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1 ÚVOD 

1.1 Základní údaje o zadavateli  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
IČ: 66002222 

kontaktní osoba:  Mgr. Jan Fluxa, vedoucí oddělení kohezní politiky 
email: jan.fluxa@mmr.cz 
tel.: +420 224 861 497 
 

1.2 Základní údaje o zpracovateli 

ProFaktum, s.r.o. 
Střelniční 252/6 
737 01 Český Těšín 
IČ: 28568087 
DIČ: CZ28568087 

kontaktní osoba:  Ing. Radek Eliáš, jednatel 
email: radek.elias@profaktum.cz 
tel.: +420 605 297 419 
 

1.3 Účel zpracování  

Cílem zpracování analýzy je identifikace hlavních prioritních oblastí Moravskoslezského 
kraje pro budoucí programové období po roce 2013, za účelem pravidelné aktualizace 
Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU a přípravy národních 
programových dokumentů pro období po roce 2013.  
 

1.4 Datum zpracování  

červen 2010 - červenec 2010 
  

1.5 Seznam použitých zdrojů  

� Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016  
� Český statistický úřad (http://www.csu.cz) 
� Veřejná databáze Českého statistického úřadu (http://vdb.czso.cz) 
� Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2009  
� Krajský úřad Moravskoslezského kraje (http://www.kr-moravsokslezsky.cz) 
� Ministerstvo práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) 
� Studie předpokládaného vývoje hlavních statistických ukazatelů v ČR a jejích 

krajích 
� Ministerstvo životního prostředí ČR (http://www.mzp.cz/) 
� Europe 2020 (http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm) 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE 

2.1 Postavení kraje  

 
Správní struktura  
 

� MSK leží na severovýchodě České republiky a tvoří jednu z nejvíce okrajových 
částí. Na severu a východě hraničí s Polskou republikou, na jihovýchodě se 
Slovenskem. Na západě sousedí s Olomouckým krajem a na jihu se letmo dotýká 
kraje Zlínského. 

� Území kraje je členěno okresy – Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, 
Opava a Ostrava-město.  

� MSK se dělí na 22 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, do kterých 
spadá celkem 299 obcí, z toho je 41 měst. Svou rozlohou kraj zabírá 5 427 km2, což 
je 6,9 % území celé České republiky a řadí se tak na 6. místo ze všech krajů.  

� Více než polovina území kraje zaujímá zemědělská půda, na více než 35 % se 
rozprostírají lesní pozemky (převážně v horských oblastech Jeseníků a Beskyd). 
Vedle přírodního bohatství se v kraji vyskytují bohaté zásoby nerostných surovin – 
domácí zásoby černého uhlí, ložiska zemního plynu, vápenec, žula, mramor, 
břidlice, sádrovec, štěrkopísky, písky a cihlářské jíly. 

 
Geografická a dopravní poloha 
 

� MSK je velice rozmanitý. Na západě je obklopen masívem Hrubého Jeseníku 
(nejvyšší vrchol Praděd - 1 491 m n. m.), na jihovýchodě se rozprostírají hřbety 
Moravskoslezských Beskyd – nejvyšší vrchol Beskyd Lysá hora - 1 323 m n. m.). 
Nejnižším bodem je soutok řek Odry a Olše (195 m n. m.). Střední část kraje je 
charakteristická hustě osídleným nížinatým terénem Opavské nížiny, Ostravské 
pánve a Moravské brány.  

� Dopravní infrastruktura v Moravskoslezském kraji je  na nadprůměrné 
úrovni. 

� MSK má celkem 3 394 km silnic a dálnic, z toho 32 km rychlostních silnic, 704 km 
silnic 1. třídy, 766 km silnic 2. třídy a 1 897 km silnic 3. třídy.  

� Hustota dálnic a silnic I. třídy dosáhla 13,5 km/100 km2 v roce 2008, což kraj řadí 
na první místo v rámci ČR. 

� V květnu 2002 byla zahájena stavba dálnice D 47, která se stala součástí VI. 
Evropského multimodálního koridoru. Trasa dálnice o délce 80,2 km vede od 
Lipníku nad Bečvou až po Bohumín, státní hranice ČR/Polsko. Důvodem vzniku 
bylo vyřešit dopravní obslužnost a ekonomické oživení kraje.  

� Na železniční síti provozují osobní dopravu České dráhy, a.s. Krajem prochází 2. 
železniční koridor: Břeclav – Bohumín, a 3. železniční koridor: Mosty u 
Jablunkova – Cheb.  

� Hustota železniční tratí Moravskoslezského kraje v roce 2008 činila 12,4 km/100 
km2, kraj patří v rámci ČR k průměru (12,2) 

� Přepravní náročnost v dopravě dlouhodobě klesá, podle objemu přepravovaného 
nákladu (v přepočtu k HDP) se však kraj stále řadí na 3. nejvyšší pozici. 
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� Počet přepravených cestujících v rámci kraje veřejnou silniční a železniční 
dopravou na obyvatele zaznamenal v posledních letech jeden z nejvýraznějších 
poklesů (o cca 30%) a patří k průměru ČR. 

� Dosažitelnost regionu letecky je zabezpečována prostřednictvím mezinárodního 
letiště Leoše Janáčka v Mošnově (20 km z centra Ostravy), druhého největšího 
letiště v ČR, jehož délka přistávací dráhy 3 500 m umožňuje přistávání všech 
kategorií letadel bez omezení. 

 
Postavení v rámci ČR 
 

� MSK patří mezi nejdůležitější průmyslové oblasti střední Evropy. Jádrem je 
ostravsko-karvinská průmyslová a těžební pánev, jejíž industrializace byla spojena 
s využíváním místního nerostného bohatství, zejména kvalitního koksovatelného 
černého uhlí a s navazujícím rozvojem těžkého průmyslu a hutnictví. Kraj je 
celostátním centrem hutní výroby. I přes pokles vytěženého množství je zde 
soustředěna těžba černého uhlí téměř celé produkce ČR. V kraji je zastoupena 
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků a výroba 
chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken. 

� Od počátku 90. let dochází ke zlepšení životního prostředí vlivem poklesu 
průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií a značným investováním do 
oblasti ekologie, i přesto patří kraj mezi ekologicky nejzatíženější oblasti v České 
republice.  

� Nejzávažnější jevy: kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku průmyslové 
činnosti, důlní poklesy a znečištění povrchových vod. Nejzávažnější dopady na 
životní prostředí se koncentrují do střední a severovýchodní části kraje (Ostravsko, 
Karvinsko a Třinecko). 

� V MSK se rovněž vyskytují i cenné přírodní zvláštnosti, jež jsou chráněny v rámci 
3 chráněných krajinných oblastí – Beskydy, Jeseníky a Poodří, a 146 maloplošných 
chráněných území. 

 

2.2 Obyvatelstvo a osídlení  

 
Vývoj a struktura populace 
 

� MSK zaznamenává od roku 1995 dlouhodobý pokles obyvatel (k oživení došlo 
v letech 2007 a 2008). K 31. 12. 2009 v něm žilo 1 247 373 obyvatel (tj. 11,9 % z 
celé ČR) a patří tedy mezi nejlidnatější kraje v celé ČR. 

� Počet obyvatel nad 65 let věku vykazuje stále více rostoucí tendenci, což způsobuje 
stárnutí populace, růst indexu stáří je druhý nejrychlejší v ČR. Tento trend je 
způsoben nízkou porodností, která je základním rysem současné populační situace 
nejen našeho regionu, ale také celé ČR.  

� Obrovský úbytek obyvatel MSK v roce 2009 byl způsoben především stěhováním. 
Oživení v letech 2007 a 2008 bylo způsobeno vysokou porodností.  

� Ve srovnání s ostatními kraji v ČR má Moravskoslezský kraj jeden z nejnižších 
přirozených přírůstků (za rok 2009). 

� Kraj pat ří mezi regiony s vysokou úmrtností (3. místo v ČR), počet zemřelých 
na 1 000 obyvatel středního stavu v roce 2008 činil 9,76. 

� Míra úmrtnosti postupně klesá, ale nejpomaleji ze všech krajů 
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� Očekávaná délka života mužů i žen patří v kraji přes rostoucí trend stálé výrazně 
k podprůměrným. 

� MSK je z hlediska národností rozmanitý: k poslednímu sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2001 se v MSK hlásilo k české národnosti 87,2 % obyvatel, 2,3 % 
k moravské, 0,7 % k slezské, 3,4 % k slovenské, 0,14 % k romské, 3 % k polské, 
0,33 % k německé a menšinově se zde vyskytují i další národnosti.  

 
Struktura osídlení 
 

� V MSK se uplatňují dva odlišné typy osídlení: velké průmyslové aglomerace s 
vysokou koncentrací obyvatelstva v centrální ostravsko-karvinské části, a 
zemědělské, horské a podhorské oblasti na západě a jihovýchodě kraje s řidším 
osídlením.  

� Hodnoty hustoty osídlení se různí. Nejvyšší hustota je v okrese Ostrava-město (1 
016 obyvatel/km2) a Karviná (772 obyvatel/km2), v okresech Bruntál, Opava, Nový 
Jičín a Frýdek-Místek se hodnoty pohybují mezi 64 – 175 obyvatel/km2. Hustota 
osídlení celého kraje je 230 obyvatel/km2. Celá ČR má hustotu osídlení 133 
obyvatel/km2. 

� Kraj se svými 299 obcemi patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Průměrná 
rozloha katastru obce (18,1 km2) je druhá největší v republice a o necelých 50 % 
větší než katastr průměrné obce v ČR (12,6 km2). Většina obyvatel kraje, tj. více 
než 61 %, žije ve městech nad 20 tisíc obyvatel, což je v rámci ČR výjimečné. 
Nejvíce obyvatel, tj. zhruba čtvrtina, žije v okrese Ostrava-město (336 874 
obyvatel), nejméně v okrese Bruntál (98 858 obyvatel).  

� Sídelním městem kraje je Ostrava, ve které žije 25 % obyvatel (3. největší město 
po Praze a Brně). V sídelní struktuře převažují velká města s počtem obyvatel (k 
31. 12. 2009) nad 50 tisíc, mezi které patří Havířov (83 180 obyvatel), Karviná (63 
203 obyvatel), Frýdek-Místek (60 339 obyvatel) a Opava (59 773 obyvatel). 

 
Bytový fond a bytová výstavba 
 

� Po silné stagnaci od roku 2006 začal významně stoupat počet zahájených bytů v 
bytových domech v kraji. K 31. 12. 2006 bylo na území kraje 1 633 dokončených 
bytů, 2 922 zahájených bytů a 11 798 rozestavěných bytů. K 31. 12. 2008 bylo v 
kraji celkem 2 453 dokončených bytů, 3 914 zahájených bytů a 14 534 
rozestavěných bytů. Z těchto údajů jednoznačně vyplývá, že dochází k nárůstu 
bytové výstavby v kraji.  

� Při podrobné analýze dat roku 2008 lze vysledovat fakt, že došlo k výraznějšímu 
poklesu počtu zahájených bytů (170 zahájených bytů), což znamenalo propad až na 
páté místo mezi kraji. Tento pokles postihl také celou ČR. 

� Tento dynamický vývoj souvisí s růstem regionální ekonomiky a s tím související 
aktivitou developerských společností v kraji, zájmem o nové byty v prvním pololetí 
roku 2008 a na druhé straně prvními dopady celosvětové hospodářské krize v 
pololetí druhém. Tuto skutečnost lze objasnit také na rozdílu mezi podílem kraje na 
dokončených bytech v 1. pololetí roku 2008 (1,3 %, 13. místo v rámci ČR) a na 
zahájených bytech (5,7 %, 4. místo v rámci ČR). 
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2.3 Oblast veřejných služeb  

 
Vzdělání 
 

� Předškolní vzdělání je zajišťováno 470 mateřskými školami. Ve školním roce 
2008/2009 navštěvovalo 458 základních škol 102 372 žáků. Ve spojení s nízkou 
porodnosti dochází k poklesu počtu dětí na školách, ale i k poklesu počtu 
základních škol. V kraji se soustředí 156 středních škol s různými obory (z toho 46 
vyučujících v oboru gymnázií), 2 konzervatoře, a 11 vyšších odborných škol.  

