

1. bankovní krize ukončilo svoji činnost 14 bank.   

V roce 1995 existovaly bankovní centrály v 11 městech ČR. Jednalo se jak o metropolitní 

oblasti, tak i města menšího hospodářského významu. Největší podíl na bankovním sektoru 

měly banky se sídlem lokalizovaným na území hlavního města. Těchto 34 bank se podílelo na 

bankovním sektoru celkem 85,97 %. Z ostatních měst mělo vyšší podíl Ústí nad Labem, kde 

sídlily 2 banky (Universal banka a Ekoagrobanka) a podíl těchto čítal 2,94 % a Prostějov 

(Banka Haná) s podílem 2,51 %. V Moravskoslezském kraji s celkovým podílem 3,69 % byly 

sídelními městy bank Ostrava, Opava a Frýdek-Místek. Dalšími regionálními sídly bank byly 

Zlín, Plzeň, Olomouc, Hodonín (viz tabulka 6.1.) 

Tab. 6.1 Přehled ústředí bank v roce 1995 

Pořadí Sídlo Počet bank 
Základní kapitál 

(v mil. Kč) 

Podíl obce na 

bankovním 

sektoru (v %) 

1 Praha 34 61 598 85,97 

2 Ústí nad Labem 2 2 105 2,94 

3 Prostějov 1 1 801 2,51 

4 Ostrava 1 1 340 1,87 

5 Zlín 1 1 010 1,41 

6 Plzeň 1 1 000 1,40 

7 Frýdek-Místek 1 800 1,12 

8 - 11 Olomouc 1 500 0,70 

8 - 11 Brno 1 500 0,70 

8 - 11 Opava 1 500 0,70 

8 - 11 Hodonín 1 500 0,70 

Celkem 

 

45 71 654 100,00 

Zdroj: Vlastní výpočet dle ČNB, www.rejstřík.penize.cz. 
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V roce 1998 se počet bankovních centrál v jednotlivých městech oproti roku 1995 výrazně 

sníţil. Kromě Prahy sídlily banky ještě v 6 dalších městech – Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, 

Zlíně, Frýdku-Místku a Plzni (viz tab. 6.2). V Praze se nacházely centrály 28 bank a připadal 

tak na ni většinový podíl bankovního sektoru. Z hlediska základního kapitálu se jednalo  

o podíl 84,3 %, čímţ Praha potvrdila své postavení finančního centra. Brno bylo jediným 

dalším městem, kde sídlila více neţ 1 centrála. Svá ústředí zde měly Banka Haná, která sem 

přesídlila z Prostějova, a Volksbank CZ. Bankovní podíl města Brna a celého Jihomoravského 

kraje tak dosáhl 7,35 %. 2 banky působily v Moravskoslezském kraji – Union Banka 

v Ostravě a Moravia Banka ve Frýdku-Místku, které společně tvořily podíl na českém 

bankovním sektoru ve výši 3,76 %. Podíly v ostatních krajích jsou velmi nízké. Universal 

Bank sídlící v Ústí nad Labem představuje 1,97% podíl, zlínská Foresbank 1,31 % a Plzeňská 

banka zahrnující svoje sídlo v názvu pouze 1,28 %. 

Tab. 6.2 Přehled bankovních centrál v roce 1998 

Pořadí Sídlo Počet bank 
Základní kapitál  

(v mil. Kč) 

Podíl obce na 

bankovním sektoru  

(v %) 

1 Praha 28 65 959 84,3 

2 Brno 2 5 751 7,35 

3 Ostrava 1 1 940 2,48 

4 Ústí nad Labem 1 1 544 1,97 

5 Zlín 1 1 027 1,31 

6 - 7 Frýdek-Místek 1 1 000 1,28 

6 - 7 Plzeň 1 1 000 1,28 

Celkem 

 

35 78 221 100,00 

Zdroj: Vlastní výpočet dle ČNB, www.rejstřík.penize.cz. 

V roce 2001 existovala jen 4 města v ČR, která byla sídly bankovních centrál. Kromě Prahy, 

která si se svým 94,1% podílem na bankovním sektoru zvyšovala dominantní pozici v oblasti 

finančních sluţeb a kde sídlilo 25 bank, se jednalo o Ostravu, Plzeň a Brno (viz tab. 6.3). 

V Ostravě se nacházela Union Banka, která v předchozím období posílila svoji pozici 

převzetím 4 bank ze subsektoru malých bank. V Plzni si svoje postavení zachovala Plzeňská 

banka. V Brně se oproti předchozímu popsanému roku sníţil počet bank pouze na 1 - 

Volksbank CZ (Banka Haná ukončila svoji činnost v roce 2000 na základě odnětí licence po 

rozhodnutí ukončit podnikání v bankovnictví). Na základě vlastního rozhodnutí ukončila svoji 
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činnosti oproti minulému období také zlínská Foresbanka. Ústecké Universal bank a Moravia 

Bance z Frýdku-Místku byla odebrána licence k působnosti v bankovním sektoru. 

Tab. 6.3 Přehled bankovních centrál v roce 2001 

Pořadí Sídlo Počet bank 
Základní kapitál  

(v mil. Kč) 

Podíl obce na 

bankovním sektoru  

(v %) 

1 Praha 25 65 102 94,1 

2 Ostrava 1 2 444 3,5 

3 Plzeň 1 1 000 1,4 

4 Brno 1 650 0,9 

Celkem 

 

28 69 196 100,0 

Zdroj: Vlastní výpočet dle ČNB, www.rejstřík.penize.cz. 

V roce 2004 byla na českém bankovním trhu kromě 25 praţských bank pouze 1 s bankovní 

centrálou mimo hlavní město (viz tab. 6.4). Jednalo se o brněnskou Volksbank CZ, která však 

svoje sídlo přesunula do Prahy hned v roce 2006. Plzeňská banka a Union banka ukončily 

svoji činnost v roce 2003. Předchozí fáze, které se vyznačovaly přizpůsobováním sídel 

bankovních centrál prostorovému osídlení, resp. prostorové distribuci obyvatelstva, tak byly 

završeny centralizací. 

Tab. 6.4 Přehled bankovních centrál v roce 2004 

Pořadí Sídlo Počet bank 
Základní kapitál  

(v mil. Kč) 

Podíl obce na 

bankovním sektoru  

(v %) 

1 Praha 25 67 733 98,9 

2 Brno 1 750 1,1 

Celkem 

 

26 68 483 100,0 

Zdroj: Vlastní výpočet dle ČNB, www.rejstřík.penize.cz. 

Přestěhováním sídla poslední banky do Prahy bylo potvrzeno postavení hlavního města jako 

bankovního centra ČR a pro analyzované období byl završen proces centralizace a prostorové 

koncentrace bankovního sektoru. 

6.2   Kvalitativní analýza lokalizace bank 

Kvalitativní analýza lokalizace bank je zaloţena na výsledcích dotazníkového šetření, ve 

kterém banky na úrovni ústředí i poboček vyjadřovaly preference v souvislosti s jejich 
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lokalizací a utvářením lokalizačního rozhodnutí. Vzhledem ke struktuře českého bankovního 

sektoru utvářelo reprezentativní vzorek pouze 9,5 % bank s majoritním vlastníkem z ČR  

a zbývajících 91,5 % mělo většinového zahraničního vlastníka. 

6.2.1   Lokalizační faktory ovlivňující umístění ústředí bank 

První posuzovanou oblastí byly lokalizační faktory související s rozhodnutím o umístění 

centrály banky. Přehled posuzovaných faktorů, jejich průměrné ohodnocení, modus neboli 

nejčastěji volenou odpověď a procento bank, které označily modus, jsou zaznamenány 

v tabulce 6.5. Celková statistická deskripce lokalizačních faktorů je součástí přílohy č. 7. 

Tab. 6.5 Lokalizační faktory rozhodující o umístění centrály bank a jejich ohodnocení 

Lokalizační faktor Průměrné ohodnocení Modus % modus 

geografická poloha 1,86 3 43 

infrastruktura 1,76 3 38 

kvalita podnikatelského prostředí 1,33 2 43 

kvalita pracovní síly 1,14 2 24 

blízkost decizních orgánů 0,86 0 33 

dostupnost/kvantita pracovních sil 0,76 3 38 

prestiţ/pověst místa 0,71 2 38 

blízkost příbuzných oborů (finanční sluţby) 0,52 0 43 

systém veřejné správy 0,43 0 48 

cena pozemků 0,14 1 33 

blízkost konkurence 0,10 0 33 

celostátní politiky 0,05 0 43 

aglomerační výhody -0,29 0 38 

ochota manaţerů stěhovat se -0,81 0 33 

nízké mzdové poţadavky -0,90 0 33 

kvalita ţivotního prostředí -1,05 0 38 

moţnosti kulturního vyţití -1,29 -3 43 

moţnosti sportovního vyţití -1,38 -3 38 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 

Stejně jako v případě podniků, i u bank jsou, přes odlišnou kvalitu podniků a bank, za 

nejvýznamnější lokalizační faktory ovlivňující umístění centrály povaţovány geografická 

poloha a infrastruktura. Na Likertově škále, kde 3 znamenalo zcela rozhodující faktor, 0 
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neutrální postoj a -3 faktor, který neměl ţádný vliv, ohodnotilo 43 % dotazovaných 

geografickou polohu stupněm 3 a 38 % bank přisoudilo tentýţ stupeň infrastruktuře. 

Geografickou polohu a s ní související infrastrukturu tak lze povaţovat za nejpodstatnější 

lokalizační faktory působící na rozhodnutí o umístění centrály v bankovním sektoru. 

Zajímavé je, ţe v porovnání s hodnocením velkých podniků, kde byly tyto dva faktory 

hodnoceny všemi dotazovanými jako určitým způsobem ovlivňující, 2 z oslovených bank 

hodnotily oba faktory jako nevýznamné.  

 V porovnání s ostatními faktory dosáhly poměrně vysokého průměrného ohodnocení kvalita 

podnikatelského prostředí a kvalita pracovní síly. Jelikoţ nejčastější odpovědí zde byl stupeň 

2, lze usuzovat, ţe se jedná o faktory, které banky povaţují za dosti rozhodující.  

Naopak řadu faktorů lze na základě výsledků výzkumu označit jako nevýznamné. Jedná se o: 

kvalitu sportovního vyţití, kvalitu kulturního vyţití, kvalitu ţivotního prostředí, nízké mzdové 

poţadavky, ochotu manaţerů stěhovat se a aglomerační výhody, jejichţ průměrné ohodnocení 

bylo v záporných hodnotách. U kulturního a sportovního vyţití byl nejčastěji zvolenou 

odpovědí stupeň -3, tedy faktor bez jakéhokoli vlivu, z čehoţ plyne, ţe faktory společensko-

kulturního prostředí jsou na základě odpovědí respondentů zcela opomíjeny.  

6.2.2   Shluková analýza faktorů ovlivňujících lokalizační rozhodování poboček bank 

Pro účely sníţení počtu lokalizačních faktorů a vytvoření jejich seskupení byla pouţita 

shluková analýza. Faktorovou analýzu nebylo moţné aplikovat z důvodu nízké hodnoty 

Kaiser-Meyer-Olkinovy míry adekvátnosti výběru (KMO = 0,42).  Uvedené lokalizační 

faktory byly na základě shlukové analýzy rozčleněny do 3 klastrů, k jejichţ vytvoření byly 

pouţity základní statistické charakteristiky, a sice průměr, modus a rozptyl. Zformované 

klastry jsou následující: 

1. širší geografické faktory a lidské zdroje, kam patří geografická poloha, infrastruktura, 

kvalita pracovní síly, kvalita podnikatelského prostředí, prestiţ/pověst místa  

a dostupnost/kvantita pracovních sil, 

2. ekonomické vazby, politické souvislosti a atributy místa, kam jsou zařazeny nízké 

mzdové poţadavky, ochota manaţerů stěhovat se, kvalita ţivotního prostředí, blízkost 

příbuzných oborů/finanční sluţby, celostátní politiky, aglomerační výhody, cena 

pozemků, blízkost decizních orgánů, systém veřejné správy a blízkost konkurence,  

3. kulturně–společenské faktory, které obsahují moţnosti sportovního vyţití a moţnosti 

kulturního vyţití. 
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Banky se při rozhodování o umístění centrály rozhodují odlišně od velkých podniků. Faktory, 

které se sloučily do skupiny 1 „širší geografické faktory a lidské zdroje“ a které mají na 

rozhodování největší podíl, zahrnují kromě tradičních tvrdých lokalizačních faktorů jako je 

geografická poloha města, jeho infrastruktura a disponibilita pracovních zdrojů, také prestiţ  

a pověst místa. Praktickým příkladem je centralizace bankovních ústředí v ČR do jejího 

hlavního města.  

Lokalizační faktory zformované do skupiny 2 „ekonomické vazby, politické souvislosti  

a atributy místa“ jsou rozmanité. Jsou zde zahrnuty jak tvrdé faktory informující o stavu trhu 

a cenách, tak měkké podnikatelské faktory popisující systém veřejné správy či blízkost 

decizních orgánů ovlivněné politickým a administrativně-správním uspořádáním státu.  

Kulturně-společenské faktory reprezentované měkkými individuálními lokalizačními faktory 

jsou vzhledem ke své odlišnosti sloučeny v samostatnou skupinu. 

Obr. 6.1 Dendrogram faktorů ovlivňujících lokalizaci ústředí bank  

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS.  

Graficky jsou postup slučování lokalizačních faktorů na základě jejich homogenity  

a 3 zformované klastry zobrazeny na dendrogramu (viz obr. 6.1). Postup shlukové analýzy je 

pomocí harmonogramu shlukování zachycen v příloze č. 10. 
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6.2.3   Ostatní vybrané faktory  ústředí bank 

Banky jsou na základě výzkumu spokojeny s konečným rozhodnutím o umístění centrály. 

Ţádný z respondentů nevyjádřil nespokojenost v dané oblasti a nejčastěji (u 57 % bank) byl 

volen stupeň 2 – pravděpodobně spokojeni. Vysokou spokojenost vyjádřilo 29 % respondentů 

a mírnou spokojenost 14 % respondentů. Spokojenost potvrzují i výsledné odpovědi 

k případnému stěhování ústředí, o kterém neuvaţuje 66 % bank. Pokud moţnost přemístění 

centrály připadá v úvahu, je nejčastěji zdůvodňováno sniţováním provozních nákladů. 

Spokojenost s lokalizací ústředí a zvaţování jeho stěhování je na základě četnosti odpovědí 

zaznamenána v grafu 6.2.  

Na základě dotazníkového šetření patří mezi města, kam by v případě stěhování svoji centrálu 

banky přemístily, 3 po Praze největší města ČR – Brno, Ostrava a Plzeň.  

Graf 6.2 Spokojenost s lokalizací ústředí a úvaha o jeho změně u bank 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat.  

Z výše uvedených údajů plyne, ţe banky jsou spokojeny s lokalizací svých ústředí a neuvaţují 

o jejich stěhování. Tím byla zodpovězena výzkumná otázka Q2: „Jak jsou banky/podniky 

spokojeny s lokalizací svých ústředí?“ z pohledu bank. 

Praha, která byla označena jako nejvýhodnější lokalita pro umístění bankovního ústředí, 

z pohledu bank disponuje řadou výhod, mezi kterými jsou nejvýznamnější větší kupní síla neţ 

v jiných regionech, vyšší bonita klientů, rozvinutá infrastruktura, blízkost státních orgánů a 

prestiţ místa. 
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Se spokojeností s umístěním centrály koresponduje zjištění, ţe sounáleţitost s územím, kde je 

lokalizováno ústředí pociťuje většina bank. Průměrné ohodnocení čítá 1,62 a pouze  

1 z dotazovaných bank se vyjádřila negativně. 

6.2.4   Lokalizační faktory ovlivňující umístění poboček bank  

Jelikoţ všechny oslovené banky potvrdily, ţe při rozhodování o umístění poboček 

postupovaly podle cílených kalkulací, je nutné provést rozbor faktorů, které při tomto procesu 

byly zásadní. Moţné faktory, jejich průměrné ohodnocení, nejčastěji volená odpověď a její 

procentuální vyjádření jsou zachyceny v tabulce 6.6.  

Tab. 6.6 Lokalizační faktory rozhodující o umístění poboček bank a jejich ohodnocení 

Lokalizační faktor Průměrné ohodnocení Modus % modus 

infrastruktura 2,24 3 43 

geografická poloha 2,00 2 43 

mnoţství firemní klientely 2,00 3 43 

dostupnost/kvantita pracovních sil 1,57 2 33 

prestiţ/pověst místa 1,50 2 33 

kvalita pracovní síly 1,43 3 43 

atraktivita/bonita firemní klientely 1,38 3 33 

kvalita podnikatelského prostředí 1,38 1 38 

mnoţství drobných střadatelů 0,95 3 29 

atraktivita/bonita drobných střadatelů 0,95 3 43 

blízkost decizních orgánů 0,57 0 52 

blízkost konkurence 0,57 2 33 

cena pozemků 0,33 2 43 

nízké mzdové poţadavky 0,29 0 29 

systém veřejné správy -0,10 0 48 

celostátní politiky -0,19 0 48 

blízkost příbuzných oborů (finanční sluţby) -0,24 0 48 

aglomerační výhody -0,24 0 71 

kvalita ţivotního prostředí -0,71 0 52 

ochota manaţerů stěhovat se -0,86 0 33 

moţnosti sportovního vyţití -1,52 -3 57 

moţnosti kulturního vyţití -1,57 -3 57 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 
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Kromě faktorů dotazovaných i při zakládání ústředí, jsou zde navíc obsaţeny faktory týkající 

se zákazníků. Za nejvýznamnější faktory jsou opět povaţovány infrastruktura a geografická 

poloha. Pro pobočky bank také byla podstatná firemní klientela. Její mnoţství povaţuje 43 % 

bank za zcela rozhodující a její atraktivitu případně bonitu stejně hodnotí 33 % respondentů. 

Odlišné je posouzení vlivu drobných střadatelů na umísťování poboček bank. Jejich 

atraktivitu/bonitu označuje 43 % bank za zcela rozhodující. Protoţe však názory na tento 

faktor byly dost rozdílné, průměrné hodnocení faktoru je pouze 0,95. Za nevýznamné faktory 

jsou stejně jako při rozhodování o lokalizaci ústředí povaţovány moţnosti kulturního  

a sportovního vyţití, které 57 % respondentů označilo za zcela nevlivné. 

6.2.5   Shluková analýza faktorů ovlivňujících lokalizační rozhodování poboček bank 

Z původních 22 lokalizačních faktorů byly pomocí shlukové analýzy při posuzování 

homogenity ovlivňujících faktorů vytvořeny 4 klastry. Důleţitou roli při jejich formování 

představovala oblast firemních klientů, coţ způsobilo také odlišnou podobu klastrů 

v porovnání s výše uvedenou klastrovou analýzou faktorů ovlivňujících lokalizaci bankovních 

centrál.  

Vzniklé skupiny faktorů jsou: 

1. širší geografické faktory a lidské zdroje (infrastruktura, mnoţství firemní klientely, 

geografická poloha, dostupnost/kvantita pracovních sil, prestiţ/pověst místa a kvalita 

podnikatelského prostředí), 

2. firemní klientela a atributy místa (blízkost konkurence, cena pozemků, 

atraktivita/bonita firemní klientely, kvalita pracovní síly, mnoţství drobných střadatelů 

a atraktivita/bonita drobných střadatelů),  

3. ekonomické vazby a politické souvislosti (blízkost decizních orgánů, aglomerační 

výhody, blízkost příbuzných oborů/finanční sluţby, ochota manaţerů stěhovat se, 

systém veřejné správy, celostátní politiky, nízké mzdové poţadavky a kvalita 

ţivotního prostředí), 

4. kulturně-společenské faktory (moţnosti kulturního vyţití a moţnosti sportovního 

vyţití). 

Do skupiny 2 „firemní klientela a atributy místa“ se, kromě vlivů z oblasti zákazníků, 

přiřadily další faktory. Zatímco blízkost konkurence a cena pozemků vytváří samostatnou 

podskupinu (jak je patrné z obr. 6.2, který zachycuje dendrogram faktorů ovlivňujících 

lokalizaci poboček bank), kvalita pracovní síly je sloučena s atraktivitou/bonitou firemní 
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klientely a atraktivitou/bonitou drobných střadatelů. Kvalitativní faktory tak vykázaly 

podobná hodnocení.  

Na druhou stranu mnoţstevní faktory, kterými jsou dostupnost/kvantita pracovních sil  

a mnoţství firemní klientely, vykázaly vzájemnou podobnost a spojily se s širšími 

geografickými faktory ve skupině 1. Do skupiny 1 „širší geografické faktory a lidské zdroje“, 

která zahrnuje většinu tvrdých lokalizačních faktorů, se přiřadila také pro lokalizaci 

bankovních poboček zásadní prestiţ místa, coţ potvrzuje stejný způsob rozhodování jako  

u bankovních centrál. 

Skupina faktorů 3 zahrnuje faktory, které se týkají ekonomického a politického zázemí. Jedná 

se převáţně o měkké lokalizační faktory. Na okraji při rozhodování stojí, podle výsledků 

dosaţených při dotazování, kulturně-společenské faktory sloučené ve skupině 4. 

Obr. 6.2 Dendrogram faktorů ovlivňujících lokalizaci poboček bank  

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 

Graficky jsou postup shlukování faktorů ovlivňujících lokalizační rozhodování poboček bank 

na základě jejich homogenity a 4 vytvořené klastry zobrazeny na dendrogramu (viz obr. 6.2). 

Postup shlukové analýzy je na základě harmonogramu shlukování zobrazen v příloze č. 10. 
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6.2.6   Ostatní vybrané faktory poboček bank 

Zajímavou oblastí je vztah ústředí a poboček, konkrétně autonomie rozhodování poboček  

a její závislost na centrálách. Zde se odpovědi bank poměrně lišily a nelze z nich vyvodit 

jasný postoj. Četnost odpovědí je zaznamenána v grafu 6.3. Podle 47 % bank je volnost 

rozhodování spíše zachovávána. Naopak 14 % respondentů autonomii nezanechává vůbec 

nebo jen výjimečně. V případě autonomie rozhodování se ukázala značná rozptýlenost 

odpovědí v této oblasti.  

V případě podniků byly odpovědi také značně rozptýleny, nejčastěji firmy přiznávaly, ţe 

rozhodování je spíše v rukou centrál, čímţ se od bank odlišují. Pokud je však oblast 

zhodnocena z hlediska průměru, nejsou mezi bankami a podniky zásadní rozdíly, jelikoţ 

banky v průměru hodnotily na úrovni 0,43 a podniky 0,2. 

Graf 6.3 Volnost rozhodování poboček bank 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 

Při hodnocení sounáleţitosti poboček bank s územím, kde jsou lokalizovány, lze konstatovat, 

ţe jsou zde velmi silné vazby na území umístění, jelikoţ 47 % uvádí maximální pocit 

sounáleţitosti, zbývajících 53 % vykazuje značný nebo mírný pocit sounáleţitosti. Zde vzniká 

značná odlišnost od hodnocení ze strany podniků, které na základě výsledků dotazníkového 

šetření nejčastěji uváděly pouze mírný pocit sounáleţitosti. 

Jak je patrné z grafu 6.4, názory bank na oblast podpory kulturních a sportovních aktivit se 

značně odlišují napříč územními úrovněmi. Stejně jako u podniků zde vzniká nesoulad 

s negativním ohodnocením kulturně-společenských faktorů a na místě je úvaha o loajalitě 
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manaţerů vzhledem k zaměstnavatelům v přístupu ke zdůraznění důleţitosti tvrdých 

lokalizačních faktorů. 

Graf 6.4 Podpora společenských aktivit ze strany bank 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 

Odpověď ano znamená, ţe banka má podporu společenských aktivit zařazenou mezi 

marketingové priority. Ty jsou nejvyšší na lokální úrovni, kde podpora kulturních  

a sportovních aktivit patří mezi marketingové priority u celé třetiny dotazovaných. I na 

ostatních úrovních je četnost pozitivních odpovědí vysoká. Pokud jsou sečteny kladné 

odpovědi, tedy určitá forma podpory společenských aktivit, na celostátní úrovni jí uvádí 80 % 

dotazovaných bank. 

Stejně jako v případě velkých podniků, i u bank byly kulturně-společenské faktory hodnoceny 

jako nedůleţité. Zajímavá je také komparace podpory společenských aktivit u bank a velkých 

podniků (viz grafy 5.3 a 6.4). Základní odlišnost je, ţe u podniků je podpora téměř stejná na 

všech územních úrovních, zatímco u bank jsou patrné výše zmiňované odlišnosti. 

6.2.7   Komparace lokalizačních tendencí centrál a poboček bank 

Z komparace provedených klastrových analýz lokalizačních faktorů ovlivňujících zakládání 

centrál a poboček bank lze vyvodit, ţe banky svoje rozhodování provádějí v obou případech 

na základě podobných preferencí. Je nutné zdůraznit, ţe podobně jako v předchozím případě 

(viz podkapitola 5.2.7) se jedná o rozdíly v kvalitě mezi ústředím a pobočkami. 

Nejvýznamnější je vţdy skupina geografických faktorů, lidských zdrojů a stavu 

podnikatelského prostředí. Faktory, které banky sice zohledňují, ale nejsou pro ně 
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nejpodstatnější a názory bank jsou zde více rozptýleny, tvoří oblast politických souvislostí 

stanovujících např. systém veřejné správy, některá specifika místního trhu jako nízké mzdové 

poţadavky nebo aglomerační výhody a environmentální faktory zohledňující stav ţivotního 

prostředí. Shoda přetrvává v hodnocení nevýznamnosti kulturně-společenských faktorů. 

Banky při svém rozhodování o umístění centrál i jejich poboček musí zváţit řadu vstupujících 

lokalizačních faktorů. Mezi nejvýznamnějšími jsou jak v případě ústředí, tak i poboček 

tradiční tvrdé lokalizační faktory – geografická poloha a infrastruktura. Důleţité jsou také 

lidské zdroje, jak z hlediska kvantity, tak i kvality.  

Při porovnání průměrného ohodnocení uvedených faktorů je jim ve většině případů větší 

význam přikládán ze strany bankovních poboček. Obecně však mezi preferencemi 

bankovních ústřední a poboček nebyly vykázány zásadní rozdíly a význam jednotlivých 

lokalizačních faktorů se podstatně neodlišuje, jak ukazuje graf 6.5.  

Graf 6.5 Průměrné ohodnocení lokalizačních faktorů ústředí a poboček bank

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 
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Z faktorů, u kterých jsou lokalizační faktory hodnoceny s mírně odlišnými preferencemi, lze 

jmenovat dostupnost pracovních sil a prestiţ/pověst místa. Oběma lokalizačním faktorům je 

přikládán větší význam ze strany bankovních poboček. Celkový větší význam většiny 

lokalizačních faktorů pro pobočky svědčí o tom, ţe rozhodování o umístění poboček je 

přikládána vyšší důleţitost neţ v případě centrál, které, jak je patrné na příkladu českých 

bank, se usídlují většinou v metropolitních oblastech.  

Obecně lze shrnout, ţe mezi lokalizačním rozhodováním ústředí a poboček velkých podniků 

existují mnohem menší rozdíly neţ v případě centrál a poboček bank. 

6.3   Dílčí závěr 

Obsahem kapitoly 6 je kvantitativní a kvalitativní analýza lokalizace bank. Kvantitativní 

analýza, které předchází deskripce bankovního sektoru v analyzovaném období 1995 – 2015, 

je zaloţena na datech o počtu bankovních ústředí na úrovni obcí a podílu bank na bankovním 

trhu, které jsou získány a přepočteny na základě výročních zpráv a statistik České národní 

banky a obchodního rejstříku. Vývoj lokalizace bankovních ústředí, jejichţ počet byl nejvyšší 

v 90. letech 20. století, nejprve směřoval k usídlení do významných metropolitních oblastí, 

nakonec byl však završen centralizací v hlavním městě Praze. 

Z kvalitativní analýzy, která staví na výsledcích dotazníkového šetření, plyne pro utváření 

lokalizačního rozhodování důleţitost tvrdých lokalizačních faktorů. Banky, jejichţ všechna 

sídla jsou umístěna v hlavním městě Praze, jako moţné sídlo bankovní centrály označily 3 po 

hlavním městě největší města – Brno, Ostravu a Plzeň.  Na úrovni ústředí jsou hlavními 

ovlivňujícími skupinami lokalizačních faktorů, které byly vytvořeny s vyuţitím klastrové 

analýzy, širší geografické faktory a lidské zdroje, ekonomické vazby, politické souvislosti  

a atributy místa a kulturně-společenské faktory. U bankovních poboček byla navíc 

zformována skupina faktorů, které se týkají firemní klientely.  

Bankovní ústředí a pobočky se při utváření lokalizačního rozhodování řídí obdobnými 

preferencemi. Přestoţe je většina faktorů hodnocena s mírně vyšším významem ze strany 

poboček, výraznější rozdíly nejsou patrné. 