� Vysokoškolské vzdělání zajišťuje 5 vysokých škol (Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, 
Vysoká škola podnikání Ostrava a Vysoká škola sociálně-správní, Institut 
celoživotního vzdělání Havířov), přičemž 3 z nich jsou veřejnými univerzitami, 
které v sobě zahrnují 16 fakult zabezpečujících výuku více než 42 000 studentům.  

� Nejstarší a co do počtu největší vysokou školou je Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava. Jejich 7 fakult je zaměřeno především na technické 
a ekonomické obory. V počtu vysokoškolských studentů se univerzita řadí na 4. 
místo mezi vysokými školami v ČR. Ostravská univerzita v Ostravě je v současné 
době tvořena celkem 6 fakultami se zaměřením na humanitní a přírodovědecké 
vzdělání, jako je filosofická či pedagogická fakulta. Třetí veřejnou vysokou školou 
kraje je Slezská univerzita v Opavě se 3 fakultami a samostatným Matematickým 
ústavem. V počtu fakult se MSK umístil na třetím místě v rámci ČR.  

� V roce 2008 činil podíl VŠ vzdělaných z celkového počtu obyvatel 
Moravskoslezského kraje starších 15 let 9,5 %, čím se kraj řadí mezi kraje 
s nejnižším podílem. 

� Vzdělanostní struktura populace patří obecně k méně příznivým, je zde také 
nejnižší zastoupení středoškoláků s maturitou  

 
Sociální péče 
 

� Sociální ochrana občanů je zajišťována prostřednictvím systému sociálního 
zabezpečení, který se člení do 3 dílčích částí (dávky důchodového pojištění a dávky 
nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální pomoc). V kraji 
zajišťuje sociální služby celkem 380 poskytovatelů sociálních služeb.  

� Průměrná výše důchodu v kraji stoupla z 6 232 Kč (k 31. 12. 2000) na 9 446 Kč (k 
31. 12. 2008). Přiznané dávky státní sociální podpory klesly z necelých 5,9 mil. Kč 
k 31. 12. 2000, na 2,6 mil. Kč k 31. 12. 2008. Vyplacené dávky státní sociální 
podpory v kraji rok od roku rostou. V roce 2000 bylo vypláceno necelých 4,5 mil. 
Kč, o pět let později se navýšily na částku přes 4,6 mil. Kč a v roce 2008 přesáhly 
5,5 mil. Kč.  

� Kraj se dlouhodobě řadí k regionům s nejhorší příjmovou situací domácností.  
� Podíl domácnosti ohrožených chudobou v MSK roste v posledních letech 

nadprůměrným tempem, podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního 
minima dosahuje 5,6% v roce 2007, což kraj řadí na druhé nejhorší místo v ČR. 

 
Zdravotnictví  
 

� Na území kraje se nachází 484 zdravotnických zařízení a nemocnic se 10 452 
lůžky, 4 510 lékařů a 275 lékáren. V celém kraji je k dispozici přes 7 000 lůžek v 
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18 nemocnicích a dalších 2 976 lůžek v odborných léčebných ústavech a léčebnách 
dlouhodobě nemocných.  

� V zařízeních sociálních služeb je k dispozici více než 10 000 míst, především pro 
staré občany. Celková kapacita domovů pro seniory kraje je 3 681 lůžek. Kapacita 
domovů pro seniory se ve srovnání s předešlými lety snižuje.  

� Na jednoho lékaře připadá 266 obyvatel. Tato hodnota v jednotlivých okresech 
kolísá mezi 189 (okres Ostrava-město) a 330 (okres Karviná). Poskytování 
zdravotní péče v kraji je z hlediska infrastruktury i personálního zabezpečení na 
vysoké úrovni. Kraj disponuje rovněž zdravotní záchrannou službou s vysokou 
technickou a organizační kvalitou. V regionu je vyvinut na vysoké technické a 
organizační úrovni Integrovaný záchranný systém (Zdravotnická záchranná služba, 
Hasičský záchranný sbor a Policie České republiky). 

 
Kultura, sport, volný čas 
 

� Kulturními centry kraje jsou města Ostrava, Opava a pohraniční Český Těšín. 
Nachází se zde velké množství divadel, muzeí, galerií a kin. V Ostravě se nachází 
jediné multikino v regionu. V Ostravě sídlí mezinárodně známá Janáčková 
filharmonie a působí zde šest profesionálních divadelních organizací. Město 
Ostrava bojuje o titul Evropské hlavní město kultury 2015  

� V roce 2008 bylo na území MSK pořádáno 219 kulturních akcí, z nichž lze 
vyzdvihnout hudební Festival Colours of Ostrava, na který např. v roce 2009 
zavítalo více než 25 000 lidí.  

� Významné kulturní památky: městské památkové rezervace (centra Příbora, 
Nového Jičína a Štramberka), zámecká sídla v Hradci nad Moravicí, v Raduni, v 
Kravařích na Opavsku a ve Fulneku, hrad Hukvaldy v Pobeskydí, hrad Sovinec na 
Rýmařovsku a hrad Starý Jičín.  

� Průmyslová turistika: Technické muzeum automobilů v Kopřivnici, Vagonářské 
muzeum ve Studénce, Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích, areál Dolních 
Vítkovic, NKP Důl Michal. 

� Sportovní využití: stadiony, víceúčelové haly, stovky hřišť, tělocvičen, koupališť a 
bazénů. 

� Nesčetné možnosti pro turistiku, rekreaci, poznávání kulturních památek a léčebné 
pobyty. V kraji jsou k dispozici rozsáhlé sítě (cyklo)turistických tras pro pěší 
turistiku a cykloturistiku. V zimních měsících jsou využívané centra běžeckého a 
sjezdového lyžování v Beskydech a Hrubém Jeseníku.   

� Vodní sporty: sjíždění řeky Moravice, Ostravice nebo Odry, vodní nádrže 
Žermanice a Těrlicko, Slezská Harta.  

� Lázeňská turistika se opírá o léčebné účinky jodobromové vody v lázních Darkov s 
Rehabilitačním ústavem. Již více než 200 let jsou ideálním místem pro léčbu 
nemocí dýchacích cest Lázně Karlova Studánka. Od poč. 90. let existuje nové 
lázeňské sanatorium v Klimkovicích s architektonicky zajímavými budovami. 
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2.4 Ekonomika 

 
Struktura ekonomické základny 
 

� HDP Moravskoslezského kraje činil v roce 2008 celkem 372 458 mil. Kč. Ve 
srovnání s ostatními kraji v ČR je ekonomika Moravskoslezského kraje čtvrtou 
nejvýkonnější. Výrazně převyšuje hlavní město Praha, na obdobné úrovni jsou 
Středočeský a Jihomoravský kraj. Podíl MSK na HDP v ČR činí 10,1 % (za rok 
2008). 

� Ve výši HDP na obyvatele neexistují mezi kraji ČR výrazné rozdíly. HDP na 
obyvatele se v MSK od roku 2000 zvyšuje. V roce 2008 činila výše HDP na 
obyvatele v MSK 297 926 Kč. I přes jeho postupný růst byl v roce 2008 HDP na 
obyvatele v MSK pouze na 84,2 % průměru ČR.   

� Produktivita práce – HDP na pracovníka, v MSK je za rok 2008 ve srovnání 
s ostatními kraji v ČR jedna z nejvyšších (po hlavním městě Praha a Středočeském 
kraji), i přesto, že tempo jejího růstu v roce 2008 oproti průměru za rok 2000 až 
2008 výrazně pokleslo. 

� Za rok 2007 činila míra investic vyjádřená poměrem tvorby HFK k HDP 21,3 %, 
což znamená, že se MSK pohybuje pod celorepublikovým průměrem. Mezi 14 kraji 
České republiky se umístil na 8. místě.  

� Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) od roku 1995 do roku 2008 v MSK 
rostl. Za rok 2008 činila jeho výše 207 256 mil. Kč – což se podílí na celkovém  
ČDDD v ČR 10,94 %. ČDDD na obyvatele rovněž od roku 1995 stoupá, v roce 
2008 činil 165 784 Kč – 91,2 % průměru ČR. 

� Za rok 2007 činil podíl domácností s čistým příjmem pod hranici životního 
minima 5,6 %. Horším, než MSK je jen Ústecký kraj s 6,0%. Z dlouhodobého 
pohledu dochází ke zhoršování situace ve srovnání s ostatními kraji. 

� Moravskoslezský kraj se vyznačuje nejnižší intenzitou podnikatelské aktivity mezi 
kraji ČR. Na 1000 obyvatel MSK připadá pouze 22,8 podnikatelů (FOP). MSK tak 
dosahuje 77,6 % úrovně ČR. Nízká intenzita podnikatelské aktivity je ovlivněna 
několika vzájemně provázanými faktory. Za hlavní lze považovat nízký podíl VŠ 
kvalifikovaných obyvatel provázený selektivní migrací a historickými vlivy 
danými tradičně malým množstvím velkých zaměstnavatelů. 

� Moravskoslezský kraj patří ke krajům s nejnižším počtem firem - právnických 
osob 1000 obyvatel (údaj z roku 2008). Vedle koncentrace velkých firem v kraji 
tento indikátor ukazuje také na nízkou intenzitu podnikatelské aktivity. 

� V Moravskoslezském kraji tvořil v roce 2008 podíl terciárního sektoru na hrubé 
přidané hodnotě 48,5 %. Ze všech krajů ČR je na tom hůře pouze Ústecký kraj se 
47 %. 

 
Vnější ekonomické vztahy (např. export, lokalizace investic) 
 

� Vývoz z Moravskoslezského kraje od roku 2003 do roku 2008 rostl. Nejvíce se 
vyváží do zemí EU – 87,5 % celkového vývozu za rok 2008). Za rok 2008 činila 
výše vývozu 259 653 mil. Kč. 

� Největší podíl na vývozu MSK za rok 2008 mají polotovary a materiály (40,4 %), 
stroje a dopravní prostředky (32,5 %) 

� Ze zemí EU nejvíce vyváží MSK do Německa (23,9 %), Slovenska (14 %) a 
Polska (9,3 %) 
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� Po Středočeském kraji má MSK nejvyšší podíl na celkovém vývozu ČR (10,5 % 
v roce 2008). 

� Stav přímých zahraničních investic v MSK na 1000 obyvatel je na dobré úrovni. 
V roce 2008 činily PZI na 1000 ob. v MSK celkem 130 mil. Kč, MSK se tak těsně 
po Libereckém kraji řadí na 4. nejlepší příčku.  

 
Trh práce, včetně mezd 
 

� Dle nové metodiky měření je v MSK průměrná míra registrované nezaměstnanosti 
dlouhodobě vysoká a pohybuje se daleko nad průměrnou mírou registrované 
nezaměstnanosti v ČR (viz tabulka).  

 
Tabulka 1 – Průměrná míra registrované nezaměstnanosti  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
MSK 15,4 14,7 13,4 11,0 8,4 11,1 
Celkem ČR 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 

Zdroj: Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2009 
 

� Na konci roku 2009 připadalo na 1 volné pracovní místo v MSK 29,2 uchazečů. 
Z celkem 80 581 uchazečů bylo na konci roku 2009 evidováno 4 % osob do 19 let,     
34 % osob ve věku 20 – 34 let, 33 % osob ve věku 35 – 49 let a 29 % osob nad 50 
let. Celkem 30 % těchto osob je nezaměstnáno déle než 12 měsíců. K nejvíce 
nezaměstnaným patří osoby s vyučením – 43 %, a poté se základním vzděláním – 
28 %).  

� Podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle za rok 2008 činil 7,38 %. Ke 
konci roku 2009 bylo nejvíce z 2 756 volných míst určeno právě pro vyučené – 45 
% nebo osoby s ÚSO – SOŠ – 26 %.  

� Nejvyšší podíl na počtu zaměstnaných v MSK má průmysl – konkrétně 
zpracovatelský průmysl (25,5 %) 

� Míra zaměstnanosti osob ve věku 55-64 let činila v roce 2008 v Moravskoslezském 
kraji 39,89 %. Podíl zaměstnaných žen na všech ženách starších 15 let věku činil 
v roce 2008 43,76 %. 

� MSK je jedním z krajů s nejvyšší migrací vysokoškoláků mimo kraj (údaj za rok 
2004). 

 
Výzkum a vývoj, inovace apod. 
 

� V MSK roste od roku 2004 počet pracovišť VaV. V roce 2004 jich bylo 160, v roce 
2008 celkem 192.  

� Pomalejším tempem roste počet výzkumných pracovníků – v MSK jich bylo v roce 
2008 celkem 1 632 (přepočtený stav). Nejvíce výzkumných pracovníků nalezneme 
v sektoru vysokoškolském.  

� Pomaleji stoupá od roku 2004 i počet zaměstnanců VaV – v MSK jich bylo v roce 
2008 celkem 2 931 (přepočtený stav).  

� Výdaje na výzkum a vývoj nejsou v MSK vysoké. V roce 2008 činily výdaje na 
VaV 2 661,4 mil. Kč. Od roku 2001 velmi mírně vzrostly neinvestiční výdaje na 
vědu a výzkum. V roce 2008 činily 2 482,2 mil. Kč. Výdaje na VaV v MSK byly 
za rok 2008 pouze ve výši 5 % všech výdajů a jejich podíl se v posledních letech 
nezvyšuje. 
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� Za rok 2008 bylo na výzkum a vývoj vynaloženo 0,714 % HDP 
Moravskoslezského kraje. Z toho 60,6 % výdajů bylo vynaloženo na 
experimentální vývoj, zde se Moravskoslezský kraj řadí na 3. příčku krajů ČR, 
přičemž celorepublikový průměr výdajů na experimentální vývoj činí 43,4 %.  

� V roce 2008 byla struktura výdajů do výzkumu a vývoje následující: 1 950 mil. Kč 
zainventoval podnikatelský sektor, vysokoškolský sektor investoval do výzkumu a 
vývoje 602 mil. Kč a nejméně investoval sektor vládní, tj. 105 mil. Kč 

� Klesá počet patentů udělených v MSK. Za rok 2008 jich bylo uděleno pouhých 16.  
� Podíl domácností MSK vybavených osobním počítačem od roku 2005 roste. V roce 

2005 bylo osobním počítačem vybaveno 45,7 % domácností MSK. 
� Počet domácností vybavených připojením k internetu roste. K vysokorychlostnímu 

internetu bylo v roce 2005 připojeno 7,6 % domácností, v roce 2008 pak 32,4 % 
domácností.  

� V Moravskoslezském kraji je celkem 10,4 tis. odborníků v oblasti informačních 
technologií. Průměrná hrubá měsíční mzda odborníků v MSK činila v roce 2008 
29 303,- Kč.  

 
Výkonnost ekonomiky (dle regionálních účtů), veřejné rozpočty  
 

� Nejvíce skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje putovalo v roce 
2009 do oblasti školství (67 %) a dopravy (17 %). Do zdravotnictví byly 
investovány 4 % výdajů rozpočtu MSK, 3 % získalo krizové řízení, po 2 % bylo 
investováno do regionálního rozvoje, všeobecné veřejné správy a služeb, sociálních 
věcí a kultury. Pouhé 1 % výdajů bylo rozděleno do oblasti životního prostředí a 1 
% na ostatní výdaje. 

� Saldo příjmů a výdajů veřejných rozpočtů činilo v roce 2008 1,48 % na celkových 
výdajích těchto rozpočtů. I když je výsledek kladný, řadí se mezi podprůměrné, 
neboť celorepublikový průměr činil 3,76 %.   

� Podíl MSP na celkové zaměstnanosti za rok 2008 činil 56,8 %. Jedná se o nejhorší 
výsledek mezi všemi kraji, a to i ve srovnání s celorepublikovým průměrem (65,7 
%). Hodnota je dána strukturou ekonomiky, ve které setrvává značný počet velkých 
podniků (47) a také nejnižší úrovní (v relativním) počtu pracujících na vlastní účet. 

� Skutečné výdaje v rámci jednotlivých dotačních programů v roce 2009 byly 
rozděleny nejvíce do oblasti regionálního rozvoje (37 %, včetně 20 mil. Kč na 
dotační program podporující vědu a výzkum) a životního prostředí (33 %). Na 
odvětví sociálních věcí připadlo 10 % výdajů, 8 % na odvětví dopravy, 6 % na 
odvětví kultury, 4 % na odvětví školství a 2 % na odvětví zdravotnictví.  

 

2.5 Dostupnost a technická infrastruktura 

 
Dopravní sítě a dopravní obslužnost 
 

� K 31.12.2009 bylo v MSK registrováno celkem 674 286 motorových vozidel.  
� V roce 2008 bylo na území MSK celkem 653 km železničních tratí a 3 394 km 

silnic a dálnic. 
� Dopravní výkony v rámci Moravskoslezského kraje jsou obrovské. Osobní nákladní 

a veřejnou autobusovou dopravou je v rámci kraje přepraveno 43 440 tis. tun věcí, 
8 260 tis. tun věcí je přepraveno železniční dopravou (za rok 2008), což je nejvíce 
ze všech krajů v ČR. Veřejnou osobní autobusovou dopravou bylo v rámci kraje 
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přepraveno za rok 2008 celkem 42 525 tis. osob, železniční dopravou 15 319 tis. 
osob.  

 
Vodní hospodářství 
 

� Vodou z vodovodů pro veřejnou spotřebu bylo zásobováno v roce 2008 celkem 
1 222 550 obyvatel MSK. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro 
veřejnou spotřebu činil v roce 2008 celkem 97,8 % z celkového počtu obyvatel, což 
je výše než průměr ČR (92,7 %). 

� V roce 2008 bylo v MSK vyrobeno 87 799 tis. m3 pitné vody z vodovodů pro 
veřejnou spotřebu. Vyfakturováno bylo 65 553 tis. m3 pitné vody (z toho 43 779 
domácnosti). 

� Z celkového počtu obyvatel MSK bydlí v domech napojených na veřejnou 
kanalizaci 81 % obyvatel (za rok 2008). V roce 2008 se do kanalizace vypustilo 
70 040 tis. m3 odpadní vody pro veřejnou spotřebu. Podíl čištěných odpadních vod 
činí 92,1 %, což je mírně pod průměrem ČR (95,3 %).  

� Moravskoslezský kraj v r. 2008 produkoval po hl. městě Praha nejvíce kalů 
v rámci ČR. Většina kalů byla zneškodněna přímou aplikací a rekultivací nebo 
jinak.  

 
Energetika (s důrazem na obnovitelné zdroje energie a energetickou efektivitu)  
 

� Moravskoslezský kraj má jedny z největších spotřeb paliv a energie v rámci krajů 
ČR. 

� Spotřeba černého uhlí za rok 2008 je několikanásobně vyšší oproti ostatním 
krajům, stejně tak spotřeba koksu a topného oleje vysokosirného. I spotřeba 
ostatních energií se pohybuje ve vysokých číslech.  

� Velmi vysoká je i spotřeba tepelné energie – MSK na 2. místě v rámci MSK 
v nejvyšší spotřebě tepelné energie po hlavním městě Praha  

 
Odpadové hospodářství 
 

� V MSK bylo v roce 2008 vytvořeno 377 489 t komunálního odpadu, což je po 
Středočeském kraji nejvíce ze všech krajů v ČR. Z toho nejvíce odpadů tvořil 
běžný svoz odpadu (273 134 t) 

� Lepší vypovídající hodnotu má komunální odpad na 1 obyvatele, ten činil v r. 2008 
v MSK 302 kg, což bylo mírně pod průměr ČR (304 kg). 

� V roce 2008 měly podniky v MSK po hlavním městě Praha jednu z nejvyšších 
produkcí odpadů (3 166 815 t). Z toho část byla využita (recyklace – 1 243 667 t, 
využití jako paliva nebo k výrobě energie – 2 671 t), ostatní byly odstraněny 
(především použitím odpadů na terénní úpravy).   

� V roce 2008 činila produkce podnikového 11,4 kg na tis. Kč HDP. Hodnota patří 
k nejvyšším mezi všemi kraji a také převyšuje celorepublikový průměr o 4,1 kg na 
tis. Kč HDP.   
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2.6 Životní prostředí  

 

� Na ochranu životního prostředí bylo v MSK vynaloženo v roce 2008 celkem 
2 628 906 tis. Kč (v běžných cenách), což je společně s hl. městem Praha a 
Jihomoravským krajem nejvíce v rámci ČR. Investice směřují zvláště do ochrany 
ovzduší a klimatu a nakládání s odpadními vodami.  

� V roce 2008 se Moravskoslezský kraj umístil na 7. místě mezi kraji ČR ve výši 
pořízené investice na ochranu ŽP podle místa investice, neboť v přepočtu na 1 
obyvatele vynaložil 1925 Kč, přičemž celorepublikový průměr činil 1949 Kč. 
Vzhledem k tomu že MSK je považován za kraj s nejvyšším zatížením životního 
prostředí, množství pořízených investic/1 obyvatele by mohl dosahovat spíše 
nadprůměrných hodnot.  

 
Příroda a krajina, vč. lesů a ochrany půd 
 

� Poškození krajiny v důsledku těžby uhlí (důlní poklesy), kontaminace horninového 
prostředí v důsledku průmyslové činnosti (staré ekologické zátěže). 

� Na území kraje se nacházejí 3 CHKO - Poodří, Beskydy a Jeseníky (91 779 ha), 
146 maloplošných území - 7 NPP, 10 NPR, 56 PP, 73 PR (6 799 ha). 

� Podíl listnatých dřevin v Moravskoslezském kraji v roce 2008 činil 27,69 %. Podíl 
listnatých dřevin v lesích ČR na celkové výměře lesů se postupně zvyšuje, tyto 
tendence vykazuje také Moravskoslezský kraj. Nicméně skladba lesů není stále 
přirozená, neboť převažují jehličnaté lesy a nejrozšířenější dřevinou v ČR je smrk.    

� Zdravotní stav lesních porostů je určován především mírou defoliace, která za rok 
2008 byla čtvrtá nejnižší v ČR. Podíl zdravých a zasažených stromů je průměrný. 

� V kraji dochází k poklesu celkové výměry zemědělské půdy. Celková výměra k 31. 
12. 2008 činila 276 137 ha. Nezemědělská půda ma celkovou výměru 266 508 ha. 
Moravskoslezský kraj tak má přiměřeně vyrovnanou bilanci zemědělské a 
nezemědělské půdy. V roce 2008 činilo zornění zemědělské půdy 62,7 %. 

� V roce 2008 tvořila výměra zemědělské půdy obdělávané ekologicky 14,52 % 
celkové výměry zemědělské půdy v Moravskoslezském kraji (276 136 ha), což kraj 
řadí na 3. místo v ČR. Výměra ekologicky obdělávané půdy v ČR dosáhla 8,05 % 
zemědělské půdy. Ekologické zemědělství je v ČR rozšířeno spíše v oblastech 
méně vhodných pro intenzivní zemědělské hospodaření (např. v horských a 
podhorských oblastech), proto jsou pro něj v Moravskoslezském kraji velice dobré 
předpoklady. 

� Poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků za rok 2008 
činil 1,31. V porovnání s ostatními kraji se jedná o 6. nejlepší poměr. Uváděný 
koeficient se nachází nad celorepublikovým průměrem (1,05). Mezi nejstabilnější 
můžeme dle tohoto koeficientu v rámci Moravskoslezského kraje řadit okresy 
Bruntál, Frýdek-Místek a Vsetín. V MSK stejně jako i ve většina krajů ČR 
vykazuje koeficient ekologické stability tendenci k růstu.  

� Na 1 hektar orné půdy bylo v roce 2008 spotřebováno 96,7 kg průmyslových 
hnojiv v čistých živinách (N, P2O5, K2O). Ve srovnání s celorepublikovým 
průměrem (105,8 kg/ha) v tomtéž roce můžeme Moravskoslezský kraj hodnotit 
jako podprůměrný. Z pohledu struktury průmyslových hnojiv má výrazný podíl 
spotřeba dusíkatých hnojiv, tento trend se projevuje i v ostatních krajích ČR. 
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Voda 
 

� Kontaminace podzemních i povrchových vod je v důsledku průmyslové činnosti, 
znečištění z dopravy a ze stacionárních zdrojů. 

� Ve vybraných tocích MSK se v období mezi roky 2001 – 2007 trvale mírně zlepšila 
kvalita povrchových vod, současný stav však není zcela vyhovující. Dochází k 
překračování imisních limitů. 

� Jakost vody ve sledovaných tocích spadá do tříd II., III. A IV. (mírně znečištěná 
voda, znečištěná voda a silně znečištěná voda).  

� V roce 2008 činil podíl profilů ve IV. A V. třídě znečištění (sk A) pouze 23,1 %, 
což je 3. místo mezi kraji ČR. Od roku 1996 došlo v Moravskoslezském 
kraji výraznému zlepšení tohoto koeficientu, a to ze 78,4 % až na současnou 
hodnotu.  

� V kraji funguje 137 čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu (ČOV), celková 
kapacita ČOV činí 515 196 m3/den. Počet obyvatel napojených na kanalizaci s 
ČOV je nižší než je průměr ČR. 

 
Ovzduší 
 

� Znečištění ovzduší pochází z dopravy a ze stacionárních zdrojů. 
� Mezi lety 2003 – 2007 stouply měrné emise polétavého prachu a zároveň klesly 

hodnoty oxidů dusíku. Hlavními producenty emisí jsou velké zdroje znečištění 
ovzduší. Ostatní zdroje – střední, malé a mobilní zdroje znečištění nezahrnují ani 
50 % celkové produkce (vyjma některých lokalit). Podíl emisí z dopravy v případě 
tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku a organických polutantů tvoří čtvrtinu 
emisí kraje a malé zdroje (lokální topeniště) tvoří 60 % produkce organických látek 
kraje.  

� Ve sledovaném období 1999 – 2006 nedošlo k výraznému snížení emisí 
vypouštěných do ovzduší. Kvalita ovzduší v MSK je alarmující. 

� V roce 2007 dosáhly emise oxidů dusíku (REZZO 1-4) 32 029,4 tun. Při přepočtu 
na km2 dosáhly emise 5,9 tuny. Ve stejném roce emise oxidu siřičitého (REZZO 
1-4) činily 5,5 t/km2. U obou sledovaných hodnot se jedná o výrazné překročení 
celorepublikového průměru. 

� V roce 2007 činila oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 22,8 %, v roce 2008 již 
36,1 % území Moravskoslezského kraje. Pokud celorepublikový průměr v roce 
2007 činil 4,9 %, pak jej MSK překročil 4,6 krát.  

� Investice na ochranu životního prostředí (ochrana ovzduší a klimatu, nakládání s 
odpadními vodami, nakládání s odpady a ostatní) se v letech 2003 – 2008 zvýšily o 
50 %, tzn., že v roce 2008 investice v kraji stouply na 2,4 mld. Kč. Z toho nejvyšší 
částka necelých 1,2 mld. Kč bylo investováno do ochrany ovzduší a klimatu. 

� Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí se v letech 2003 – 2008 
zvýšily až o 71 % a v roce 2008 byla částka na náklady 5,2 mld. Kč, z toho se 
nejvíce čerpalo pro oblast nakládání s odpady. 

� V rámci ČR se nejvíce území s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví 
za rok 2008 nachází právě v Moravskoslezském kraji v okolí Ostravska, 
Karvinska a Frýdecko-Místecka.  
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3 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýzu rozdělujeme na atributy mající vnitřní původ - tj. silné a slabé stránky 
konkrétního území - Moravskoslezského kraje a vnější vlivy, které na území působí - 
příležitosti a ohrožení. Silné stránky a příležitosti napomáhají dosáhnout kýženého cíle, 
naopak u slabých stránek a ohrožení je snaha o jejich maximální eliminaci a volbu 
takových nástrojů, které by s nimi dovedly účinně bojovat.  
 
Na základě analytických vstupů, trendů v ekonomice, vzájemného srovnání MSK a jeho 
pozice v rámci ČR a EU byly formou brainstormingu realizačního týmu zakázky 
definovány silné a slabé stránky území jakožto i příležitosti a ohrožení:  
 
Silné stránky  
 

� silná populační základna regionu a blízkého okolí 

� vysoká hustota zalidnění jádra aglomerace 

� dobrá dispozice sídelního uspořádání kraje - diverzita přírodního prostředí 

� teritoriální pozice - příhraniční oblast na pomezí Slovenska a Polska 

� dobré vnější dopravní napojení kraje a mezinárodní dostupnost regionu 

� relativně vysoká výkonnost ekonomiky  

� region je součásti nejdůležitější průmyslové oblasti Střední Evropy (Katowicko-

Ostravská oblast) 

� značka kraje jako místa vhodného pro průmyslové investice  

� existence rozvojových ploch a významných projektů (např. Nová Karolina, Nové 

Vítkovice) 

� existence významných poskytovatelů outsourcingových služeb v oblasti výzkumu a 

vývoje (např. Tieto) 

� dostatečně kvalitní úroveň veřejných služeb (sociální služby, školství, 

zdravotnictví,…) 

� pořádání významných kulturních a sportovních akcí mezinárodního významu 
 
Slabé stránky  
 

� nízká diverzita průmyslu - nadprůměrná závislost na těžkém průmyslu 

� vysoký podíl zahraničních investic na struktuře ekonomiky, závislost na globálních 

trendech 

� málo rozvinutý sektor malého a středního podnikání - nízká podnikatelská aktivita 

OSVČ 

� podprůměrné investice do VaV 



16 

 

� nízká inovační aktivita  

� malá sounáležitost obyvatelstva s místem - většina obyvatel zde žije 100 až 150 let, 

nemají zde své kořeny  

� relativně nízká vzdělanostní úroveň obyvatel  

� nízká míra ekonomické participace obyvatel  

� město Ostrava neplní funkci metropole  

� vysoká úroveň průměrné míry registrované nezaměstnanosti 

� přetrvávající dlouhodobá nezaměstnanost 

� nízká adaptabilita obyvatel na trhu práce 

� špatný stav životního prostředí a ovzduší ohrožující lidské zdraví  

� vysoká spotřeba neobnovitelných zdrojů energie  
 
Příležitosti 
 

� existence a možnost čerpání finančních prostředků zejména ze Strukturálních fondů 

EU, Švýcarských fondů, Norských fondů, národních zdrojů) 

� účast Ostravy v soutěži Evropské hlavní město kultury 2015 - zájem o město 

v mezinárodním měřítku 

� kulturně-sportovní image města Ostravy, rozvoj cestovního ruchu 

� příchod firem s inovačním potenciálem  

� příchod expertů v rámci projektů VaV 

� navazování spolupráce s nadnárodními korporacemi  

� nové informační a komunikační technologie (technologický rozvoj regionu) 

� zájem o téma ekologických problémů ve společnosti  
 
Ohrožení  
 

� silná vazba hlavních hodnotových řetězců v kraji na západní trhy 

� stagnace ekonomiky EU  

� růst pozice Číny a Indie ve světové ekonomice  

� ekonomický růst a vývoj okolních států, jejich schopnost vyrábět s nižšími náklady  

� pokles poptávky v oborech, které táhnou hospodářství kraje  

� obecné snížení spotřeby domácností, nízká spotřebitelská důvěra  

� úbytek peněz ve veřejných systémech, nižší objem dotačních prostředků 

� ztížená dostupnost peněz - menší ochota financovat projekty s rizikem   

� nestabilita bankovního sektoru EU  
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Rámcový profil Moravskoslezského kraje 
 

� MSK disponuje silnou průmyslovou základnou a tradicí, je však zaměřena 
monokulturně (zejména hutnictví a automobilový průmysl) a je navázána na 
dominantní velké podniky, které jsou vlastněny zejména nadnárodními 
korporacemi. Tyto podniky zde realizují aktivity s relativně nízkou přidanou 
hodnotou, znalostní investice jsou minimální 

� Část podniků v kraji vyrábí produkty, jež jsou založené na surovinách a nákladové 
výhodě, je však otázkou, nakolik budou tyto firmy dlouhodobě konkurenceschopné 
(existuje celá řada regionů, kde lze tyto aktivity realizovat s nižšími náklady). Tyto 
podniky mohou zvyšovat konkurenceschopnost nejlépe snižováním nákladů, 
nezvyšují přidanou hodnotu, nedokážou inovovat (jiná strategie či nedostatek 
zdrojů na financování inovací). 

� V kraji převládají podniky, které jsou závislé na své pozici v rámci hodnotového 
řetězce. Nevytváří si vlastí trh, přejímají znalosti a postupy a mají omezený 
potenciál inovovat. 

� V kraji je nízká míra ekonomické participace, část populace představuje nevyužitý 
potenciál (a jsou zdrojem nákladů), díky tomu je kraj málo produktivní a 
disponibilní příjem je nízký. 

� V kraji je nízká míra podnikatelské aktivity, nejnižší v ČR. 

� Struktura kraje je rozdělená na několik celků (průmyslová aglomerace, oblast 
Jesenicka, oblast Beskyd, Opavsko a Novojičínsko). Zejména mezi centrem 
aglomerace a venkovskými oblastmi je velká disproporce. 

� Přírodní prostředí kraje jeho centrální části trpí značnými defekty. Je zde významné 
znečištění vzduchu a krajina je poznamenaná minulou i současnou průmyslovou 
výrobou. Tato situace má dopad na zdravotní stav obyvatel stejně jako na 
atraktivitu území pro rezidenty a turisty 

� Na území kraje je pohoří Beskyd a Jeseníků, jež tvoří nabídku pro trávení volného 
času pro rezidenty a obyvatele přilehlých regionů. Tato pohoří a některá další 
území (např. Poodří) jsou známé krásnou, nedotčenou přírodou a chráněnými 
zónami. 

� Kraj a město Ostrava ztrácí své obyvatele. Nejvíce náchylné k odchodu jsou 
„mozky“, tedy lidé s nadprůměrným vzděláním či výbornou pozicí na trhu práce. 

� Ostrava není typickou metropolí, je to dáno vznikem a rozvojem města. V rámci 
ČR či Evropy hraje nevýznamnou roli. 

� Vzdělanostní úroveň kraje je nízká, není zde nabídka, jež by přilákala znalostně 
náročné investice z oborů s vysokou přidanou hodnotou. 

� Vzdělávací systém omezeně reaguje na měnící se trendy a poptávku trhu práce. 
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4 SPECIFIKACE PŘEDPOKLÁDANÝCH PRIORITNÍCH 
OBLASTÍ KRAJE PRO OBDOBÍ PO ROCE 2013 

4.1 Trendy a hybné síly, ovlivňující vývoj Moravskoslezského kraje 

Jaké hlavní trendy a hybné síly se mohou kraje dotýkat? 
 