 

  



106 

 

7 Závěr 

Doktorská dizertační práce zpracovaná na téma „Vývoj lokalizace velkých podniků a bank 

v České republice“ si kladla za cíl analyzovat a zhodnotit vývoj lokalizace velkých podniků  

a bank v České republice na regionální úrovni. Dílčí cíle práce byly určit vztah mezi počty 

velkých podniků a počty obyvatel a vytvořit skupiny faktorů, které ovlivňují lokalizační 

rozhodování velkých podniků a bank. 

Analýza byla provedena z kvantitativní a kvalitativní perspektivy. Práce představuje téma, 

kterému nebylo v české odborné literatuře věnováno mnoho pozornosti, přestoţe lokalizace 

podnikatelských subjektů je oblastí podílející se na regionální diferenciaci.  

Mezi hlavní teoretické přínosy práce (viz tab. 7.1) patří zpracování přehledu teoretických 

poznatků z oblasti lokalizačního rozhodování podniků a bank, systematizace teoretických 

východisek vlivu velkých podniků a bank na regiony, především na regionální ekonomiku  

a sloučení Prahy a Středočeského kraje do oblasti Střední Čechy z důvodu jejich vzájemných 

vazeb. 

 Praktickými přínosy je provedená komparativní analýza velkých podniků na základě jejich 

absolutního i přepočteného počtu a velikosti obratu na úrovni krajů, zjištění statisticky 

významného vztahu mezi počty velkých podniků a územní distribucí obyvatelstva pomocí 

korelační analýzy, syntéza poznatků o umístění bankovních ústředí na základě podílu na 

bankovním trhu na úrovni obcí, analýza a zhodnocení lokalizačních faktorů na úrovni ústředí 

a poboček velkých podniků a bank a syntetizace lokalizačních faktorů s vytvořením nových 

skupin faktorů podílejících se na utváření lokalizačního chování velkých podniků a bank za 

vyuţití metod faktorové a shlukové analýzy. 

Tab. 7.1 Teoretické a praktické přínosy dizertační práce 

Oblast přínosu 

Přínos 

v oblasti 

teorie 

Přínos 

v oblasti 

praxe 

Přehled a syntéza teoretických poznatků o lokalizačním 

rozhodování velkých podniků a bank 
x  

Systematizace teoretických poznatků k oblasti vlivu velkých 

podniků a bank na ekonomiku regionu 
x  

Vytvoření charakteristiky krajů České republiky se 

zdůrazněním ekonomických a demografických specifik 

regionálních ekonomik se zaměřením na velké podniky  

a banky 

x  
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Vymezení vývoje české ekonomiky v analyzovaném období 

1995 - 2015 
x  

Vymezení vývoje bankovního sektoru v analyzovaném období 

1995 - 2015 
x  

Sloučení hlavního města Prahy a Středočeského kraje pro účely 

analýzy do jedné oblasti s označením Střední Čechy 
x x 

Výpočet přepočteného počtu velkých podniků v regionálním 

členění 
 x 

Časová a věcná komparace velkých podniků na základě 

ukazatelů absolutní počet podniků, přepočtený počet podniků  

a agregovaný obrat 

 x 

Zjištění vzájemných vztahů mezi počty velkých podniků  

a počty obyvatel na územní úrovni NUTS 3 pomocí korelační 

analýzy 

 x 

Analýza a zhodnocení faktorů ovlivňujících lokalizační 

rozhodování ústředí a poboček velkých podniků a jejich 

statistická deskripce 

 x 

Syntetizace a vytvoření skupin lokalizačních faktorů na úrovni 

ústředí a poboček velkých podniků s vyuţitím faktorové 

analýzy 

 x 

Syntéza poznatků o umístění bankovních ústředí a určení jejich 

pořadí na základě podílu na bankovním trhu na úrovni obcí 
 x 

Analýza a zhodnocení faktorů ovlivňujících lokalizační 

rozhodování bankovních ústředí a poboček a jejich statistická 

deskripce 

 x 

Syntetizace a vytvoření skupin lokalizačních faktorů u 

bankovních ústředí a poboček s vyuţitím shlukové analýzy 
 x 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Zastoupení velkých podniků v ČR na úrovni krajů v analyzovaném období od roku 1995 do 

roku 2015 bylo stabilní a nevykazovalo výraznější výkyvy v čase. Sloučením Prahy  

a Středočeského kraje byla omezena výrazná ekonomická převaha hlavního města. Postavení 

oblasti Středních Čech však stále zůstalo dominantní z hlediska absolutního i přepočteného 

počtu podniků. Přepočtený počet podniků v oblasti Střední Čechy se zvyšoval mezi lety 1995 

a 2004, kdy dosáhl svého maxima. Od roku 2007 docházelo k postupné redukci počtu 

podniků a v roce 2015 byl jejich počet dokonce niţší neţ ve výchozím roce 1995. Pokud je 

oblast rozloţena na Prahu a Středočeský kraj, je stejný trend zaznamenán na obou územích. 

Bylo moţné pozorovat, ţe kolem roku 2004 se oblast začala potýkat s nasycením trhu, které 

bylo v souvislosti s limity produkčních faktorů, především s výrobním zdrojem práce.  
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Po oblasti Středních Čech byly nejvyšší absolutní i přepočtené počty velkých podniků 

zaznamenány v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, které mají charakter tradičních 

průmyslových oblastí. V obou případech v roce 2015 narostl počet podniků v porovnání 

s výchozím rokem. Diferencovanost vývoje tradičních průmyslových regionů je patrná 

v letech 2004 aţ 2010. Zatímco v Moravskoslezském kraji v tomto období počet podniků 

dosáhl nejvyšších hodnot, v Ústeckém byly počty naopak zredukovány. Z ostatních krajů je 

vyšší zastoupení velkých podniků v Plzeňském kraji. Ve zbývajících krajích je zastoupení 

velkých podniků nevýznamné. Nejniţší počty jsou dlouhodobě v Olomouckém kraji, coţ 

odpovídá jeho stále přetrvávajícímu zemědělskému charakteru. 

Ve sledovaném období byl potvrzen statisticky významný vztah mezi počtem podniků  

a počtem obyvatel na úrovni územních celků NUTS III. Na základě průřezové analýzy byla ve 

všech letech prokázána statisticky významná hodnota Pearsonova korelačního koeficientu  

s hodnotou nad 0,9, coţ vypovídá o velmi silném vztahu mezi zkoumanými veličinami. Ve 

vývoji koeficientů nebyly výraznější výkyvy, přestoţe ve zkoumaném období docházelo 

k redistribuci obyvatel mezi kraji. 

Lokalizace bank, která byla zkoumána na úrovni bankovních ústředí, vykázala ve zkoumaném 

období jasný trend centralizace. V roce 1995 byly bankovní centrály umístěny v 11 městech 

ČR, coţ odpovídá 7 krajům. Největší podíl na bankovním sektoru (85,97 %) měly bankovní 

centrály sídlící na území hlavního města. Kromě metropolitních oblastí, jako je Brno  

a Ostrava, se ústředí nacházela i v městech menšího hospodářského významu, jako např. 

Frýdek-Místek, Hodonín, Prostějov. Vlivem redukce počtu bank při první bankovní krizi  

a přesouváním bankovních sídel, se počet měst se sídlem bankovního ústředí výrazně sníţil 

jiţ v roce 1998, kdy kromě Prahy se jednalo o dalších 6 měst, tedy celkem 6 krajů.  

Pokles počtu měst, kde byly umístěny bankovní centrály, pokračoval i v roce 2001. Ústředí 

byla zachována ve městech s významnou ekonomickou pozicí. Jednalo se o 4 města – Prahu, 

které s podílem 94,1 % posilovala dominantní pozici v oblasti finančních sluţeb, Ostravu, 

Plzeň a Brno. Zdálo se tedy, ţe bankovní centrály se usídlují do měst, která tvoří centra 

regionů. V roce 2004 však pokračoval trend centralizace bankovních ústředí a jediná 

mimopraţská bankovní centrála byla umístěna na území města Brna, která svoje sídlo 

přemístila v roce 2006, čímţ potvrdila pozici Prahy jako bankovního centra ČR. Na základě 

kvalitativního výzkumu byla Praha preferována před ostatními městy především z důvodů 

vysoké kupní síly a kvalitní infrastruktury. 
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U velkých podniků a bank byly dále analyzovány preference ke konkrétním lokalizačním 

faktorům. Podniky a banky, jak na úrovni ústředí, tak i na úrovni poboček, povaţovaly za 

nejdůleţitější tvrdé lokalizační faktory – geografickou polohu a infrastrukturu.  

U podnikových i bankovních ústředí byla shodně jako třetí nejvýznamnější faktor vnímána 

kvalita podnikatelského prostředí, u podnikových poboček byla nezbytná blízkost dodavatelů 

a u poboček bank bylo rozhodování ovlivněno mnoţstvím klientů. 

V práci byly stanoveny 2 výzkumné otázky. Q1: „Jaký je vztah mezi počty velkých podniků a 

počtem obyvatel na úrovni územních celků NUTS III?“ byla zodpovězena na základě 

průřezového výpočtu korelačního koeficientu za 21 sledovaných let. Ve všech letech byl 

prokázán statisticky významný vztah mezi zkoumanými veličinami. Výzkumná otázka Q2: 

„Jak jsou banky/podniky spokojeny s lokalizací svých ústředí?“ byla zodpovězena na základě 

výsledků dotazníkového šetření, kde 96,3 % podniků a 100 % bank uvedlo, ţe je spokojeno 

s umístěním ústředí. 

Při komparaci lokalizačního uvaţování velkých podniků a bank vznikl rozdíl především 

v ohledu na zákaznickou základnu, kterou banky, jako specifický typ podniku zabývající se 

obchodem s penězi a finančními prostředky, povaţují za zásadní. Zákazníci, resp. odběratelé, 

patří k důleţitým rozhodovacím kriteriím i u podniků, větší význam však podniky přikládají 

dostupnosti dodavatelů. Ve výsledcích se odráţí skutečnost, ţe zatímco banky mají 

srovnatelný předmět činnosti, činnost podniků je značně diferencovaná a zahrnuje v sobě 

podniky všech sektorů.   

S vyuţitím faktorové analýzy byly, z původního počtu 22 lokalizačních faktorů, u velkých 

podniků vytvořeny základní skupiny faktorů ovlivňujících jejich lokalizační rozhodování. Na 

úrovni ústředí byly faktory zredukovány a synteticky seřazeny do 6 skupin faktorů: 

dodavatelsko-odběratelské vztahy a měkké lokalizační faktory, charakter podnikatelského 

prostředí, trh práce, místní činitelé, širší postavení regionu a ostatní vlivy. Podobných  

7 skupin bylo zformováno na úrovni poboček. Vyšší počet vytvořených skupin faktorů byl 

způsoben osamostatněním kulturně-společenských vlivů. Jednalo se o skupiny: dodavatelsko-

odběratelské vztahy, charakter podnikatelského prostředí, trh práce, místní specifické rysy  

a širší postavení regionu, kulturně-společenské vlivy, systémové atributy a ostatní vlivy. 

Banky jsou jak z pozice centrál, tak i poboček při rozhodování o umístění svého sídla 

ovlivněny 3 skupinami lokalizačních faktorů. Jedná se o širší geografické faktory a lidské 

zdroje, ekonomické vazby, politické souvislosti a atributy místa a kulturně-společenské 
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faktory. U bankovních poboček navíc vznikla skupina faktorů týkající se firemní klientely, 

kterou jsou banky při zvaţování lokalizace ovlivňovány.  

Z práce vyplývá několik doporučení, která mohou být vyuţita jak ze strany veřejné správy, 

tak managementu velkých podniků a bank. Pro management velkých podniků a bank jsou 

zformulována následující doporučení: 

 Jelikoţ při umístění ústředí a poboček podniků management zohledňuje celé spektrum 

lokalizačních faktorů a přes upřednostňování tvrdých lokalizačních faktorů neopomíjí 

ani měkké faktory, je nezbytné, aby lokalizační rozhodování bylo nadále součástí 

podnikového plánování a byla mu věnována patřičná pozornost. Vedení podniků by 

při lokalizačním rozhodování mělo především zohledňovat faktory, které jsou značně 

diferencované napříč regiony. Jedním z těchto je obecně výrobní faktor práce, ať 

z hlediska jeho kvantity, tak i kvality. Především kvalita pracovní síly můţe být 

regionálně značně diferencovaná vzhledem k odlišné vzdělanostní struktuře, coţ 

souvisí mimo jiné s rozdílným umístěním různých typů vzdělávacích institucí a má 

dopad na migraci zejména mladého obyvatelstva do oblastí, které jsou pro něj 

ekonomicky výhodnější. 

 Pro banky zůstává navzdory změnám bankovního sektoru v podobě jeho značného 

přechodu k elektronickým sluţbám, kdy některé banky nabízejí většinu sluţeb na 

základě on-line přístupu, stále důleţité fyzické umístění centrál a poboček. Svůj 

význam mají jak tvrdé lokalizační faktory, např. geografické a ekonomické, tak 

měkké, např. prestiţ místa. Jelikoţ v bankovním sektoru byla jako významný 

lokalizační faktor hodnocena oblast klientely, je třeba při lokalizačním rozhodování 

zohledňovat i faktory, které na zákazníky mohou přímo působit, např. kvalitu 

ţivotního prostředí nebo kulturně-společenskou oblast. Tyto faktory mohou ovlivňovat 

kromě zákazníků také potenciální zaměstnance. Rozhodování o lokalizaci tak stále 

zůstává neodmyslitelnou součástí bankovního managementu a je třeba mu věnovat 

dostatečnou pozornost.  

 Jelikoţ počty velkých podniků korelují na úrovní krajů ČR s územní distribucí 

obyvatelstva, je třeba při rozhodování o umístění ústředí velkých podniků zvaţovat 

jako jeden z důleţitých faktorů pracovní sílu, která můţe být limitována hranicí 

produkčních moţností. Pokud poptávka po pracovnících ze strany podniků začne 

převyšovat nabídku pracovních sil ze strany domácností, je třeba, aby podniky 

motivovaly potenciální zaměstnance k výběru právě jejich firmy. Je důleţité uvaţovat 
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o nastavení podmínek práce, jejichţ základem je odpovídající mzdové ohodnocení, ale 

i další benefity a v neposlední řadě moţnost dalšího vzdělávání, která je výhodná, jak 

pro zaměstnance, tak pro podniky. 