Megatrendy 

� Růst HDP Číny a Indie je natolik významný, že může v horizontu 30 let 
představovat výraznou konkurenci G7 

� Informační a komunikační technologie jsou motorem společenských a 
ekonomických změn 

� Spolupráce s klíčovými aktéry je naprosto nezbytná pro zajištění globální 
konkurenceschopnosti (akvizice, investice do vlastního podniku ve vybraném 
regionu, strategická zakázka).  

� Náklady na logistiku jsou klíčovější než kdy předtím 
� Lidstvo řeší klimatické problémy 

 
Globalizace a trendy ve společnosti: 

� Komunikace lidí doznává významných změn, díky fenoménu sociálních sítí se 
forma i obsah komunikace zásadně mění 

� Příklon k decentralizaci, zejména díky dostupností informací a znalostí, větší důraz 
na dění na místní úrovni 

� Společnost přestává akcentovat pouze finanční či technologické aspekty, ale začíná 
více vnímat společenskou, sociální a přírodní složku  

� Evropa stárne, prodlužuje se doba dožití, zvyšují se náklady společnosti za lidmi 
v poproduktivním věku 

 
Recese skončila, dopady krize však stále existují (EU úroveň): 

� Nestabilita bankovního sektoru EU, malá ochota financovat (podnikatelské) 
projekty s rizikem, menší dostupnost peněz 

� Rozpočtové schodky evropských zemí, reakce finančních trhů, jež zdražuje 
financování veřejných výdajů a dostupnost peněz, plánované škrty ve veřejných 
výdajích členských států EU, dopad do rozpočtu EU 

� Lze očekávat zvýšení daní 
� Některé domácnosti jsou ohroženy neschopností splácet své dluhy, a to vinou 

zvyšující se nezaměstnanosti či zdražováním peněz na trhu 
� Ve střednědobém výhledu lze očekávat snížení spotřeby domácností 
� Ve střednědobém výhledu lze očekávat snížení investiční aktivity firem (menší 

dostupnost peněz, dražší peníze, menší poptávka, racionalizace a snaha zefektivnit 
výrobu) 

� Hospodářský růst EU bude stagnovat nebo bude jen velice mírný 
� Konjunktura našeho regionu je závislá na vnějších podmínkách (exportu), zejména 

pak na situaci v Německu 
� Situace na globálním trhu práce se může dále zhoršovat: doznívá účinek 

„protikrizových“ opatření (např. šrotovné), firmy zahájily procesy vedoucí 
k racionalizaci, zeštíhlení a vyšší efektivitě, očekává se nižší poptávka, zdražení 
některých vstupů a zvýšení daní 
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� Současná situace může vést k reformním opatřením, jež se budou týkat např. 
mandatorních výdajů či zpružnění trhu práce 

 
Nová opatření EU: 

� Evropská unie přijímá opatření, která intervenují na finančním trhu a také trh 
regulují  

� Je zde příklon k systému Evropského ekonomického vládnutí 
� Spolu s EIB připravuje a zavádí nové nástroje finančního inženýrství, které by měly 

být po roce 2013 významnou součástí kohezní politiky 
� EU přijímá strategii 2020, která by měla zásadně ovlivnit strukturu evropských 

ekonomik 
 
EU 2020 - body ze strategie: 

� Ekonomický růst založený na znalostech a inovačních faktorech (vzdělávání, 
výzkum a vývoj, inovace, kreativita a digitální ekonomika) 

� Společenská vstřícnost a sociální začlenění (flexibilita trhu práce, forma pracovních 
vztahů, existence sociálních systémů, začleňování zpět na trh práce) 

� Konkurenceschopnější, propojenější a ekologičtější ekonomika (dopravní a 
energetická infrastruktura, integrovaná průmyslová politika) 

� Nový přístup ke stávajícím nástrojům 
 
Jak se může změnit politika hospodářské a sociální soudržnosti EU: 

� Budeme si muset vybrat menší počet priorit 
� Politika bude více orientovaná na výsledky než na výstupy 
� Bude větší tlak na štíhlejší a chytřejší administraci 
� Budou užívány nové nástroje 
� ČR možná získá menší zdroje ze strukturálních fondů, pro dnešní systém a některé 

příjemce toto může být významný šok z nedostatku prostředků 
 

4.2 Rozhodující faktory budoucího vývoje kraje, pravděpodobné scénáře  

Z předchozí kapitoly, která mapovala převážnou většinu relevantních aspektů, jež mohou 
ovlivnit vývoj kraje v dalších letech, jsou vybrány ty nejvíce relevantní a dále rozděleny 
podle pravděpodobnosti výskytu: 
 
Předvídatelné aspekty budoucího scénáře v horizontu 2020: 
 
Vnější prostředí: 

Růst HDP Číny a Indie je natolik významný, že může v horizontu 30 let představovat 
výraznou konkurenci G7 
Informační a komunikační technologie jsou motorem společenských a ekonomických změn 
Nestabilita bankovního sektoru EU, malá ochota financovat (podnikatelské) projekty 
s rizikem, menší dostupnost peněz 
Rozpočtové schodky evropských zemí, reakce finančních trhů, jež zdražuje financování 
veřejných výdajů a dostupnost peněz, plánované škrty ve veřejných výdajích členských států 
EU, dopad do rozpočtu EU 
Ve střednědobém výhledu lze očekávat snížení spotřeby domácností 
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Hospodářský růst EU bude stagnovat nebo bude jen velice mírný 
Spolu s EIB připravuje a zavádí nové nástroje finančního inženýrství, které by měly být po 
roce 2013 významnou součástí kohezní politiky 
EU přijímá strategii 2020, která by měla zásadně ovlivnit strukturu evropských ekonomik 
Ekonomický růst založený na znalostech a inovačních faktorech (vzdělávání, výzkum a 
vývoj, inovace, kreativita a digitální ekonomika) 
Společenská vstřícnost a sociální začlenění (flexibilita trhu práce, forma pracovních vztahů, 
existence sociálních systémů, začleňování zpět na trh práce) 
Konkurenceschopnější, propojenější a ekologičtější ekonomika (dopravní a energetická 
infrastruktura, integrovaná průmyslová politika) 
Nový přístup ke stávajícím nástrojům 
Komunikace lidí doznává významných změn, díky fenoménu sociálních sítí se forma i obsah 
komunikace zásadně mění 
Společnost přestává akcentovat pouze finanční či technologické aspekty, ale začíná více 
vnímat společenskou, sociální a přírodní složku 
Evropa stárne, prodlužuje se doba dožití, zvyšují se náklady společnosti za lidmi 
v poproduktivním věku 

 
Vnit řní prostředí: 

Kraj disponuje silnou průmyslovou základnou a tradicí, je však zaměřena monokulturně 
(zejména hutnictví a automobilový průmysl) a je navázána na dominantní velké podniky, 
které jsou vlastněny zejména nadnárodními korporacemi. Tyto podniky zde realizují aktivity 
s relativně nízkou přidanou hodnotou, znalostí investice jsou minimální 
V kraji je nízká míra ekonomické participace, část populace představuje nevyužitý potenciál 
(a jsou zdrojem nákladů), díky tomu je kraj málo produktivní a disponibilní příjem je nízký 
V kraji je nízká míra podnikatelské aktivity, nejnižší v ČR 
Struktura kraje je rozdělená na několik celků (průmyslová aglomerace, oblast Jesenicka, 
oblast Beskyd, Opavsko a Novojičínsko). Zejména mezi centrem aglomerace a venkovskými 
oblastmi je velká disproporce. 
Přírodní prostředí kraje jeho centrální části trpí značnými defekty. Je zde významné 
znečištění vzduchu a krajina je poznamenaná minulou i současnou průmyslovou výrobou. 
Tato situace má dopad na zdravotní stav obyvatel stejně jako na atraktivitu území pro 
rezidenty a turisty 

 
Aspekty budoucího vývoje s vyšší proměnlivostí: 
 
Vnější prostředí: 

Spolupráce s klíčovými aktéry je naprosto nezbytná pro zajištění globální 
konkurenceschopnosti (akvizice, investice do vlastního podniku ve vybraném regionu, 
strategická zakázka). 
Náklady na logistiku jsou klíčovější než kdy předtím 
Ve střednědobém výhledu lze očekávat snížení investiční aktivity firem (menší dostupnost 
peněz, dražší peníze, menší poptávka, racionalizace a snaha zefektivnit výrobu) 
Konjuktura našeho regionu je závislá na vnějších podmínkách (exportu), zejména pak na 
situaci v Německu 
Situace na globálním trhu práce se může dále zhoršovat: doznívá účinek „protikrizových“ 
opatření (např. šrotovné), firmy zahájily procesy vedoucí k racionalizaci, zeštíhlení a vyšší 
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efektivitě, očekává se nižší poptávka, zdražení některých vstupů a zvýšení daní 

Současná situace může vést k reformním opatřením, jež se budou týkat např. mandatorních 
výdajů či zpružnění trhu práce 
ČR možná získá menší zdroje ze strukturálních fondů, pro dnešní systém a některé příjemce 
toto může být významný šok z nedostatku prostředků 

 
Vnit řní prostředí: 

Část podniků v kraji vyrábí produkty, jež jsou založené na surovinách a nákladové výhodě, je 
však otázkou, nakolik budou tyto firmy dlouhodobě konkurenceschopné (existuje celá řada 
regionů, kde lze tyto aktivity realizovat s nižšími náklady). Tyto podniky mohou zvyšovat 
konkurenceschopnost nejlépe snižováním nákladů, nezvyšují přidanou hodnotu, nedokáží 
inovovat (jiná strategie či nedostatek zdrojů na financování inovací) 
V kraji převládají podniky, které jsou závislé na své pozici v rámci hodnotového řetězce. 
Nevytváří si vlastí trh, přejímají znalosti a postupy a mají omezený potenciál inovovat. 
Kraj a město Ostrava ztrácí své obyvatele. Nejvíce náchylné k odchodu jsou „mozky“, tedy 
lidé s nadprůměrným vzděláním či výbornou pozicí na trhu práce 
Vzdělaností úroveň kraje je nízká, není zde nabídka, jež by přilákala znalostně náročné 
investice z oborů s vysokou přidanou hodnotou 
Vzdělávací systém omezeně reaguje na měnící se trendy a poptávku trhu práce 

  
Scénář možného vývoje 1 (pesimistická varianta) 
 
Ekonomika EU bude stagnovat, či pomalu růst. Evropské vlády pro snížení veřejného 
dluhu a zlevnění jeho financování uplatní restriktivní opatření, skončí fiskální stimuly do 
ekonomiky, bude vyvíjen tlak na snižování nákladů veřejné správy, což povede ke škrtům 
v investiční oblasti. Budou zvýšeny daně a sníženy dotace a pobídky.  
 
Poptávka domácností se nezvýší. Spotřebitelé budou obezřetní. 
 
Evropské firmy budou pod velkým tlakem produkce Indie a Číny. Budou nuceny 
pokračovat v racionalizaci výroby, a díky slabší spotřebitelské poptávce nebudou masivně 
investovat. Navíc nabídka kapitálu bude poměrně nízká, bankovní sektor bude nucen 
zvýšit svou kapitálovou přiměřenost a zohlední riziko financování podniků vyšší 
přirážkou. Míra investic se nebude výrazně zvyšovat, a v tradičních oborech bude 
přetrvávat tlak na snižování nákladů. To povede k propouštění či tlaku na snižování 
objemu mezd. Firmy budou prověřovat, zda lze dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti 
přesunem výroby do teritoria s vyšší nákladovou výhodou. 
 
Prosperita bude zaručena pouze v sektorech, které reagují na poptávku ve společnosti, 
dokážou zachytávat trendy, znalosti a inovace a mají dobrou úroveň kooperace. Budou se 
rozvíjet sektory, které umožňují firmám a lidem komunikaci, a které budou šetrné 
k životnímu prostředí. Porostou také firmy, které profitují z rostoucích nákladů na starší 
část populace.  
 
Evropská unie bude disponovat omezenými zdroji pro politiku hospodářské a sociální 
soudržnosti, členské státy díky vlastním rozpočtovým škrtům nebudou ochotny ve větší 
míře financovat kohezi a rozvoj okolních regionů. EU přijímá a bude realizovat strategii 
EU2020, která rozdělí Evropu na rychlejší část, schopnou využít nabídku dodatečných 
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rozvojových zdrojů, a pomalejší část, která bude realizovat „udržovací“ strategii. Realizace 
SF bude částečně transformována z dotačních do návratných zdrojů. 
 
Ekonomika Moravskoslezského kraje bude pokračovat v dosavadním trendu. Nebudou se 
zde realizovat žádné významné investice na zelené louce. Firmy, které spoléhaly na 
tradiční sektory a trhy, zaznamenají pokles poptávky svých korporátních odběratelů ze 
zemí EU. Místní podniky nenajdou nové kontakty a trhy, nezachytí globální trendy a 
nezapojí se do širší spolupráce, nebudou vyvíjet vlastní produkty a rozvíjet své trhy. 
Některé závody, spadající pod nadnárodní firmy, ukončí v kraji svou činnost z důvodu 
nízké rentability provozu. To negativně ovlivní také místní firmy a živnostníky, kteří jsou 
na těchto firmách závislí. 
 
Nezvyšuje se ekonomická aktivita lidí, díky redukci výrobních kapacit zůstávají 
v dlouhodobé nezaměstnanosti lidé s omezenou pracovní kompetencí a nízkým vzděláním, 
kteří většinu produktivního věku pracovali v tradičním průmyslu. Nízký disponibilní 
důchod lidí způsobí další snížení počtu živnostníků v maloobchodě a ve službách. 
 
Díky pokračujícímu odlivu vzdělaných lidí z kraje a nedostatku odborných kapacit se 
dlouhodobě nepodaří lokalizovat investice, generující vysokou přidanou hodnotu. To bude 
mít negativní vliv mimo jiné na vysoké školství, které nemá partnera pro aplikovaný vývoj, 
a jeho úroveň ve srovnání s ostatními regiony bude upadat. Inovační potenciál regionu 
zůstane nízký a relativně poklesne. 
 
Přírodní prostředí v kraji se nebude globálně zhoršovat díky poklesu průmyslové výroby, 
nebudou však dostupné prostředky pro zásadnější řešení stavu, který zůstane nejhorší 
v celé ČR. Lokálně se může situace dokonce zhoršit, například ponecháním neefektivních 
způsobů vytápění. Díky selhání trhu s nemovitostmi se nepodaří oživovat území, které 
ztratily své využití. Bude pokračovat fyzická deprivace kraje a klesat hodnota jeho 
„značky“. 
 
Veřejný sektor bude zasažen nižším objemem dotačních peněz. „Udržovací“ investice 
budou limitované, a nové trendy budou pro kraj obtížně využitelné. Provozní náklady za 
infrastrukturou, vybudovanou v minulém programovém období, budou spotřebovávat 
významnou část dostupných rozpočtových prostředků. Zájem veřejného sektoru bude 
zaměřen tímto směrem, nebude tedy investovat do dalšího rozvoje. 
 
Veřejné statky (služby) budou poskytovány na podobné úrovni jako dnes, bude však 
citelný úbytek peněz ve veřejných systémech. A protože nebudou mít jednotlivci a 
domácnosti disponibilní důchod, nebude rozvíjen trh s komerčně poskytovanými službami. 
Zaměstnanost v tomto sektoru tedy bude spíše klesat, a generovaná přidaná hodnota se 
bude relativně snižovat. 
 
Scénář možného vývoje 2 (optimistická varianta) 
 
Ekonomika EU bude pomalu, ale stabilně růst. Evropské vlády pro snížení veřejného dluhu 
a zlevnění jeho financování uplatní restriktivní opatření, budou omezeny fiskální stimuly 
do ekonomiky, více bude vyvíjen tlak na efektivitu veřejných výdajů než na snižování 
nákladů veřejné správy, což povede ke škrtům v provozní a investiční oblasti. Budou 
zvýšeny daně a sníženy dotace a pobídky.  
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Poptávka domácností se zásadně nezvýší. Spotřebitelé budou obezřetní. 
 
Evropské firmy budou pod velkým tlakem produkce Indie a Číny. Budou však moci díky 
podpoře inovací vyvíjet a prodávat nové produkty, které budou zvyšovat přidanou hodnotu 
zákazníkům a zároveň přinášet vyšší profit. Část kapacit však bude snížena či uzavřena. 
 
Nabídka kapitálu bude stále nízká, bankovní sektor bude nucen zvýšit svou kapitálovou 
přiměřenost a zohlední riziko financování podniků vyšší přirážkou. Míra investic se 
nebude výrazně zvyšovat, a v tradičních oborech bude přetrvávat tlak na snižování 
nákladů. To povede k propouštění či tlaku na snižování objemu mezd. V nových oborech 
však bude investiční aktivita vysoká – ta však bude decentralizovaná a v menším objemu. 
Bude však pokračovat (také díky rozvoji informačních a komunikačních technologií) 
efektivnější síťování a klastrování, jež přináší vyšší přidanou hodnotu. Firmy z tradičních 
(nákladově senzitivních) oborů však budou prověřovat, zda lze dosáhnout vyšší 
konkurenceschopnosti přesunem výroby do teritoria s vyšší nákladovou výhodou. 
 
Prosperita bude zaručena pouze v sektorech, které reagují na poptávku ve společnosti, 
dokážou zachytávat trendy, znalosti a inovace a mají dobrou úroveň kooperace. Rozvíjí se 
sektory, které umožňují firmám a lidem komunikaci, a které jsou šetrné k životnímu 
prostředí. Rostou také firmy, které profitují z rostoucích nákladů na starší část populace.  
 
Evropská unie bude disponovat podobnými zdroji pro politiku hospodářské a sociální 
soudržnosti, členské státy díky oživení ekonomiky budou ochotny v současné míře 
financovat kohezi a rozvoj okolních regionů. EU přijímá a bude realizovat strategii 
EU2020, která umožní výraznější rozvoj některým regionům, ale také zaručí vysokou míru 
společenské a sociální úrovně všem evropským státům. Realizace SF bude částečně 
transformována z dotačních do návratných zdrojů. 
 
Ekonomika Moravskoslezského kraje zachytí změny globálních trendů. Nebudou se zde 
realizovat žádné významné investice na zelené louce. Firmy, navázané na tradiční sektory 
a trhy, a které mohou zaznamenat pokles poptávky svých korporátních odběratelů ze země 
EU, začnou ve větší míře vyhledávat nové trhy a zákazníky. Využijí své znalosti 
z tradičních průmyslových oborů a propojí je s novými trendy, přístupy a myšlenkami. 
Místní podniky se více zapojí do širší národní a evropské spolupráce. Některé závody, 
spadající pod nadnárodní firmy, ukončí v kraji svou činnost z důvodu nízké rentability 
provozu. To negativně ovlivní místní firmy a živnostníky, kteří budou na těchto firmách 
závislí. Přibude však počet nových firem menší velikosti, které vzniknou diverzifikací či 
specializací na nové produkty. Tyto společnosti dosáhnou vyšší přidané hodnoty a budou 
mít vyšší inovační potenciál. Propojením na vysoké školy a podporující organizace 
vznikne účinný inovační systém, který bude schopen využít nabízených zdrojů EU.  
 
Nezvýší se ekonomická aktivita určité skupiny lidí, jež díky redukci výrobních kapacit 
zůstane v dlouhodobé nezaměstnanosti (lidé s omezenou pracovní kompetencí a nízkým 
vzděláním). Jejich nízký disponibilní důchod bude kompenzován vyšší přidanou hodnotou, 
generovanou v nových podnicích, což nezpůsobí snížení počtu živnostníků v maloobchodě 
a ve službách. 
 
Díky firmám s inovačním potenciálem bude zastaven odliv vzdělaných lidí z kraje. Díky 
globální konkurenci však bude velmi náročné lákat nové high-tech společnosti. 
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Přírodní prostředí v kraji se nebude globálně zhoršovat díky poklesu průmyslové výroby, a 
také budou dosahována zlepšení díky novým zeleným technologiím, jež mohou tvořit 
jeden z nových hospodářských sektorů. Úspěšní výrobci, kteří budou podnikat s podporou 
strukturálních fondů, se mohou stát také exportéry těchto technologií do okolních států. 
Trh s nemovitostmi se bude rozvíjet díky vyšší míře poptávky a novým nástrojům 
intervence. Bude stoupat hodnota „značky“ kraje. 
 
Veřejný sektor může být zasažen nižším objemem dotačních peněz, většina zdrojů by měla 
být investována do podpory rozvíjejících se trhů či do návratných nástrojů, „udržovací“ 
investice budou limitované. Provozní náklady za infrastrukturou, vybudovanou v minulém 
programovém období, budou spotřebovávat významnou část dostupných rozpočtových 
prostředků. Zájem veřejného sektoru však bude zaměřen směrem k zefektivňování provozu 
veřejných zařízení, podpory investic a podnikavosti a vytváření pracovních míst. 
 
Veřejné statky (služby) budou poskytovány na podobné úrovni jako dnes, bude však 
citelný úbytek peněz ve veřejných systémech. Jednotlivci a domácnosti však budou mít 
vyšší disponibilní důchod, bude zde tedy prostor pro rozvoj trhu s komerčně 
poskytovanými službami. Zaměstnanost v tomto sektoru bude růst, a pokud bude využita 
možnost „exportu“ služeb za hranice, tak může významně růst také přidaná hodnota. 
 

4.3 Hlavní problémy vývoje MSK v dalších letech  

Hlavními problémy vývoje MSK v dalších letech mohou být:  
 
1. Ztráta míst v tradi čním průmyslu, růst nezaměstnanosti 

 
Nejvýznamnějším sektorem krajského hospodářství je ocelářství a hutnictví. Tato oblast je 
však enormně citlivá na zahraniční poptávku, cenu vstupů a globální konkurenci. Vlastníci 
těchto podniků jsou často nadnárodní korporace. Pokud bude pokračovat dnešní trend, 
můžeme očekávat tyto problémy: 

� Pokračující optimalizace výrobních kapacit v důsledku cenové konkurence 
� Redukce či zavírání méně produktivních či konkurenceschopných provozů 
� Propouštění zaměstnanců těchto provozů v řádech stovek až tisícovek ročně 
� Malá adaptabilita těchto zaměstnanců, jejich ohrožení dlouhodobou 

nezaměstnaností 
� Rozšiřování území, které je ekonomicky neaktivní, a které mají ekologické či jiné 

bariery dalšího rozvoje 
 
2. Pokles konkurenceschopnosti regionální ekonomiky 

 
Regionální ekonomika je založena na dvou dominantních hospodářských sektorech, 
hutnictví a automobilový průmysl. Firmy v těchto sektorech jsou vysoce organizované do 
hodnotových řetězců a vzájemně propojené. Existuje zde významná závislost ve vztahu 
dodavatel – odběratel. Ten způsobuje, že dodavatelské firmy nejsou nuceny významně 
investovat do rozvoje produktů, služeb nebo trhů. Pokud bude tento trend pokračovat, 
můžeme očekávat tyto problémy: 

� Vysoká míra závislosti na cyklických výkyvech cílových trhů (Německo, EU 
obecně), která bude způsobovat kumulovaný „domino efekt“ v regionu (snížení 
počtu pracovních míst, pokles investic) 
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� Vysoká míra závislosti na ekonomické výkonnosti „klíčového“ článku hodnotového 
řetězce, v případě jeho odchodu malá flexibilita podniků orientovat se na jiné trhy, 
riziko propouštění 

� Omezená schopnost vytvářet přidanou hodnotu, ta je „regulovaná“ ekonomickými 
vztahy v hodnotovém řetězci, což způsobuje limitovanou ziskovou firem a 
omezenou schopnost investovat 

� Omezená schopnost získávání informací, znalostí a kontaktů, také díky 
uzavřenějšímu charakteru odvětví. 