Pro oblast veřejné správy, konkrétně představitele územních samospráv a orgány veřejné 

správy související s podnikáním, plynou následující doporučení: 

 V post-transformačních ekonomikách je obecně přikládán větší význam tvrdým 

lokalizačním faktorům oproti vyspělým státům, kde je kladen větší důraz na faktory 

měkké. Jelikoţ vybavenost fyzickou infrastrukturou se postupně zvyšuje i v post-

transformačních zemích a tyto tvrdé lokalizační faktory začínají být napříč regiony 

ubikvitní, vyplývá do budoucna prostor zaměřit pozornost více na měkké faktory. 

Z měkkých lokalizačních faktorů mají velký potenciál např. prestiţ místa nebo systém 

veřejné správy a její komunikace s podnikatelskými subjekty. Orgány veřejné správy 

se mohou odlišovat také systémem sluţeb, jako například poradenství, které mohou 

současným i potenciálním podnikatelům nabízet. To můţe usnadňovat podnikání 

v regionech a přispět k rozvoji regionálních ekonomik. 

 Banky si dovedou představit umístění centrály jen ve třech jiných městech ČR mimo 

hlavní město Prahu. Tato města by tak měla vytvářet podmínky pro rozvoj 

lokalizačních faktorů důleţitých pro bankovní sektor. Kromě tvrdých lokalizačních 

faktorů, jejichţ stav banky zohledňují při rozhodování o umístění, se můţe jednat 

např. o kvalitu sluţeb, kterou poskytují orgány veřejné správy, čímţ mohou zvyšovat 

hospodářskou úroveň regionu, ale i jeho pověst. Více podnikajících subjektů je 

důleţitý signál právě pro banky, které jako jeden z důleţitých faktorů zohledňují 

oblast klientely. 

V následujících letech lze předpokládat, ţe centralizace bankovních ústředí do hlavního města 

bude, s moţností malých výjimek, zachována. Z provedené analýzy vyplynulo, ţe vliv na 

vývoj bankovního sektoru má především celkový vývoj ekonomiky, legislativní změny  

a vstup do nadnárodních organizací, coţ bylo znatelné po vstupu ČR do EU při přechodu na 

reţim jednotné licence. Lokalizační chování bank však nebylo těmito změnami přímo 

ovlivněno. U velkých podniků lze odhadovat, ţe lokalizace jejich ústředí a poboček bude 

podmíněna dostatkem kvalifikované pracovní síly, coţ je na základě uskutečněné analýzy 

jeden ze základních lokalizačních faktorů. Nadále lze předpokládat převahu oblasti Středních 

Čech, ale právě s ohledem na situaci na trhu práce je moţné, ţe se dominantní postavení bude 
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mírně sniţovat. Také lze odhadovat, ţe i nadále bude zachován význam velkých podniků 

v regionech, které se dlouhodobě zaměřují na průmyslovou výrobu. 

Práce vytváří základní studijní zdroj i materiál, na který je moţné navázat především 

z hlediska časového rozsahu, kdy analyzované období zakončené rokem 2015 je moţné 

rozšířit vzhledem k pozitivnímu ekonomickému vývoji let 2016 a 2017. 
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Conclusion 

The aim of the doctoral thesis dealing with the issue of “The course of locating large 

enterprises and banks in the Czech Republic” was to analyse and evaluate the course of 

locating large enterprises and banks in the Czech Republic on the regional level. 

Summarizing theoretical knowledge regarding the location decision-making of enterprises and 

banks and systematization of the theoretical basis concerning the influence of large 

enterprises and banks on regions, i.e., the regional economy, are the main theoretical 

contributions of this thesis. The thesis is useful in practice thanks to the presentation of the 

comparative analysis of large enterprises that was carried out on the basis of their absolute 

and recalculated amount of turnover, finding out the statistically significant relationship 

between the numbers of large enterprises and territorial distribution of population that was 

found out on the basis of the correlation analysis, creation of an overview of location of bank 

headquarters and determination of their order based on their interest participation in the 

banking market and the statistical evaluation of localization factors including the formation of 

basic groups of these factors using factor analysis in large enterprises and cluster analysis in 

banks.  

The thesis thus presents several recommendations that may prove useful both for public 

administration and management of large enterprises and banks: 

- Since the management takes into consideration the whole spectrum of localization 

factors when locating the headquarters and branches of the enterprise and even though 

the hard localization factors are given preference over the soft ones, it is necessary to 

make the location decision-making process a part of business planning and pay due 

attention to it.  

- Even though the banking sector is changing due to significant changeover to electronic 

services, the physical location of their headquarters and branches is still very 

important to banks. Both hard localization factors, for instance geographical and 

economic factors, and soft localization factors, for instance the prestige of location, are 

important. Deciding about localization is therefore still an essential part of banking 

management and it is necessary to pay due attention to it. 

- There is a tendency to put emphasis on hard localization factors in post-transformation 

economies when compared with developed countries that put emphasis on soft factors. 
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Given that the physical infrastructure in post-transformation countries is improving, 

there will be more room for concentrating on soft factors. 

- Since the number of large enterprises correlates with the territorial distribution 

of population on the regional level in the Czech Republic, it is necessary to take into 

account the labour force that is one of the important factors, which may be limited by 

the available productive capacity, when choosing the location of the headquarters of a 

large enterprise. 

- The banks can conceive of locating the headquarters in only three cities in the Czech 

Republic besides the capital, Prague. These cities should thus create conditions for the 

development of localization factors important to the banking sector. 

The doctoral thesis forms a basic learning resource and represents a source for follow-up 

studies focusing mainly on the time span. The analysed period ends in 2015 and could be 

extended given the positive economic growth in 2016 and 2017. 
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Příloha č. 1 

Charakteristické rysy fordismu a postfordismu 

Fordismus Postfordismus 

Ekonomika a výrobní proces 

Úspory z rozsahu Úspory ze specializace 

Masová produkce homogenních produktů Produkce malých specifických sérií 

Masová konzumní společnost – dříve méně 

diferencovaná poptávka 

Diferenciace poptávky a individualizace 

konzumních stylů 

Velké výrobní zásoby (skladování) Minimalizace výrobních zásob 

Dodatečná kontrola kvality Průběţná kontrola kvality během výrobního 

procesu 

Dominance průmyslu - industrializace Dominance terciéru a kvartéru – 

deindustrializace 

Sniţování nákladů prostřednictvím mzdové 

politiky 

Důraz na učení se prostřednictvím činností a 

kontaktů 

Plat na vykonanou práci Důraz na kvalitu lidských zdrojů a jejich 

rozvoj, personálně specifické platy 

Silná specializace činností Odstranění striktního omezení činností 

Vertikální hierarchická organizace práce a 

řízení 

Převaţující horizontální organizace práce, 

snaha o komunikaci uvnitř týmu 

Síla odborů Individualismus 

Území, rozvoj a politika 

Stát blahobytu – rozsáhlý systém sociálního 

zabezpečení garantovaného státem 

Neoliberalismus – privatizace sociálních, 

státem garantovaných, systémů 

Keynesiánství a státní intervencionismus – 

regulace trhu 

Neoliberalismus – podpora fungování 

volného trhu, deregulace 

Národní, centrální „exogenní“ regionální 

politika 

Regionalizovaná „endogenní“ regionální 

politika 

Subvencovaný region a město „Podnikající“ region a město 

Centralizace – hierarchické řízení shora dolů Decentralizace – aktivita zdola, nový styl 

řízení veřejného sektoru 

Regulace a kontrola soukromého sektoru ze 

strany veřejného sektoru 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

(PPP), veřejný sektor stimuluje chování  

a aktivity soukromého sektoru 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Harvey, 1989. 

 



 

 

Příloha č. 2 

Klasifikace lokalizačních faktorů 

Tvrdé lokalizační faktory 
Měkké podnikatelské 

lokalizační faktory 

Měkké individuální 

lokalizační faktory 

Trh práce 

disponibilita kvalitních lidských 

zdrojů, úroveň platů a mezd, 
moţnosti vzdělávání, 

specializace trhu práce 

kvalita institucí souvisejících 
s trhem práce 

moţnosti pracovního uplatnění, 

vzdálenost pracovních míst, 

moţnosti vzdělávání 

Podnikatelské prostředí a infrastruktura 

disponibilita ploch (průmyslové 
zóny) a nebytových prostor, 

externí dopravní infrastruktura 

(napojení na silnice, ţeleznice, 

letiště, vodní cesty), interní 
dopravní infrastruktura (silnice, 

veřejná doprava, parkoviště 

image průmyslových zón 

kvalita a vzhled pracovního 

prostředí a jeho okolí, 

komunikační a sociální 

infrastruktura, dopravní 
napojení a obsluţnost 

Ceny, náklady, příjmy 

cena půdy, místní daně a 
poplatky, subvence a dotace 

poskytované městem, cena 

likvidace odpadů, cena energií a 
vody, mzdy a platy 

 
regionální rozdíly ve mzdách  

a ţivotních nákladech 

Trhy, ekonomické vazby, kooperační sítě 

blízkost dalších závodů daného 

podniku, blízkost dodavatelů, 
blízkost odběratelů, kontakty 

s podniky stejného oboru, 

kontakty s podniky navazujících 
odvětví, blízkost vědecko-

výzkumných institucí, 

spolupráce s institucemi 

veřejného sektoru 

sítě kontaktů vně podniku 

(úřady práce, školy), podpora ze 
strany aktérů veřejného sektoru, 

kvalita výzkumných zařízení, 

shoda podnikatelských aktérů a 

aktérů veřejného sektoru 

sociální kvalita prostředí 

(neformální kontakty) 

Geografická poloha města 

dostupnost trhů a významných 

ekonomických regionů 

 

image geografické polohy 

geopolitická poloha 

dostupnost atraktivních lokalit  

v regionu 

Flexibilita, mentalita, aktivita 

 

flexibilita, aktivita a 

kompetence podniků, veřejné 

správy, politických subjektů, 
mentalita zaměstnanců 

(pracovní aktivita, flexibilita, 

iniciativa) 

mentalita místního obyvatelstva 

(krajová specifika, náboţenství 

apod.) 

 

Ekonomické klima 



 

 

 

shoda aktérů soukromého a 

veřejného sektoru, chování 

aktérů veřejné správy vůči 
podnikatelům, stabilita 

politických rozhodnutí (územní 

plánování), 

politickoekonomické klima 
vnějšího prostředí 

 

Image, tradice 

 

význam tradic a historie 
lokality, lokální vázanost 

podniků a obyvatel, image 

lokality, města, regionu, image 

z mezinárodního hlediska 

metropolitní nebo provinční 

atmosféra města, historický 

význam města, image lokality  
a regionu 

Kultura 

 

význam města v oblasti kultury 

a médií, spolupráce 

(sponzoring) kulturních zařízení 

moţnosti kulturního vyţití, 

mnoţství a kvalita kulturních 

zařízení 

Kvalita krajiny, kvalita města a jeho lokalit 

  

vzhled a kvalita krajiny, péče  

o městskou zeleň, historické 

části města 

Bydlení, sport a volný čas, infrastruktura 

  

náklady na bydlení, mnoţství 

kvalitních moţností bydlení, 

komplexnost sluţeb 

Kvalita ţivotního prostředí 

ekologické legislativní 

poţadavky a podmínky, 

ekologické standardy 
(recyklace, odpadní 

hospodářství), čistota vody a 

vzduchu, geologická stabilita) 

 

počasí/klima, čistota vzduchu, 

kvalita vody, postoje v oblasti 
ochrany a tvorby ţivotního 

prostředí 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  Grabow, Hollbach-GrŊmig, 1995. 

  



 

 

Příloha č. 3 

Vývoj středního stavu obyvatelstva v letech 1995 až 2015 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Střední Čechy 2 320 184 2 313 312 2 308 021 2 304 148 2 299 786 2 297 049 2 288 985 

- Hlavní město Praha 1 212 655 1 207 299 1 202 552 1 196 948 1 189 981 1 183 900 1 164 682 

- Středočeský kraj 1 107 529 1 106 013 1 105 469 1 107 200 1 109 805 1 113 149 1 124 303 

Jihočeský kraj 627 180 626 618 626 587 626 592 626 244 625 991 625 401 

Plzeňský kraj 556 072 554 904 553 892 552 859 552 089 551 650 550 481 

Karlovarský kraj 305 094 305 088 304 825 304 950 304 743 304 599 303 888 

Ústecký kraj 825 628 825 188 825 674 826 504 826 771 826 992 820 241 

Liberecký kraj 428 920 429 076 429 020 429 090 429 071 429 113 428 097 

Královéhradecký kraj 554 163 553 697 553 246 552 761 552 139 551 297 550 556 

Pardubický kraj 510 677 509 893 509 681 509 494 508 964 508 542 507 981 

Kraj Vysočina 523 201 522 969 522 677 522 486 521 908 521 019 518 953 

Jihomoravský kraj 1 141 888 1 140 427 1 139 068 1 138 464 1 137 589 1 136 689 1 126 962 

Olomoucký kraj 641 957 645 419 644 529 643 388 642 476 641 554 639 176 

Zlínský kraj 601 215 600 303 599 810 599 041 598 450 598 057 594 868 

Moravskoslezský kraj 1 294 580 1 288 459 1 286 612 1 285 166 1 282 554 1 279 951 1 268 603 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Střední Čechy 2 284 535 2 293 255 2 303 365 2 326 244 2 350 113 2 383 486 2 442 053 

- Hlavní město Praha 1 158 800 1 161 851 1 165 617 1 176 116 1 183 576 1 196 454 1 225 281 

- Středočeský kraj 1 125 735 1 131 404 1 137 748 1 150 128 1 166 537 1 187 032 1 216 772 

Jihočeský kraj 624 778 624 958 625 421 626 766 628 831 631 387 634 614 

Plzeňský kraj 549 369 549 307 549 216 550 371 552 898 557 313 566 080 

Karlovarský kraj 303 761 304 078 303 722 304 587 304 573 305 620 308 577 

Ústecký kraj 819 442 819 851 820 619 822 977 823 193 825 523 834 283 

Liberecký kraj 427 418 427 096 427 395 428 268 429 803 432 109 435 790 

Královéhradecký kraj 548 698 547 720 546 995 547 849 549 122 550 523 553 513 

Pardubický kraj 506 849 506 389 505 193 505 553 506 808 508 921 513 703 

Kraj Vysočina 517 959 517 572 517 282 510 000 511 114 512 555 514 387 

Jihomoravský kraj 1 122 759 1 121 669 1 122 391 1 130 282 1 130 990 1 135 421 1 143 615 

Olomoucký kraj 637 401 636 227 635 449 638 981 639 423 640 508 641 822 

Zlínský kraj 593 458 592 300 591 287 590 447 589 869 590 000 591 087 

Moravskoslezský kraj 1 264 347 1 261 229 1 258 588 1 251 767 1 249 909 1 249 323 1 250 168 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Střední Čechy 2 482 629 2 508 920 2 511 037 2 529 640 2 541 971 2 560 214 2 583 228 

- Hlavní město Praha 1 242 956 1 251 726 1 237 943 1 243 695 1 244 762 1 251 075 1 262 507 



 

 

- Středočeský kraj 1 239 673 1 257 194 1 273 094 1 285 945 1 297 209 1 309 139 1 320 721 

Jihočeský kraj 637 015 637 910 635 907 636 381 636 443 636 911 637 292 

Plzeňský kraj 571 199 572 023 571 497 572 016 572 882 573 993 575 665 

Karlovarský kraj 307 962 307 619 303 519 302 484 300 999 299 880 298 506 

Ústecký kraj 836 128 835 796 828 595 827 317 825 842 824 789 823 381 

Liberecký kraj 438 238 439 483 438 132 438 593 438 473 438 813 439 152 

Královéhradecký kraj 554 511 554 296 554 050 553 290 552 053 551 730 551 270 

Pardubický kraj 515 868 516 776 516 260 516 409 515 781 516 109 516 247 

Kraj Vysočina 515 329 514 800 511 972 511 627 510 522 510 006 509 507 

Jihomoravský kraj 1 150 009 1 152 765 1 164 633 1 167 142 1 168 577 1 170 678 1 173 563 

Olomoucký kraj 641 945 641 661 638 848 637 837 636 659 636 109 635 094 

Zlínský kraj 591 303 590 459 589 596 588 299 586 594 585 829 584 828 

Moravskoslezský kraj 1 249 356 1 244 739 1 232 626 1 228 251 1 223 923 1 219 722 1 215 209 

Zdroj: ČSÚ, 2017. 

  



 

 

Příloha č. 4 

Změna středního stavu obyvatelstva mezi roky 1995 až 2015 v regionálním členění 

Kraj 
Změna středního stavu 

obyvatelstva 
% změny 

Střední Čechy 263 044 11 

- Hl. m. Praha 49 852 4 

- Středočeský 213 192 19 

Jihočeský kraj 10 112 2 

Plzeňský kraj 19 593 4 

Karlovarský kraj -6 588 -2 

Ústecký kraj -2 247 0 

Liberecký kraj 10 232 2 

Královéhradecký kraj -2 893 -1 

Pardubický kraj 5 570 1 

KrajVysočina -13 694 -3 

Jihomoravský kraj 31 675 3 

Olomoucký kraj -6 863 -1 

Zlínský kraj -16 387 -3 

Moravskoslezský kraj -79 371 -6 

Zdroj: Vlastní výpočet dle ČSÚ, 2017. 

 



 

 

Příloha č. 5 

Vývoj základních demografických a ekonomických charakteristik krajů ČR od roku 1995 do roku 2015 

Praha 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva  
(tis.) 

1 212 1 207  1 202  1 196  1 189  1 183  1 164  1 158  1 161  1 165  1 176  1 183  1 196  1 225  1 242  1 251  1 237  1 243  1 244  1 251  1 262  

průměrný věk 39,7 40,0 40,3 40,6 40,9 41,2 41,3 41,5 41,6 41,7 41,7 41,8 41,7 41,6 41,6 41,6 41,9 41,9 42,0 42,0 42,0 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

2 438 2 428 2 419 2 403 2 393 2 382 2 339 2 343 2 350 2 359 2 381 2 395 2 443 2 486 2 517 2 533 2 502 2 512 2 505 2 537 2 554 

počet obcí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HDP - průměr 

ČR (%) 
170 172 179 187 193 197 202 206 211 210 213 213 217 217 215 216 211 209 208 203 204 

míra 

ekonomické 
aktivity (%) 

62,1 62,1 62,3 63,0 63,3 62,2 62,6 62,5 62,5 61,3 62,0 62,0 61,8 61,4 62,6 62,2 61,2 61,9 62,2 61,2 62,0 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

2,5 2 2,4 3,3 4 4,2 3,9 3,6 4,2 3,9 2,64 2,29 1,80 1,82 3,24 3,61 3,59 4,16 5,14 5,03 4,20 

zaměstnanost 

primární sektor 
(%) 

0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,7 0,7 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 

zaměstnanost 

sekundární 
sektor (%) 

24,9 25,5 24,8 23,3 22,6 21,2 21,6 20,8 21,0 20,2 19,9 19,6 17,6 18,4 19,8 18,0 17,1 19,2 20,0 18,9 18,4 

zaměstnanost 

terciární sektor 
(%) 

74,6 73,9 74,7 76,3 77,1 78,1 77,7 78,6 78,6 79,5 79,5 79,9 82,2 81,5 79,8 81,6 82,6 80,5 79,7 80,9 81,4 



 

 

Středočeský kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva 

(tis.) 

1 107 1 106 1 105 1 107 1 109 1 113 1 124 1 125 1 131 1 137 1 150 1 166 1 187 1 216 1 239 1 257 1 273 1 285 1 297  1 309 1 320 

průměrný věk 37,9 38,1 38,4 38,6 38,9 39,1 39,3 39,5 39,7 39,8 39,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,1 40,3 40,4 40,6 40,7 40,8 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

100 100 100 101 101 101 102 102 103 104 105 107 109 112 113 115 116 117 118 119 120 

počet obcí 1 148 1 147 1 147 1 147 1 147 1 148 1 148 1 148 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 

HDP - průměr 

ČR (%) 
93 92 93 96 99 100 99 99 96 96 92 94 94 94 91 89 90 90 89 92 93 

míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

61,0 61,1 61,2 61,5 61,3 60,3 60,1 60,7 60,2 59,8 59,5 59,8 59,6 59,6 59,6 59,7 60,0 60,4 60,7 61,1 61,1 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

2,6 3 3,8 5,1 6,8 7,1 6,6 6,8 7,2 7,4 4,69 4,01 3,22 3,43 5,51 6,10 5,63 6,13 6,90 6,36 5,41 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

7,6 6,9 6,5 5,9 5,3 5,2 5,3 4,9 5,2 4,5 3,9 3,9 3,8 3,0 2,9 3,0 2,9 2,6 2,8 2,5 2,7 

zaměstnanost 

sekundární 

sektor (%) 

41,0 40,6 40,6 40,2 40,1 40,3 38,9 38,5 37,1 36,9 37,8 38,1 39,4 40,3 37,8 36,8 35,8 35,8 34,0 34,2 34,0 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

51,4 52,5 53,0 54,0 54,6 54,5 55,8 56,7 57,7 58,6 58,3 58,0 56,8 56,7 59,3 60,2 61,3 61,6 63,2 63,3 63,3 



 

 

Jihočeský kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva 

(tis.) 

627 626 626 626 626 625 625 624 624 625 626 628 631 634 637 637 635 636 636 636 637 

průměrný věk 36,9 37,2 37,5 37,8 38,1 38,4 38,7 39,0 39,3 39,5 39,8 40,1 40,3 40,5 40,7 40,9 41,2 41,4 41,6 41,9 42,1 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 64 63 63 63 63 63 

počet obcí 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 

HDP - průměr 

ČR (%) 
96 96 96 96 95 94 92 92 90 89 90 89 86 83 85 84 83 85 85 84 84 

míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

62,7 62,2 62,0 61,2 61,1 61,1 60,8 60,0 59,4 59,4 59,5 59,5 59,7 59,4 58,8 58,0 58,5 57,8 57,6 59,1 58,5 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

2 2,5 3 4,4 6,2 6 5,4 6 6,4 6,9 4,92 4,20 3,35 3,65 5,92 6,39 5,81 6,37 7,10 6,20 5,07 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

10,1 10,8 10,3 8,8 7,5 7,3 8,2 8,6 6,8 5,9 5,9 6,2 6,0 5,7 5,3 5,8 5,4 5,6 5,8 5,3 5,8 

zaměstnanost 

sekundární 

sektor (%) 

41,5 41,5 40,4 40,9 39,7 41,6 41,1 40,7 40,4 41,7 41,9 41,0 42,3 42,1 41,2 40,2 41,9 42,3 40,5 40,0 41,0 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

48,4 47,7 49,3 50,3 52,7 51,1 50,7 50,7 52,8 52,4 52,2 52,8 51,7 52,2 53,5 54,0 52,7 52,1 53,7 54,7 53,1 



 

 

Plzeňský kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva 

(tis.) 

556 554 553 552 552 551 550 549 549 549 550 552 557 566 571 572 571 572 572 573 575 

průměrný věk 37,7 38,0 38,3 38,6 38,9 39,2 39,5 39,7 40,0 40,2 40,4 40,6 40,7 40,8 41,0 41,2 41,5 41,7 41,9 42,1 42,3 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 74 75 76 76 76 76 76 76 76 

počet obcí 505 505 505 505 505 505 506 503 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 

HDP - průměr 

ČR (%) 
97 98 96 93 93 94 94 93 94 97 94 96 92 87 91 92 92 90 93 95 94 

míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

62,5 62,8 62,5 61,1 61,3 61,2 60,8 60,4 59,6 59,6 60,4 59,5 59,0 59,9 59,6 59,0 59,3 59,5 60,5 60,3 61,0 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

2,2 2,6 3,4 5 6,9 6,9 6,2 6,6 7,3 7,5 4,94 4,30 3,41 3,98 6,51 6,65 5,75 5,94 6,45 5,70 4,62 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

9,0 7,8 7,9 7,3 7,1 6,6 5,9 6,7 5,0 4,2 5,3 5,2 5,3 4,8 4,1 5,0 4,9 4,4 3,5 4,1 4,3 

zaměstnanost 

sekundární 

sektor (%) 

41,9 40,5 40,5 42,4 40,8 41,4 41,9 41,8 41,8 43,0 45,5 43,5 43,6 43,6 40,8 41,1 42,7 41,3 43,8 43,7 43,0 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

49,0 51,7 51,6 50,3 52,1 52,0 52,2 51,5 53,2 52,8 49,2 51,3 51,0 51,6 55,1 53,9 52,4 54,3 52,7 52,3 52,8 



 

 

Karlovarský kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva 

(tis.) 

305 305 304 304 304 304 303 303 304 303 304 304 305 308 307 307 303 302 300 299 298 

průměrný věk 36,0 36,3 36,7 37,0 37,4 37,7 38,0 38,3 38,5 38,8 39,1 39,4 39,6 39,8 40,1 40,4 40,9 41,2 41,5 41,8 42,1 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

90 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 91 91 91 90 

počet obcí 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

HDP - průměr 

ČR (%) 
95 90 88 86 85 85 82 83 82 79 76 74 73 71 73 72 71 71 70 69 67 

míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

65,3 65,3 65,0 64,2 64,0 65,1 63,0 62,0 61,5 61,5 62,8 61,5 61,4 60,8 61,2 61,7 59,7 60,0 61,2 60,7 60,8 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

2,1 2,7 3,5 5,5 8 8,3 7,9 9,3 10,2 11,2 7,93 7,07 5,59 5,83 8,66 8,95 7,98 8,50 9,33 8,21 7,06 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

4,6 3,0 3,4 2,8 1,9 2,2 3,3 3,5 2,8 2,8 2,9 2,4 1,6 1,9 2,6 2,7 2,6 2,4 1,8 1,6 2,1 

zaměstnanost 

sekundární 

sektor (%) 

43,0 44,4 41,9 42,4 41,3 40,4 40,6 40,5 42,4 43,1 42,6 44,8 43,4 41,3 38,5 40,1 39,6 39,0 38,3 40,0 40,4 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

52,4 52,6 54,7 54,8 56,9 57,4 56,1 56,0 54,9 54,0 54,6 52,8 55,0 56,8 58,9 57,1 57,7 58,6 59,9 58,4 57,5 



 

 

Ústecký kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva 

(tis.) 

825 825 825 826 826 826 820 819 819 820 822 823 825 834 836 835 828 827 825 824 823 

průměrný věk 36,3 36,6 36,9 37,2 37,5 37,7 38,1 38,3 38,5 38,8 39,0 39,2 39,4 39,6 39,8 40,0 40,4 40,6 40,9 41,2 41,4 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

155 155 155 155 155 155 154 154 154 154 154 154 156 157 157 157 155 155 155 154 154 

počet obcí 352 352 353 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 

HDP - průměr 

ČR (%) 
96 94 90 88 86 83 81 81 83 82 82 81 80 80 82 79 79 78 78 76 77 

míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

62,5 62,0 62,7 61,7 61,0 60,5 61,1 59,9 59,1 60,7 60,4 60,5 57,5 57,2 57,3 57,5 57,4 56,8 57,6 57,6 57,1 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

7 7 8,5 11 15 16 15,6 16,3 17,4 17,2 11,31 10,21 7,88 7,32 9,88 10,24 9,80 10,46 11,47 10,67 8,91 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

4,9 5,0 3,7 4,5 4,4 4,3 3,4 3,4 3,3 2,1 2,5 2,6 2,5 2,8 2,1 2,1 2,5 2,2 3,0 2,1 1,9 

zaměstnanost 

sekundární 

sektor (%) 

45,1 44,2 44,6 44,3 41,7 41,3 43,2 41,6 40,2 38,8 41,4 41,4 43,2 43,7 44,1 43,8 43,9 42,8 40,3 38,8 39,3 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

50,0 50,8 51,7 51,3 53,9 54,5 53,4 55,0 56,5 59,1 56,1 56,0 54,3 53,5 53,8 54,1 53,6 55,0 56,7 59,1 58,9 



 

 

Liberecký kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva 

(tis.) 

428 429 429 429 429 429 428 427 427 427 428 429 432 435 438 39 438 438 438 438 439 

průměrný věk 36,6 36,9 37,2 37,5 37,8 38,1 38,4 38,6 38,9 39,2 39,4 39,7 39,8 40,0 40,1 40,3 40,6 40,9 41,1 41,4 41,6 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

136 136 136 136 136 136 135 135 135 135 136 136 137 138 139 139 139 139 139 139 139 

počet obcí 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

HDP - průměr 

ČR (%) 
92 90 91 89 90 91 90 88 81 80 83 82 78 76 75 76 77 78 77 78 78 

míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

63,5 62,5 60,8 60,6 61,8 60,5 60,6 60,4 59,9 60,6 59,7 59,1 57,7 56,5 57,3 58,0 57,5 57,6 57,7 58,0 58,6 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

3 3 4 5,7 7,7 6,9 6,6 7,9 9,2 9,6 5,74 5,18 4,35 5,03 8,29 8,06 7,35 7,75 8,46 7,72 6,36 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

4,2 3,2 3,2 3,8 3,5 2,9 3,6 2,7 3,3 3,2 1,9 2,3 2,4 2,5 1,9 2,0 2,1 2,4 1,4 1,4 1,6 

zaměstnanost 

sekundární 

sektor (%) 

46,5 49,5 49,5 51,4 52,6 51,3 50,8 48,9 48,4 51,6 53,6 53,1 52,2 51,8 48,5 47,8 49,5 46,5 47,7 47,6 47,4 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

49,2 47,3 47,3 44,8 43,8 45,8 45,6 48,3 48,3 45,2 44,5 44,6 45,4 45,7 49,6 50,1 48,4 51,1 50,9 51,0 51,1 



 

 

Královéhradecký kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva 

(tis.) 