� Omezená schopnost (potřeba) inovovat služby a produkty, ta je způsobena 
rozdělením rolí v hodnotovém řetězci. Firmy jsou odměňovány za přesné 
dodržování výrobních postupů, funkci inovátorů mají pouze některé. Není zde 
klasický spotřebitelský tlak (smlouvy mezi malým počtem aktérů jsou spíše 
dlouhodobé a rigidní) na produktové či marketingové inovace, inovují se spíše 
interní procesy (výroba, logistika, podpůrné činnosti apod.) či technologické 
postupy. 

 
3. Relativně malý počet soukromých podnikatelů, malá podnikavost jedinců 

 
V kraji nevznikají nové podniky a živnosti takovým tempem, jako jinde. Je to způsobeno 
jednak kulturou a tradicí (vysoký počet přistěhovalců, tradiční „zaměstnanecký“ region), 
ale také skladbou krajské ekonomiky, kde je těžký vstup do hlavních odvětví. Pokud tento 
trend bude pokračovat, mohou vyvstat tyto problémy: 

� Malá diverzita ekonomiky může způsobit fatální reakce regionu na strukturální či 
cyklické změny vnějšího prostředí, což může způsobovat nárůst nezaměstnanosti a 
pokles disponibilního důchodu 

� Malé a střední podniky jsou méně mobilní, jejich vlastníci a klíčoví zaměstnanci 
jsou více spjatí s místem, kde žijí. V případě jejich neexistence je odchod „mozků“ 
více pravděpodobný 

� Malé a střední podniky jsou blíže koncovým zákazníkům, dokážou snadněji 
zachytit trendy a změny ve společnosti, a tak se adaptovat na změny. Velké firmy 
toto umí pouze omezeně 

� Místní podnikatelé rozhodují o svém podnikání také v regionálním kontextu, na 
rozdíl od nadnárodních korporací 

� Menší podnikatelé mohou snadněji tvořit kooperace a sítě, je zde vyšší míra důvěry 
a spolupráce než v případě nadnárodních korporací (neformální kontakt vs. 
obchodní jednání a právní ustanovení) 

  
4. Kvalita životního prostředí je nízká, region neinvestuje do environmentálních 

technologií a opatření 
 

Kvalita života na Ostravsku je z pohledu životního prostředí nejhorší v České republice. Je 
to dáno zejména špatným stavem ovzduší a krajiny. Tato zátěž vede ke zhoršování 
zdravotního stavu obyvatel, snížení kvality života a špatnému obrazu kraje. Pokud bude 
tento trend pokračovat, můžeme očekávat tyto problémy: 

� Zvýšení počtu respiračních a alergických onemocnění stejně jako počtu úmrtí na 
novotvary, což způsobuje vedle lidských tragédií a zásadního snížení kvality života 
také snížení produktivity práce (vyšší míra nemocnosti), nižší míru ekonomické 
participace (trvalé poškození a invalidita, kratší doba dožití, vyšší novorozenecká 
úmrtnost) a vyšší náklady na péči o zdraví občanů 
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� Dnešní energetická a odpadová náročnost regionu je značná, což se projevuje také 
v provozních nákladech. Regionální subjekty tak mají nižší disponibilní důchod 

� Region nebude schopen vyvíjet technologie, které sám potřebuje pro řešení 
kritického stavu, a bude tyto dovážet. To se projeví ve vyšší ceně a závislosti 

� Špatná kvalita života v jádru aglomerace se může stát významným migračním 
faktorem pro důležitou skupinu obyvatel regionu, tedy mladších lidí 
v produktivním věku, jež mají nadprůměrné příjmy. V lepším případě se budou 
stěhovat do periferních částí kraje a budou tak zvyšovat své výdaje na dojížďku a 
energetickou náročnost regionu, v horším případě opustí region. 

� Neřešení lokalit typu brownfields způsobí další selhání místního realitního trhu, 
bude tedy omezován významný multiplikační faktor ekonomického růstu (cena 
nemovitostí) 

� Image regionu zůstane negativní, což působí zejména na investory s vysokou 
přidanou hodnotou, jež je tvořena lidmi – kvalitní zaměstnanci chtějí žít 
v kvalitním prostředí, jinak nemohou dostatečně využít nadstandardní disponibilní 
důchod 

 
5. Pokles počtu obyvatel regionu, „odliv mozků“, nedostatečná nabídka kvalitní 

pracovní síly 
 

Lidé a kvalita pracovní síly jsou klíčové a určující složky ekonomického růstu. Je to dáno 
vzájemným vztahem mezi celkovou populací, aktivní složkou populace, mírou 
ekonomické participace aktivní složky obyvatel a HDP, jež je ekonomicky participujícími 
obyvateli tvořeno. Všechny části této rovnice jsou tedy vzájemně propojené a důležité. 
Pokud bude pokračovat dnešní trend, budeme čelit těmto problémům: 

� Nejmobilnější skupinou obyvatel (směrem ven) jsou mladí lidé s nadprůměrným 
vzděláním. Jejich odchodem bude snížen ukazatel ekonomicky aktivního 
obyvatelstva a HDP na hlavu, a konsekventně pak můžeme očekávat nižší natalitu 
v dalších letech. Nezanedbatelná není také otázka místní spotřeby. 

� Pokud bude tento deficit kompenzován ekonomickými migranty, můžeme sice 
očekávat zvýšení poměru ekonomicky aktivních obyvatel ku celkovému počtu, 
projeví se však snížení HDP na hlavu a zvýšení nákladů na sociální začlenění 

� Vzdělávací systém, který bude produkovat zaměstnance s nižší uplatnitelností na 
trhu práce, generuje potenciálně nižší míru ekonomické participace a nižší tvorbu 
HDP, čímž se zvyšují výdaje státu 

 

4.4 Návrh a popis hlavních prioritních oblastí – klíčových témat pro další rozvoj 
MSK v novém programovacím období  

 
Klí čová témata změny trendu na regionální úrovni – od pesimistického 
k optimistickému scénáři:  
 
Rozdíl mezi pesimistickým a optimistickým scénářem tvoří zejména tyto klíčové faktory 
(témata), která, pokud budou systematicky řešena, mohou podpořit žádoucí vývoj: 
 

� T1: Řešení ztráty pracovních míst v tradičním průmyslu a parciálního růstu 
nezaměstnanosti 
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� T2: Zachycení nových trendů a podmínek ve společnosti stávajícími firmami, 
odhad budoucí poptávky, vytváření nových produktů a rozvoj nových trhů, 
zapojování se do nových sítí, inovační systém 

� T3: Vznik nových firem (spin-off, start-up) 

� T4: Zlepšování životního prostředí, zvyšování zdrojové efektivity, investice a 
export environmentálních technologií 

� T5: Podpora vzniku a udržení vzdělané pracovní síly 
 
T1: Řešení ztráty pracovních míst v tradičním průmyslu a parciálního růstu 
nezaměstnanosti 
 
Ztráta pracovních míst v tradičních průmyslových odvětvích je v dlouhodobém horizontu 
vysoce pravděpodobná. Region musí být na tuto situaci připraven a včas realizovat 
potřebné aktivity. Mezi možné intervence může patřit: 

� Systematické sledování globálních a lokálních trendů na trhu práce s průmětem do 
hospodářské politiky státu a regionu 

� Stálá komunikační platforma mezi představiteli veřejného sektoru a zaměstnavatelů 
� Příprava a realizace střednědobých programů pro ohrožené skupiny zaměstnanců 

(před a v průběhu nezaměstnanosti) 

Cíl/Výsledek: Minimalizovat dopady ztráty pracovních míst v tradičním průmyslu 

Indikátory:  Počet lidí v evidenci ÚP 
  Délka evidence 
  
T2: Zachycení nových trendů a podmínek ve společnosti stávajícími firmami, 
odhad budoucí poptávky, vytváření nových produktů a rozvoj nových trhů, 
zapojování se do nových sítí, inovační systém 
 
Zlepšení výkonnosti místní ekonomiky je dlouhodobý a nekončící proces. V kontextu 
regionu se jedná zejména o zvýšení adaptability regionálních podniků na měnící se vnější 
podmínky a o zvyšování jejich ekonomické výkonnosti, také vyšší mírou inovací. Mezi 
intervence může patřit: 

� Vznik a rozvoj intermediárních organizací (systémů podpory), jež jsou zaměřeny na 
poradenství v oblasti zvyšování kvality, efektivity, exportu, inovační výkonnosti 
apod. 

� Kvalitní školské a vzdělávací instituce, jež reagují na trendy trhu práce a poptávku 
podnikatelské sféry 

� Nabídka zacílených dotačních titulů do nejžádanějších sektorů 
� Podpora dostupnosti podnikatelské infrastruktury (podnikatelské nemovitosti, 

související infrastruktura) 
� Dostupnost technické a dopravní infrastruktury, snižování logistických či 

provozních nákladů 
� Dostupnost infrastruktury „elektronické ekonomiky“ 
� Kvalitní veřejná správa, podporující rozvoj podnikání 

Cíl/Výsledek:  Zachovat pracovní místa a zvýšit produktivitu a ekonomickou 
výkonnost 
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Indikátory:  Ekonomická aktivita obyvatel 
   HDP/obyvatele 
   Produktivita 
   Exportní výkonnost 
   Podíl výdajů na VaV 
   Podíl firem s produktovou inovací 
   Počet firem s exportním potenciálem a objem exportu 
 
T3: Vznik nových firem (spin-off, start-up) 
 
Region je poznamenán malou podnikatelskou aktivitou a diverzitou ekonomiky. Tato 
situace může být částečně řešena systematickou podporou vzniku nových podniků a 
živnostníků.  

� Opatření, jež mohou být uplatňována, se v mnohém povahou shodují s výše 
uvedenými intervencemi (Téma č. 2), pouze budou realizovány ve specifickém 
„start-up režimu“ 

Cíl/Výsledek:  Zvýšit počet MSP v regionu 

Indikátory:  Počet FO a PO na 1000 ob. 
 
T4: Zlepšování životního prostředí, zvyšování zdrojové efektivity, investice a 
export environmentálních technologií 
 
Zlepšování životního prostředí se projeví nejen na vyšší spokojenosti občanů, ale také na 
dalších faktorech, jako jsou snížení výdajů spojených se zdravím obyvatel, zvýšení 
produktivity práce, zvýšení ekonomické aktivity apod. Pozitivní externalitou bude také 
zlepšení image, což může vést ke zvýšení investiční výkonnosti, počtu turistů či nárůstu 
ceny nemovitostí. Zlepšení na poli čistoty ovzduší může být dosaženo jednak snížením 
emisí průmyslových podniků, a také snížením energetické spotřeby či změnou technologií. 
Tyto investice mohou tvořit významnou místní poptávku, jež může být impulsem pro 
vývoj „zelených“ technologií. Tyto pak mohou být následně exportovány do jiných 
regionů. Toto téma může zahrnovat například tyto intervence: 

� Dlouhodobá koordinace s hlavními producenty emisí, dohoda o jejich snižování 
� Dotační tituly směřující k vývoji a pořízení zelených technologií 
� Systémy monitoringu, hodnocení a plánování environmentální situace a její veřejná 

prezentace  
� Investice do snižování energetické potřeby domácností a veřejných institucí, 

podpora technologických změn 
� Podpůrná schémata směřující k regeneraci brownfields 
� Snižování zátěže plynoucí z dopravy prostřednictvím inteligentních systémů řízení 
či vyšším využíváním hromadné dopravy 

� Podpora občanských iniciativ směřující ke zlepšování stavu okolního prostředí 

Cíl/Výsledek: Zlepšit stav životního prostředí aplikací nových přístupů a technologií, 
zvýšit místní a regionální zdrojovou efektivitu 

Indikátory:  Počet lidí s respiračními potížemi a poškozeními 
   Počet lidí s alergickými obtížemi 
   Střední doba dožití obyvatel 
   Výdaje na zdraví obyvatel 



29 

 

   Index využití zdrojů 
   Podíl exportu environmentálních technologií 
    
T5: Podpora vzniku a udržení vzdělané pracovní síly 
 
Kvalitní pracovní síla je rozhodujícím faktorem dlouhodobé prosperity regionu. K jejímu 
dosažení je však nezbytné komplexně intervenovat nejen do samotného vzdělávacího 
systému, ale také do veřejných služeb, podpory bydlení či životního prostředí. Jedná se o 
komplexní podpůrné schéma, a proto je výčet možných intervencí pouze dílčí: 

� Využití informací o vývoji a stavu trhu práce k zlepšování vzdělávacího systému 
� Podpora vzniku navazujících krátkodobých a střednědobých vzdělávacích 

programů 
� Využívání moderních informačních a komunikačních technologií 
� Podpora bydlení dobrým územním plánováním a zónováním, spolupráce 

s developery a individuálními stavebníky 
� Podpora kulturních a sportovních akcí v regionu 

Cíl/Výsledek:  Zlepšit nabídku na trhu práce 

Indikátory:  Index migrace 
   Vývoj počtu obyvatel 

Délka nezaměstnaných v evidenci UP 
   Počet neobsazených pracovních míst 
   Počet nezaměstnaných absolventů, délka v evidenci UP 
   Spokojenost firem s nabídkou pracovních sil 
 

4.5 Provázanost klíčových témat s hlavními aktéry a strategické dokumenty (EU2020, 
Strategie rozvoje MSK 2009 - 2016  

 
Klíčová témata rozvoje kraje, jež byla výše identifikováná, existují v širším kontextu 
přijatých strategií a parciálních zájmů. Poznání tohoto kontextu by mělo prověřit jejich 
relevanci. 
 
Vazba klíčových témat na hlavní aktéry 
 
Tabulka 2 – Vazba klíčových témat na hlavní aktéry 

Téma Aktéři 

T1 
Veřejnost, významní zaměstnavatelé, sdružení a oborové organizace, odbory, instituce na 
místní, regionální a národní úrovni, zprostředkující a podporující agentury a subjekty 

T2 Podnikatelé, sdružení a oborové organizace, zprostředkující a podporující agentury a subjekty 
T3 Podnikatelé, zprostředkující a podporující agentury a subjekty 

T4 
Veřejnost, významní zaměstnavatelé, sdružení a oborové organizace, instituce na místní, 
regionální a národní úrovni, zprostředkující a podporující agentury a subjekty, místní komunity, 
inovativní firmy 

T5 
Veřejnost, sdružení a oborové organizace, instituce na místní, regionální a národní úrovni, 
zprostředkující a podporující agentury a subjekty 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Vazba klíčových témat na hlavní cíle navržené v EU2020 
 
++  Silná vazba, významně přispívá k naplnění cíle 
+   Slabá vazba, přispívá k naplnění cíle 
0 Bez vazby 
 
Tabulka 3 – Vazba klíčových témat na hlavní cíle navržené v EU2020 

 T1 T2 T3 T4 T5 
75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být 
zaměstnáno 

++ ++ ++ ++ ++ 

3 % HDP Evropské unie by měla být investována do 
výzkumu a vývoje 

0 ++ + + 0 

v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů 
„20-20-20“ (včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 
30 %, pokud budou podmínky příznivé) 

+ 0 0 ++ 0 

podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by 
měl být pod hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší 
generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání 

0 0 0 0 ++ 

počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 
milionů 

0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  
 
Vazba klíčových témat na stěžejní iniciativy EU 
 
++  Silná vazba, významně přispívá k naplnění cíle 
+   Slabá vazba, přispívá k naplnění cíle 
0 Bez vazby 
 
Tabulka 4 – Vazba klíčových témat na stěžejní iniciativy EU  

 T1 T2 T3 T4 T5 
Inovace v Unii 0 ++ + + 0 
Mládež v pohybu 0 0 0 0 ++ 
Digitální program pro Evropu 0 ++ + + ++ 
Evropa méně náročná na zdroje + 0 0 ++ 0 
Průmyslová politika pro éru globalizace ++ ++ ++ + 0 
Program pro nové dovednosti a pracovní místa ++ ++ ++ + ++ 
Evropská platforma pro boj proti chudobě 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  
 
Dílčí závěr: všechny cíle i stěžejní aktivity s výjimkou boje proti chudobě mohou být výše 
uvedenou strategii významněji či parciálněji podpořeny. Žádné prioritní téma 
nepředstavuje kontraindikaci k unijním cílům. 
 
Vazba klíčových témat na celkové globální cíle Moravskoslezského kraje 
(Strategie rozvoje kraje na léta 2009 - 2016) 
 
� Globální cíl 1 - Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika 

Výzvou pro Moravskoslezský kraj je růst podílu aktivit, jejichž konkurenceschopnost 
čerpá z jiných než nerostných nebo nízkonákladových zdrojů. Při realizaci tohoto 
globálního strategického cíle budou hledány takové klíčové projekty a aktivity, které 
podpoří významné strukturální změny ve firmách i veřejném sektoru směrem k 
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vyššímu podílu výdajů na vědu a výzkum na finálních výstupech a k inovačním 
aktivitám, které zvyšují šanci na udržení a posílení konkurenční výhody v celosvětové 
soutěži. 

Hodnocení souladu navržených cílů: 
GC1 naplňují zejména prioritní témata 2 a 3, žádné téma není v rozporu. 

 
� Globální cíl 2 - Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze - příležitost pro všechny 

Více a lepších pracovních příležitostí, ekonomické zapojení všech, kteří chtějí a 
mohou. Moravskoslezský kraj se chce zbavit vizitky jednoho z krajů s trvale nejvyšší 
nezaměstnaností. Úspěšné místní firmy, dobře fungující veřejný sektor, noví investoři, 
aktivní politika zaměstnanosti úřadů práce – to jsou jen některé z nutných podmínek ke 
splnění tohoto globálního strategického cíle. Moravskoslezský kraj využije ověřenou 
schopnost tvorby aktivních partnerství a bude národním lídrem v koordinované politice 
a realizačních aktivitách na trhu práce, což povede k růstu zaměstnanosti alespoň na 
úroveň průměru v České republice do roku 2015. Efektivní využití evropských fondů 
bude důležitým katalyzátorem těchto aktivit. 

Hodnocení souladu navržených cílů: 
GC2 naplňují zejména prioritní témata 1, 2, 3, a 5,  téma 4 naplňuje tento cíl méně 
výrazně. 

 
� Globální cíl 3 – Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel 

Je-li dobrá práce spolehlivou cestou k úspěšnosti, je kvalitní vzdělání její stále 
nezbytnější podmínkou. Moravskoslezský kraj má rozvinutou vzdělávací infrastrukturu 
od mateřských po vysoké školy, trvale posiluje oblast celoživotního učení, s 
významným zapojením soukromých i neziskových vzdělávacích organizací, a patří k 
nejaktivnějším regionům v inovacích do vzdělávání. Tyto dobré výchozí podmínky 
chceme nejen dále rozvíjet, ale současně je využít k posunu na vyšší úroveň - šíři a 
kvalitu doplnit excelencí a prestiží. 

Hodnocení souladu navržených cílů: 
GC3 naplňuje zejména prioritní téma  5,  žádné téma není s tímto cílem v rozporu. 

 
� Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a 

návštěvu 

Kraj musí zlepšit životní prostředí ve své centrální průmyslové aglomeraci, aby nebyl 
tmavou skvrnou na mapě ČR a EU. Jen tak plně vynikne kouzlo jeho polohy uprostřed 
krásných Beskyd a Jeseníků. Kvalitní silniční, železniční i letecká doprava, umístění 
kraje v centru česko-polsko-slovenského regionu s počtem obyvatel na úrovni středně 
velkého evropského státu a zlepšující se prostupnost hranic pro volný pohyb lidí, 
služeb a zboží vytváří celou řadu nových příležitostí. Z národní periferie se kraj a širší 
region posouvá do polohy silného středoevropského rozvojového pólu. K tomu 
potřebujeme nejen kvalitní infrastrukturu a zlepšené životní prostředí, ale také služby 
na špičkové úrovni. Moravskoslezský kraj a jeho metropole Ostrava budou kulturním, 
společenským a sportovním centrem, které nabídne akce na špičkové evropské úrovni 
se širokým spektrem možností pro aktivní trávení volného času obyvatel a návštěvníků 
kraje. 

 

 



32 

 

Hodnocení souladu navržených cílů: 
GC3 naplňuje zejména prioritní téma  4,  žádné téma není s tímto cílem v rozporu. Cíl 
není navrženými tématy výrazně rozvíjen. 

 
� Globální cíl 5 - Efektivní správa věci veřejných 

Zákaznický přístup, profesionalita a odpovědnost – tyto parametry nezbytné pro úspěch 
firem v tržním prostředí bude Moravskoslezský kraj prosazovat i ve správě věcí 
veřejných. Spolu s partnerským přístupem a aktivním vedením procesu strategického 
plánování a realizace se bude jednat o hlavní principy efektivní správy věcí veřejných. 
Zjednodušování a transparentnost procesů, v rámci platných legislativních norem, 
včetně dynamického využití nástrojů e-governmentu jsou jednou z cest. Tou druhou je 
vzdělávání a moderní formy personálního rozvoje lidí ve veřejné správě a samosprávě, 
včetně vzdělávání zastupitelů a politiků. 

Hodnocení souladu navržených cílů: 
Žádné navržené téma nerozvíjí tento globální cíl, není však indikován rozpor. 
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5 ZÁVĚR 

 
 
Na základě provedené analýzy socioekonomického profilu Moravskoslezského kraje, 

očekávaných globálních trendů a scénářů možného vývoje kraje bylo identifikováno pět 

klíčových prioritních oblasti směřující k žádoucímu a dlouhodobě udržitelnému rozvoji 

regionu: 

 

� Řešení ztráty pracovních míst v tradičním průmyslu a parciálního růstu 

nezaměstnanosti 

� Zachycení nových trendů a podmínek ve společnosti stávajícími firmami, odhad 

budoucí poptávky, vytváření nových produktů a rozvoj nových trhů, zapojování se do 

nových sítí, inovační systém 

� Vznik nových firem (spin-off, start-up) 

� Zlepšování životního prostředí, zvyšování zdrojové efektivity, investice a export 

environmentálních technologií 

� Podpora vzniku a udržení vzdělané pracovní síly 

 

Identifikovaná klíčová témata naplňují hlavní cíle strategie EU 2020, iniciativy EU a 

jsou v souladu s přijatou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 

2016. 

 

Záměrně byl vybrán menší počet priorit. Jejich systematická a efektivní podpora 

v rámci kohezní politiky EU na úrovni regionu může výrazně podpořit vývoj 

Moravskoslezského kraje směrem k optimistickému scénáři, tak jak je nastíněn 

v dokumentu.  

 

Identifikovaná klíčová témata, která by měla být řešena v období po roce 2013, 

zahrnují oblasti, které jsou v současné době podporovány z více finančních 

zdrojů/fondů Evropské unie, i z centrálně řízených tematických programů. V rámci 

zajištění jejich přesně zacílené podpory se jeví efektivnější administrovat podporu z 

evropských fondů z regionální úrovně. 
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOL Ů 

ČOV Čistička odpadních vod 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
FO Fyzické osoby 
HDP Hrubý domácí produkt 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
MSK Moravskoslezský kraj 
MSP Malé a střední podniky  
OKD Ostravsko karvinské doly 
PO Právnické osoby 
ÚP Úřad práce 
VaV Výzkum a vývoj 
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