554 553 553 552 552 551 550 548 547 546 547 549 550 553 554 554 554 553 552 551 551 

průměrný věk 37,6 37,9 38,1 38,4 38,7 39,0 39,3 39,6 39,8 40,1 40,3 40,6 40,7 40,9 41,1 41,3 41,5 41,8 42,0 42,3 43,1 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

116 116 116 116 116 116 115 115 115 115 115 116 116 117 117 117 116 116 116 116 116 

počet obcí 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 

HDP - průměr 

ČR (%) 
92 92 94 92 92 93 91 89 88 88 86 84 85 85 87 87 86 86 86 88 88 

míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

62,5 61,9 61,6 60,5 60,5 61,0 60,2 59,6 59,0 57,9 58,0 59,3 58,7 58,2 58,0 57,5 57,4 57,8 58,5 58,2 58,7 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

2,6 4 3,2 4,7 6,9 6,6 5,7 6,6 7,4 7,9 5,41 4,73 3,52 3,62 5,96 6,28 5,68 6,55 7,31 6,36 4,96 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

6,9 6,2 6,1 5,4 7,1 7,1 5,2 5,3 5,2 5,8 4,7 3,7 4,0 3,8 4,0 3,5 4,2 4,1 4,2 4,0 3,6 

zaměstnanost 

sekundární 

sektor (%) 

46,4 44,6 43,5 43,2 42,7 40,1 43,3 43,1 38,6 39,3 43,2 41,6 43,5 45,5 41,9 41,1 41,0 40,8 40,6 42,0 43,1 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

46,6 49,2 50,4 51,4 50,2 52,8 51,5 51,6 56,1 54,9 52,2 54,7 52,5 50,7 54,0 55,5 54,8 55,2 55,1 53,9 53,3 



 

 

Pardubický kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva 

(tis.) 

510 509 509 509 508 508 507 506 506 505 505 506 508 513 515 516 516 516 515 516 516 

průměrný věk 37,0 37,3 37,6 37,9 38,1 38,4 38,7 39,0 39,3 39,6 39,8 40,0 40,2 40,4 40,6 40,8 41,0 41,2 41,5 41,7 41,9 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

113 113 113 113 113 113 112 112 112 112 112 112 113 114 114 114 114 114 114 114 114 

počet obcí 450 451 451 452 453 453 453 453 452 452 452 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 

HDP - průměr 

ČR (%) 
88 87 87 88 86 85 84 84 85 83 82 83 84 82 81 82 84 79 80 81 81 

míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

63,1 61,8 61,8 62,0 61,4 59,2 58,7 59,4 59,4 58,1 58,4 58,5 58,0 58,1 57,8 57,5 57,4 58,5 60,0 60,2 60,1 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

3,4 4,7 4 5,2 8 8,4 7,6 7,9 8,7 9,2 6,11 5,15 4,01 4,51 7,32 7,45 6,51 7,03 7,45 6,22 5,14 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

10,5 9,3 8,6 7,7 7,2 6,6 6,3 5,8 6,3 5,9 4,5 4,5 4,9 4,6 4,7 4,4 4,7 5,1 5,1 4,7 4,4 

zaměstnanost 

sekundární 

sektor (%) 

45,3 43,1 41,9 43,7 41,8 38,9 43,8 45,5 45,5 45,4 44,0 45,4 45,0 46,0 45,6 44,9 44,8 44,2 42,2 45,4 45,5 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

44,3 47,6 49,5 48,6 51,0 54,5 49,8 48,6 48,2 48,7 51,5 50,1 50,1 49,5 49,7 50,7 50,5 50,7 52,7 49,8 50,1 



 

 

Kraj Vysočina 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva 

(tis.) 

523 522 522 522 521 521 518 517 517 517 510 511 512 514 515 514 511 511 510 510 509 

průměrný věk 36,5 36,9 37,2 37,4 37,8 38,1 38,4 38,7 38,9 39,3 39,5 39,8 40,0 40,3 40,5 40,8 41,1 41,3 41,6 41,9 42,1 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

76 76 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 75 75 75 75 75 

počet obcí 730 730 730 731 730 730 730 729 729 729 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 

HDP - průměr 

ČR (%) 
83 82 80 80 81 82 84 83 83 81 82 82 83 79 81 80 82 84 84 83 82 

míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

60,2 59,7 59,0 59,4 59,3 59,7 59,3 58,6 58,0 58,7 58,3 58,5 59,7 58,3 57,9 58,1 57,1 56,8 58,3 58,2 57,4 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

4 5,7 4,9 6,1 8,4 8,2 6,8 7,4 8,5 9 6,02 5,23 4,21 4,72 7,72 8,10 7,16 7,63 8,05 7,35 6,22 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

13,2 12,5 11,2 12,6 12,7 11,3 10,9 12,0 9,9 9,9 9,9 8,4 7,9 9,3 9,1 7,2 5,6 6,8 7,1 6,6 7,7 

zaměstnanost 

sekundární 

sektor (%) 

45,8 44,7 45,7 45,1 46,3 44,4 45,3 45,9 44,3 44,2 44,9 47,2 48,7 44,5 43,8 44,0 44,8 43,9 46,3 44,3 45,8 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

41,0 42,8 43,1 42,3 41,0 44,4 43,7 42,1 45,8 45,9 45,2 44,5 43,4 46,2 47,0 48,8 49,6 49,3 46,6 49,1 46,5 



 

 

Jihomoravský kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva (tis.) 
1 141 1 140 1 139 1 138 1 137 1 136 1 126 1 122 1 121 1 122 1 130 1 130 1 135 1 143 1 150 1 152 1 164 1 167 1 168 1 170 1 173 

průměrný věk 37,5 37,8 38,1 38,4 38,7 39,0 39,2 39,5 39,8 40,0 40,3 40,5 40,6 40,8 40,9 41,1 41,3 41,5 41,7 41,9 42,0 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

161 161 161 161 161 161 159 159 159 159 157 157 159 159 418 160 421 159 164 171 163 

počet obcí 644 643 643 645 645 647 647 647 647 647 672 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 

HDP - průměr 

ČR (%) 
93 94 93 93 91 91 91 91 92 91 89 90 91 94 94 94 94 96 99 99 98 

míra ekonomické 

aktivity (%) 
59,7 59,3 59,1 59,8 60,3 59,7 58,6 58,1 58,2 58,1 58,1 57,8 57,7 57,0 57,4 58,1 57,8 58,6 59,9 59,6 60,1 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

3,4 3,4 4,2 6,3 8,9 9,5 9,1 10,2 11,1 11,3 7,52 6,49 5,16 5,08 8,05 8,46 7,62 8,15 8,94 8,25 7,01 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

5,9 5,9 5,8 5,8 5,3 5,3 4,5 4,8 4,5 4,9 3,9 3,6 3,8 2,9 2,6 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 

zaměstnanost 

sekundární sektor 

(%) 

40,3 39,4 40,7 38,9 37,4 38,8 38,4 37,4 38,9 38,4 38,6 39,2 39,9 41,3 37,2 35,7 36,0 36,9 35,3 36,8 36,1 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

53,7 54,7 53,5 55,3 57,3 55,9 57,1 57,8 56,6 56,7 57,6 57,2 56,3 55,8 60,2 61,4 61,2 60,2 61,8 60,4 61,4 

 



 

 

Olomoucký kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva (tis.) 
641 645 644 643 642 641 639 637 636 635 638 639 640 641 641 641 638 637 636 636 635 

průměrný věk 36,8 37,1 37,4 37,8 38,1 38,4 38,7 39,0 39,3 39,6 39,8 40,1 40,3 40,5 40,7 40,9 41,2 41,5 41,7 42,0 42,2 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

127 126 125 125 125 125 124 123 123 123 121 121 122 122 122 122 121 121 121 121 121 

počet obcí 390 392 392 392 392 393 394 394 394 394 397 398 398 398 398 399 399 399 399 399 399 

HDP - průměr 

ČR (%) 
84 85 82 79 79 79 78 77 78 78 75 73 73 74 75 76 77 78 77 78 79 

míra ekonomické 

aktivity (%) 
60,9 59,8 59,0 59,6 60,9 59,8 58,4 59,2 58,9 58,0 58,1 58,3 57,5 57,0 57,4 55,7 55,9 57,3 56,4 56,5 57,0 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

5,3 7,6 6,2 8,4 11 12 11,4 11,6 11,9 12,2 7,54 6,44 4,81 4,89 8,86 9,08 8,34 8,93 9,79 8,82 7,01 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

9,8 8,9 8,6 8,5 6,4 7,0 7,0 6,2 6,8 6,7 5,6 5,6 4,8 3,8 5,3 4,9 3,5 4,6 4,5 3,2 4,3 

zaměstnanost 

sekundární sektor 

(%) 

45,3 43,0 43,0 44,7 44,2 42,7 41,3 42,3 42,9 41,6 41,1 43,2 44,3 43,1 40,3 41,5 41,5 41,0 40,6 44,3 42,1 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

44,9 48,1 48,3 46,8 49,4 50,3 51,7 51,5 50,3 51,7 53,2 51,2 50,9 53,2 54,4 53,5 55,0 54,3 54,9 52,5 53,5 

 



 

 

Zlínský kraj 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva (tis.) 
601 600 599 599 598 598 594 593 592 591 590 589 590 591 591 590 589 588 586 585 584 

průměrný věk 36,8 37,1 37,4 37,7 38,0 38,4 38,7 39,0 39,3 39,6 39,9 40,2 40,4 40,7 40,9 41,2 41,4 41,7 42,0 42,2 42,5 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

151 151 151 151 151 151 150 150 149 149 149 149 149 149 149 149 149 148 148 148 148 

počet obcí 297 297 297 297 299 300 304 304 304 304 304 304 304 304 305 305 305 307 307 307 307 

HDP - průměr 

ČR (%) 
84 83 87 84 82 82 82 81 81 78 80 82 81 84 85 83 84 84 85 89 88 

míra ekonomické 

aktivity (%) 
60,3 60,0 60,1 60,0 60,0 58,6 58,4 57,4 58,0 57,6 57,6 58,4 59,0 57,9 57,2 56,8 57,4 57,5 59,0 58,3 59,0 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

3,2 3,2 3,9 5,5 8 8,4 8,1 9,2 10,3 10,5 6,55 5,63 4,43 4,53 7,98 7,91 7,00 7,82 8,34 7,36 5,98 

zaměstnanost 

primární sektor 

(%) 

5,9 5,2 4,7 4,4 4,7 4,4 3,4 3,4 3,4 4,0 3,8 3,4 2,6 2,7 2,6 3,1 3,0 2,8 2,6 2,3 2,7 

zaměstnanost 

sekundární sektor 

(%) 

47,5 51,0 48,5 48,6 47,5 47,8 49,8 50,2 49,2 46,3 45,9 48,9 47,9 48,6 45,3 44,7 48,4 46,5 47,0 48,4 47,9 

zaměstnanost 

terciární sektor 

(%) 

46,5 43,9 46,8 47,0 47,8 47,9 46,7 46,4 47,4 49,7 50,3 47,7 49,5 48,7 52,1 52,1 48,6 50,8 50,4 49,3 49,3 

 



 

 

Moravskoslezský kraj 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

střední stav 

obyvatelstva 
(tis.) 

1 294 1 288 1 286 1 285 1 282 1 279 1 268 1 264 1 261 1 258 1 251 1 249 1 249 1 250 1 249 1 244 1 232 1 228 1 223 1 219 1 215 

průměrný věk 36,1 36,5 36,8 37,1 37,5 37,8 38,1 38,5 38,8 39,1 39,4 39,7 39,9 40,2 40,4 40,6 40,9 41,2 41,5 41,8 42,0 

hustota obyvatel 

(osoba/km
2
) 

229 232 232 231 231 230 228 228 228 227 230 230 230 230 230 229 227 226 225 224 224 

počet obcí 297 297 297 300 300 301 302 302 302 302 299 299 299 299 299 299 300 300 300 300 300 

HDP - průměr 

ČR (%) 
87 89 86 82 79 77 77 77 76 81 84 82 83 84 81 83 86 86 83 84 83 

míra 

ekonomické 
aktivity (%) 

60,0 60,6 60,5 60,3 59,2 58,6 58,6 58,7 58,1 57,6 58,5 57,3 56,6 57,3 57,6 56,7 56,6 57,2 57,8 57,8 57,9 

podíl 

nezaměstnaných 

osob, resp. míra 

nezaměstnanosti 

5,7 5,7 6,7 9,3 13 15 14,9 15,2 16,4 16,9 10,18 8,99 6,88 6,09 8,89 9,05 8,31 9,17 10,47 9,80 8,56 

zaměstnanost 

primární sektor 
(%) 

3,8 3,9 3,7 3,1 3,1 3,2 2,6 2,7 2,9 2,9 3,0 2,6 2,3 2,1 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0 2,2 

zaměstnanost 

sekundární 
sektor (%) 

47,8 47,8 47,0 46,4 46,2 44,0 43,6 43,6 45,0 44,9 42,9 44,2 43,0 44,8 42,3 42,6 43,6 42,5 40,4 41,4 42,3 

zaměstnanost 

terciární sektor 
(%) 

48,4 48,3 49,3 50,6 50,7 52,9 53,8 53,7 52,1 52,2 54,2 53,2 54,7 53,1 55,8 55,4 54,3 55,4 57,6 56,5 55,5 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017.



 

 

Příloha č. 6 

Počty velkých podniků v regionálním členění v letech 1995 až 2015 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Střední Čechy 45 52 58 54 56 55 57 

- Hlavní město Praha 39 46 47 47 48 46 48 

- Středočeský kraj 6 6 11 7 8 9 9 

Jihočeský kraj 4 4 3 3 5 5 2 

Plzeňský kraj 4 4 4 4 4 4 4 

Karlovarský kraj 2 1 1 1 1 1 1 

Ústecký kraj 9 10 9 9 10 8 8 

Liberecký kraj 2 1 1 1 1 1 1 

Královéhradecký kraj 2 2 2 2 2 3 4 

Pardubický kraj 4 3 2 1 1 2 2 

Kraj Vysočina 1 1 0 1 0 1 2 

Jihomoravský kraj 7 6 5 6 5 5 6 

Olomoucký kraj 1 1 0 2 1 1 0 

Zlínský kraj 5 3 3 3 2 2 1 

Moravskoslezský kraj 14 12 12 13 12 12 12 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Střední Čechy 57 58 59 60 57 56 58 

- Hlavní město Praha 47 49 50 51 50 50 54 

- Středočeský kraj 10 9 9 9 7 6 4 

Jihočeský kraj 4 4 3 3 3 3 2 

Plzeňský kraj 4 5 4 2 3 4 2 

Karlovarský kraj 1 1 1 1 1 1 1 

Ústecký kraj 8 8 6 7 6 5 5 

Liberecký kraj 1 2 2 1 2 3 1 

Královéhradecký kraj 3 2 2 2 2 2 2 

Pardubický kraj 2 1 2 2 3 3 3 

Kraj Vysočina 2 1 2 2 2 2 2 

Jihomoravský kraj 5 3 4 3 4 4 3 

Olomoucký kraj 0 1 1 0 1 1 1 

Zlínský kraj 1 1 1 1 1 1 4 



 

 

Moravskoslezský kraj 12 13 13 16 15 15 16 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Střední Čechy 54 53 54 53 48 49 46 

- Hlavní město Praha 50 48 48 46 44 45 42 

- Středočeský kraj 4 5 6 7 4 4 4 

Jihočeský kraj 3 1 3 1 4 3 2 

Plzeňský kraj 3 4 4 3 4 3 5 

Karlovarský kraj 1 2 2 2 1 2 1 

Ústecký kraj 5 4 6 7 8 9 11 

Liberecký kraj 1 3 1 1 2 1 2 

Královéhradecký kraj 4 2 1 3 3 3 2 

Pardubický kraj 3 3 2 3 4 4 3 

Kraj Vysočina 2 3 3 3 4 4 3 

Jihomoravský kraj 3 6 5 5 6 4 5 

Olomoucký kraj 2 1 1 1 0 0 1 

Zlínský kraj 5 4 4 4 4 4 4 

Moravskoslezský kraj 14 14 14 14 12 14 15 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Czech top 100, 2016. 

  



 

 

Příloha č. 7 

Deskriptivní statistika ohodnocení lokalizačních faktorů u velkých podniků a bank 

Lokalizační faktor – ústředí podniků průměr modus medián maximum minimum 
sm. 

odchylka 
rozptyl 

geografická poloha 2,15 2,00 2,00 3,00 1,00 0,68 0,47 

infrastruktura 2,32 2,00 2,00 3,00 1,00 0,64 0,41 

dostupnost surovin 1,32 2,00 2,00 3,00 -3,00 1,49 2,22 

blízkost dodavatelů 1,58 2,00 2,00 3,00 -3,00 1,04 1,07 

blízkost odběratelů/navazujícího průmyslu 1,54 2,00 2,00 3,00 -3,00 1,03 1,06 

kvalita pracovní síly 1,56 2,00 2,00 3,00 -2,00 0,99 0,98 

dostupnost/kvantita pracovních sil 1,57 2,00 2,00 3,00 0,00 0,81 0,66 

nízké mzdové poţadavky 1,23 2,00 1,00 3,00 -3,00 1,27 1,61 

kvalita ţivotního prostředí 0,41 0,00 0,00 2,00 -3,00 1,22 1,50 

moţnosti sportovního vyţití -0,38 -1,00 -1,00 2,00 -3,00 1,33 1,78 

moţnosti kulturního vyţití -0,17 -1,00 0,00 3,00 -3,00 1,42 2,03 

prestiţ/pověst místa 1,19 1,00 1,00 3,00 -1,00 0,78 0,61 

blízkost decizních orgánů 1,13 2,00 1,00 3,00 -2,00 1,08 1,17 

blízkost příbuzných oborů  1,19 2,00 1,00 3,00 -1,00 1,01 1,02 

kvalita podnikatelského prostředí 1,77 2,00 2,00 3,00 0,00 0,57 0,33 

blízkost konkurence 1,17 2,00 1,00 3,00 -2,00 1,04 1,08 

ochota manaţerů stěhovat se 1,13 2,00 1,00 3,00 -3,00 1,05 1,10 

systém veřejné správy 0,88 1,00 1,00 3,00 -1,00 0,95 0,91 

celostátní politiky 0,92 1,00 1,00 3,00 -1,00 1,03 1,05 

aglomerační výhody 1,49 2,00 2,00 3,00 -1,00 0,96 0,93 

cena pozemků 1,02 1,00 1,00 2,00 -2,00 0,90 0,81 

dáno historicky 0,40 1,00 1,00 3,00 -2,00 1,15 1,33 



 

 

Lokalizační faktor – pobočky podniků průměr modus medián maximum minimum sm. odchylka rozptyl 

geografická poloha 2,15 2,00 2,00 3,00 1,00 0,68 0,47 

infrastruktura 2,32 2,00 2,00 3,00 1,00 0,64 0,41 

dostupnost surovin 1,32 2,00 2,00 3,00 -3,00 1,49 2,22 

blízkost dodavatelů 1,58 2,00 2,00 3,00 -3,00 1,04 1,07 

blízkost odběratelů/navazujícího 

průmyslu 
1,54 2,00 2,00 3,00 -3,00 1,03 1,06 

kvalita pracovní síly 1,56 2,00 2,00 3,00 -2,00 1,02 0,98 

dostupnost/kvantita pracovních sil 1,57 2,00 2,00 3,00 0,00 0,81 0,66 

nízké mzdové poţadavky 1,23 2,00 1,00 3,00 -3,00 1,27 1,61 

kvalita ţivotního prostředí 0,41 0,00 0,00 2,00 -3,00 1,22 1,50 

moţnosti sportovního vyţití -0,38 -1,00 -1,00 2,00 -3,00 1,33 1,78 

moţnosti kulturního vyţití -0,17 -1,00 0,00 3,00 -3,00 1,42 2,03 

prestiţ/pověst místa 1,19 1,00 1,00 3,00 -1,00 0,78 0,61 

blízkost decizních orgánů 1,13 2,00 1,00 3,00 -2,00 1,08 1,17 

blízkost příbuzných oborů 1,19 2,00 1,00 3,00 -1,00 1,01 1,02 

kvalita podnikatelského prostředí 1,77 2,00 2,00 3,00 0,00 0,57 0,33 

blízkost konkurence 1,17 2,00 1,00 3,00 -2,00 1,04 1,08 

ochota manaţerů stěhovat se 1,13 2,00 1,00 3,00 -3,00 1,05 1,10 

systém veřejné správy 0,88 1,00 1,00 3,00 -1,00 0,95 0,91 

celostátní politiky 0,92 1,00 1,00 3,00 -1,00 1,03 1,05 

aglomerační výhody 1,49 2,00 2,00 3,00 -1,00 0,96 0,93 

cena pozemků 1,02 1,00 1,00 2,00 -2,00 0,90 0,81 

dáno historicky 0,40 1,00 1,00 3,00 -2,00 1,15 1,33 

  



 

 

Lokalizační faktor – centrály bank průměr modus medián maximum minimum sm. odchylka rozptyl 

geografická poloha 1,86 3,00 2,00 3,00 -3,00 1,58 2,50 

infrastruktura 1,76 3,00 2,00 3,00 -3,00 1,57 2,47 

kvalita pracovní síly 1,14 2,00 2,00 3,00 -3,00 1,73 2,98 

dostupnost/kvantita pracovních sil 0,76 3,00 1,00 3,00 -3,00 2,16 4,66 

nízké mzdové poţadavky -0,90 0,00 -1,00 3,00 -3,00 1,80 3,23 

kvalita ţivotního prostředí -1,05 0,00 -1,00 1,00 -3,00 1,33 1,76 

moţnosti sportovního vyţití -1,38 -3,00 -1,00 1,00 -3,00 1,40 1,95 

moţnosti kulturního vyţití -1,29 -3,00 -1,00 1,00 -3,00 1,58 2,49 

prestiţ/pověst místa 0,71 2,00 1,00 2,00 -3,00 1,61 2,59 

blízkost decizních orgánů 0,86 0,00 1,00 3,00 -2,00 1,61 2,60 

blízkost příbuzných oborů (finanční sluţby) 0,52 0,00 0,00 3,00 -1,00 1,40 1,96 

kvalita podnikatelského prostředí 1,33 2,00 2,00 3,00 -3,00 1,64 2,70 

blízkost konkurence 0,10 0,00 0,00 3,00 -3,00 1,92 3,71 

ochota manaţerů stěhovat se -0,81 0,00 0,00 2,00 -3,00 1,62 2,63 

systém veřejné správy 0,43 0,00 1,00 3,00 -3,00 1,68 2,82 

celostátní politiky 0,05 0,00 0,00 2,00 -3,00 1,29 1,66 

aglomerační výhody -0,29 0,00 0,00 2,00 -3,00 1,52 2,30 

cena pozemků 0,14 1,00 0,00 2,00 -3,00 1,42 2,03 

  



 

 

Lokalizační faktor – pobočky bank průměr modus medián maximum minimum sm. odchylka rozptyl 

geografická poloha 2,00 2,00 2,00 3,00 -1,00 1,11 1,24 

infrastruktura 2,24 3,00 2,00 3,00 0,00 0,81 0,66 

mnoţství firemní klientely 2,00 3,00 2,00 3,00 0,00 1,02 1,05 

atraktivita/bonita firemní klientely 1,38 3,00 2,00 3,00 -3,00 1,76 3,09 

mnoţství drobných střadatelů 0,95 3,00 2,00 3,00 -3,00 1,96 3,85 

atraktivita/bonita drobných střadatelů 0,95 3,00 2,00 3,00 -3,00 2,15 4,62 

kvalita pracovní síly 1,43 3,00 2,00 3,00 -3,00 1,87 3,48 

dostupnost/kvantita pracovních sil 1,57 2,00 2,00 3,00 0,00 1,09 1,20 

nízké mzdové poţadavky 0,29 0,00 0,00 3,00 -3,00 1,61 2,59 

kvalita ţivotního prostředí -0,71 0,00 0,00 1,00 -3,00 1,42 2,01 

moţnosti sportovního vyţití -1,52 -3,00 -3,00 1,00 -3,00 1,74 3,01 

moţnosti kulturního vyţití -1,57 -3,00 -3,00 1,00 -3,00 1,68 2,82 

prestiţ/pověst místa 1,50 2,00 2,00 3,00 -3,00 1,43 2,05 

blízkost decizních orgánů 0,57 0,00 0,00 2,00 0,00 0,66 0,44 

blízkost příbuzných oborů (finanční sluţby) -0,24 0,00 0,00 2,00 -3,00 1,72 2,94 

kvalita podnikatelského prostředí 1,38 1,00 1,00 3,00 0,00 1,21 1,47 

blízkost konkurence 0,57 2,00 1,00 3,00 -3,00 1,62 2,63 

ochota manaţerů stěhovat se -0,86 0,00 0,00 2,00 -3,00 1,78 3,17 

systém veřejné správy -0,10 0,00 0,00 2,00 -3,00 1,57 2,47 

celostátní politiky -0,19 0,00 0,00 2,00 -3,00 1,47 2,15 

aglomerační výhody -0,24 0,00 0,00 1,00 -3,00 1,06 1,13 

cena pozemků 0,33 2,00 1,00 2,00 -3,00 1,83 3,37 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat. 

  



 

 

Příloha č. 8 

Počty bankovních ústředí v jednotlivých městech 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brno 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 

Frýdek - Místek 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hodonín 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Olomouc 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Opava 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ostrava 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Plzeň 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Praha 34 31 30 28 28 26 25 25 25 25 23 24 23 21 21 22 23 23 23 23 23 

Prostějov 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ústí nad Labem 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zlín 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČNB, 2017. 

  



 

 

Příloha č. 9 

Faktorová analýza 

Počet vlastních čísel a faktorové zátěţe po rotaci Varimax - vysvětlení celkové variace (podniky – ústředí) 

Vysvětlení celkové variance 

Komponenta 
Počáteční vlastní čísla Faktorové zátěže - extrakce součtu čtverců Faktorové zátěže - rotace součtu čtverců 

celkem % variability kumulativní % celkem % variability kumulativní % celkem % variability kumulativní % 

1 6,576 29,891 29,891 6,576 29,891 29,891 3,709 16,861 16,861 

2 2,842 12,920 42,810 2,842 12,920 42,810 3,131 14,231 31,093 

3 1,882 8,553 51,363 1,882 8,553 51,363 2,534 11,517 42,610 

4 1,555 7,068 58,432 1,555 7,068 58,432 2,435 11,067 53,677 

5 1,420 6,453 64,884 1,420 6,453 64,884 2,147 9,757 63,435 

6 1,231 5,597 70,481 1,231 5,597 70,481 1,550 7,047 70,481 

7 0,999 4,540 75,021       

8 0,862 3,917 78,938       

9 0,780 3,544 82,482       

10 0,606 2,755 85,237       

11 0,578 2,627 87,864       

12 0,512 2,325 90,189       

13 0,394 1,790 91,979       

14 0,368 1,674 93,653       

15 0,320 1,456 95,109       

16 0,296 1,343 96,453       

17 0,222 1,009 97,462       

18 0,148 0,672 98,134       

19 0,144 0,655 98,789       

20 0,113 0,513 99,302       

21 0,094 0,426 99,728       

22 0,060 0,272 100,000       

Metoda extrakce: PCA 

Zdroj: Vlastní zracování v program SPSS. 



 

 

Počet vlastních čísel a faktorové zátěţe po rotaci Varimax - vysvětlení celkové variace (podniky – pobočky) 

Vysvětlení celkové variance 

Komponenta 
Vlastní počáteční čísla Faktorové zátěže - extrakce součtu čtverců Faktorové zátěže - rotace součtu čtverců 

celkem % variability kumulativní % celkem % variability kumulativní % celkem % variability kumulativní % 

1 7,148 32,493 32,493 7,148 32,493 32,493 3,102 14,101 14,101 

2 2,392 10,874 43,367 2,392 10,874 43,367 2,761 12,551 26,652 

3 1,926 8,756 52,123 1,926 8,756 52,123 2,708 12,311 38,963 

4 1,793 8,148 60,271 1,793 8,148 60,271 2,247 10,212 49,176 

5 1,412 6,419 66,690 1,412 6,419 66,690 2,193 9,969 59,145 

6 1,200 5,457 72,146 1,200 5,457 72,146 2,130 9,684 68,828 

7 1,036 4,709 76,856 1,036 4,709 76,856 1,766 8,027 76,856 

8 0,956 4,344 81,200       

9 0,680 3,092 84,292       

10 0,628 2,856 87,148       

11 0,498 2,264 89,412       

12 0,432 1,962 91,374       

13 0,394 1,791 93,165       

14 0,316 1,437 94,602       

15 0,270 1,227 95,829       

16 0,256 1,162 96,990       

17 0,176 0,799 97,789       

18 0,158 0,718 98,507       

19 0,116 0,525 99,032       

20 0,100 0,454 99,487       

21 0,073 0,333 99,819       

22 0,040 0,181 100,000       

Metoda extrakce: PCA 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 

 



 

 

Příloha č. 10 

Shluková analýza 

Harmonogram shlukování – bankovní centrály 

Úroveň 
Kombinace klastrů 

Koeficient 

Úroveň prvního objevení 

klastru Další 

úroveň 
Klastr 1 Klastr 2 Klastr 1 Klastr 2 

1 1 2 0,005 0 0 12 

2 3 12 0,063 0 0 7 

3 10 15 0,178 0 0 10 

4 7 8 0,329 0 0 16 

5 11 16 0,487 0 0 8 

6 5 14 0,670 0 0 11 

7 3 9 0,896 2 0 12 

8 11 17 1,271 5 0 9 

9 11 18 2,025 8 0 13 

10 10 13 2,888 3 0 13 

11 5 6 3,825 6 0 14 

12 1 3 5,780 1 7 15 

13 10 11 7,996 10 9 14 

14 5 10 10,980 11 13 16 

15 1 4 14,949 12 0 17 

16 5 7 33,625 14 4 17 

17 1 5 78,658 15 16 0 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 

  



 

 

Harmonogram shlukování – bankovní pobočky 

Úroveň 
Kombinace klastrů 

Koeficient 

Úroveň prvního 

objevení klastru Další 

úroveň 
Klastr 1 Klastr 2 Klastr 1 Klastr 2 

1 11 12 0,020 0 0 20 

2 19 20 0,074 0 0 6 

3 4 7 0,151 0 0 15 

4 1 8 0,244 0 0 11 

5 2 3 0,348 0 0 17 

6 9 19 0,521 0 2 10 

7 15 18 0,738 0 0 14 

8 5 6 1,028 0 0 15 

9 17 22 1,330 0 0 16 

10 9 10 1,826 6 0 14 

11 1 13 2,342 4 0 13 

12 14 21 2,913 0 0 18 

13 1 16 3,736 11 0 17 

14 9 15 4,671 10 7 18 

15 4 5 5,774 3 8 16 

16 4 17 8,593 15 9 19 

17 1 2 11,559 13 5 19 

18 9 14 16,593 14 12 20 

19 1 4 34,391 17 16 21 

20 9 11 52,791 18 1 21 

21 1 9 120,500 19 20 0 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu SPSS. 

  



 

 

Příloha č. 11 

Dotazníky 

DOTAZNÍK 

Vážená paní, vážený pane, 

Katedra regionální a environmentální ekonomiky na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě v současnosti 

řeší výzkumný projekt „Chronologicko-prostorový vývoj centrál velkých podniků a bank a jejich vliv na 

regionální rozvoj v České republice“. Obracíme se proto na Vás s dotazníkem, jehož cílem je analýza 

faktorů, které mají vliv na umístění ústředí velkých podniků a bank a jejich poboček na území ČR. 

Předem děkujeme za zodpovězení otázek a spolupráci. 

U jednotlivých otázek, prosím, zatrhněte/označte číslo na škále, které nejvíce odpovídá Vašemu 

názoru. 

Za výzkumný tým 

Doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. 

Katedra regionální a environmentální ekonomiky 

Ekonomická fakulta 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 

1. Jaké lokalizační faktory rozhodovaly o umístění Vaší centrály? 

       -1  -2  -3   0   1   2   3 

Geografická poloha  nemělo vliv  zcela rozhodující 

Infrastruktura   nemělo vliv  zcela rozhodující  

Dostupnost surovin  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Blízkost dodavatelů  nemělo vliv  zcela rozhodující 

Blízkost odběratelů/navazujícího průmyslu  zcela rozhodující 

Kvalita pracovních sil  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Dostupnost/kvantita pracovních sil   zcela rozhodující 

Nízké mzdové požadavky  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Kvalita ŽP    nemělo vliv   zcela rozhodující 

Možnosti sportovního vyžití nemělo vliv   zcela rozhodující 

Možnosti kulturního vyžití  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Prestiž/pověst místa  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Blízkost decizních orgánů  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Blízkost příbuzných oborů  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Kvalita podnikatelského prostředí nemělo vliv   zcela rozhodující 

Blízkost konkurence   nemělo vliv  zcela rozhodující 

Ochota manažerů stěhovat se nemělo vliv  zcela rozhodující 

Systém veřejné správy  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Celostátní politiky   nemělo vliv  zcela rozhodující 

Aglomerační výhody  nemělo vliv  zcela rozhodující 



 

 

Cena pozemků   nemělo vliv  zcela rozhodující 

Dáno historicky   nemělo vliv  zcela rozhodující 

Ostatní (prosím uveďte) …………………………..    zcela rozhodující 

 

2. Jak jste spokojeni s lokalizací vašeho ústředí?   

          -3  -2  -1   0   1   2   3     

  zcela nespokojen      zcela spokojen 

     

3. Uvažujete o stěhování Vašeho ústředí? 

                           -3  -2  -1   0   1   2   3     

 Absolutně ne      Ano, zcela seriózně o tom uvažujeme     

 

Důvody: 

1.………………………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Lokalizace Vašich poboček probíhala 

          -3  -2  -1   0   1   2   3     

intuitivně      podle přesných kalkulací 

 

5. Při zakládání poboček jste brali v úvahu 

       -1  -2  -3   0   1   2   3 

Geografická poloha  nemělo vliv  zcela rozhodující 

Infrastruktura   nemělo vliv  zcela rozhodující  

Dostupnost surovin  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Blízkost dodavatelů  nemělo vliv  zcela rozhodující 

Blízkost odběratelů/navazujícího průmyslu  zcela rozhodující 

Kvalita pracovních sil  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Dostupnost/kvantita pracovních sil   zcela rozhodující 

Nízké mzdové požadavky  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Kvalita ŽP    nemělo vliv   zcela rozhodující 

Možnosti sportovního vyžití nemělo vliv   zcela rozhodující 

Možnosti kulturního vyžití  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Prestiž/pověst místa  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Blízkost decizních orgánů  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Blízkost příbuzných oborů  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Kvalita podnikatelského prostředí nemělo vliv   zcela rozhodující 

Blízkost konkurence   nemělo vliv  zcela rozhodující 

Ochota manažerů stěhovat se nemělo vliv  zcela rozhodující 

Systém veřejné správy  nemělo vliv   zcela rozhodující 

Celostátní politiky   nemělo vliv  zcela rozhodující 

Aglomerační výhody  nemělo vliv  zcela rozhodující 

Cena pozemků   nemělo vliv  zcela rozhodující 



 

 

Dáno historicky   nemělo vliv  zcela rozhodující 

Ostatní (prosím uveďte) …………………………..    zcela rozhodující 

 

 

6. Vaše pobočky/dceřiné společnosti mají volnost v rozhodování 

       -1  -2  -3   0   1   2   3 

vše rozhoduje centrála      rozhodují se zcela autonomně 

 

7. Do jaké míry se shodovaly při zakládání a následném chodu poboček Vaše původní 

představy s realitou? 

            -1  -2  -3   0   1   2   3 

nic nebylo, jak jsme čekali      všechno bylo v pořádku 

 

8. Podporujete kulturní, sportovní a jiné aktivity a na jaké úrovni? 

          -1  -2  -3   0   1   2   3 

Celostátní   nepodporujeme      je to naše marketingová priorita 

Regionální         

Lokální          

 

9. Cítíte sounáležitost s územím, kde je Vaše ústředí? 

             -1  -2  -3   0   1   2   3 

minimální      maximální 

 

10. Cítíte sounáležitost s územím, kde jsou Vaše pobočky? 

             -1  -2  -3   0   1   2   3 

minimální      maximální 

 

11. Prostředí, které Vás obklopuje (veřejná správa, ostatní hospodářské subjekty) působí pro 

Vaše ústředí a jeho aktivity stimulativně 

                                  -1  -2  -3   0   1   2   3 

rozhodně nesouhlasím      zcela souhlasím 

 

12. Kterými výhodami se odlišuje hlavní město od ostatních území z hlediska umístění ústředí 

podniků? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Co si myslíte, že chybí mimopražským destinacím, abyste (nebo aby velké firmy) tam 

umístili centrálu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

14. Která města/oblasti/aglomerace mimo Prahu považujete za perspektivní pro ústředí firmy 

a jaké hlavní výhody nabízejí? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Vaše firma pracuje v sektoru: 

 Primer (zemědělská prvovýroba, těžba a dobývání surovin) 

 Sekunder (výroba a průmysl) 

 Tercier (služby + obchod) 

 Kvarter (IT, informace) 

 

16. Majoritní vlastník Vaší firmy pochází: 

 ze zahraničí     z České republiky 

 

17.  Obrat firmy  ………………………………….. 

 

18. Počet zaměstnanců …………………………………… 

 

     

 Děkujeme za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. 

  



 

 

DOTAZNÍK 

Vážená paní, vážený pane, 

Katedra regionální a environmentální ekonomiky na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě v současnosti 

řeší výzkumný projekt „Chronologicko-prostorový vývoj centrál velkých podniků a bank a jejich vliv na 

regionální rozvoj v České republice“. Obracíme se proto na Vás s dotazníkem, jehož cílem je analýza 

faktorů, které mají vliv na umístění ústředí velkých podniků a bank a jejich poboček na území ČR. 

Předem děkujeme za zodpovězení otázek a spolupráci. 

U jednotlivých otázek, prosím, zatrhněte/označte číslo na škále, které nejvíce odpovídá Vašemu 

názoru. 

Za výzkumný tým 

Doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. 

Katedra regionální a environmentální ekonomiky 

Ekonomická fakulta 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 

1. Jaké lokalizační faktory rozhodovaly o umístění Vaší centrály? 

     nemělo vliv  -3  -2  -1   0   1   2   3  zcela rozhodující 

Geografická poloha      

Infrastruktura        

Kvalita pracovních sil       

Dostupnost/kvantita pracovních sil    

Nízké mzdové požadavky       

Kvalita ŽP         

Možnosti sportovního vyžití      

Možnosti kulturního vyžití       

Prestiž/pověst místa       

Blízkost decizních orgánů       

Blízkost příbuzných oborů (finanční služby)    

Kvalita podnikatelského prostředí      

Blízkost konkurence       

Ochota manažerů stěhovat se      

Systém veřejné správy       

Celostátní politiky       

Aglomerační výhody      

Cena pozemků       

Ostatní (prosím uveďte) …………………………..     

 

2. Jak jste spokojeni s lokalizací vašeho ústředí?   

          -3  -2  -1   0   1   2   3     

  zcela nespokojen      zcela spokojen 



 

 

     

3. Uvažujete o stěhování Vašeho ústředí? 

                           -3  -2  -1   0   1   2   3     

 absolutně ne      ano, zcela seriózně o tom uvažujeme     

 

Důvody: 

1.………………………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Lokalizace Vašich poboček probíhala 

          -3  -2  -1   0   1   2   3     

intuitivně      podle přesných kalkulací 

 

5. Při zakládání poboček jste brali v úvahu 

       -3  -2  -1   0   1   2   3 

Geografická poloha      

Infrastruktura        

Množství firemní klientely      

Atraktivita/bonita firemní klientely    

Množství drobných střadatelů     

Atraktivita/bonita drobných střadatelů    

Kvalita pracovních sil       

Dostupnost/kvantita pracovních sil    

Nízké mzdové požadavky       

Kvalita ŽP         

Možnosti sportovního vyžití      

Možnosti kulturního vyžití       

Prestiž/pověst místa       

Blízkost decizních orgánů       

Blízkost příbuzných oborů       

Kvalita podnikatelského prostředí      

Blízkost konkurence       

Ochota manažerů stěhovat se      

Systém veřejné správy       

Celostátní politiky       

Aglomerační výhody      

Cena pozemků       

Ostatní (prosím uveďte) …………………………..     

 

 

6. Vaše pobočky/dceřiné společnosti mají volnost v rozhodování 

       -3  -2  -1   0   1   2   3 

vše rozhoduje centrála      rozhodují se zcela autonomně 



 

 

 

7. Považujete provoz vašich poboček za efektivní? 

       -3  -2  -1   0   1   2   3 

Zcela neefektivní      zcela efektivní 

 

8. Považujete podmínky pro činnost poboček ve všech regionech ČR za stejné? 

       -3  -2  -1   0   1   2   3 

Podmínky všude stejné      naprosto rozdílné 

9. Jakou strategii/trend v pokrytí českého trhu vaše banka plánuje v následujících letech? 

       -3  -2  -1   0   1   2   3 

silně redukovat počet poboček      silně navyšovat počet poboček 

 

10. Do jaké míry se shodovaly při zakládání a následném chodu poboček Vaše původní 

představy s realitou? 

             -3  -2  -1   0   1   2   3 

nic nebylo, jak jsme čekali      všechno bylo v pořádku 

 

11. Podporujete kulturní, sportovní a jiné aktivity a na jaké úrovni? 

           -3  -2  -1   0   1   2   3 

Celostátní   nepodporujeme      je to naše marketingová priorita 

Regionální         

Lokální          

 

12. Cítíte sounáležitost s územím, kde je Vaše ústředí? 

             -3  -2  -1   0   1   2   3 

minimální      maximální 

 

13. Cítíte sounáležitost s územím, kde jsou Vaše pobočky? 

             -3  -2  -1   0   1   2   3 

minimální      maximální 

 

14. Prostředí, které Vás obklopuje (veřejná správa, ostatní hospodářské subjekty) působí pro 

Vaše ústředí a jeho aktivity stimulativně 

                                  -3  -2  -1   0   1   2   3 

rozhodně nesouhlasím      zcela souhlasím 

 

15. Kterými výhodami se odlišuje hlavní město od ostatních území z hlediska umístění ústředí 

vaší banky? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Co si myslíte, že chybí mimopražským destinacím, abyste (nebo aby banky) tam umístily 

centrálu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Která města/oblasti/aglomerace mimo Prahu považujete za perspektivní pro ústředí banky 

a jaké hlavní výhody nabízejí? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

18. Majoritní vlastník Vaší firmy pochází: 

 ze zahraničí     z České republiky 

 

19.  Obrat banky  ………………………………….. 

 

20. Počet zaměstnanců  …………………………………… 

 

     

 Děkujeme za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. 

 



 

 

 


