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1. Úvod  

Zlínský kraj v průběhu minulých 20 let prošel zásadními strukturálními změnami, jež 

významně poznamenaly charakter jeho ekonomiky1. 

V žebříčku ekonomické vyspělosti2 zaujímá Zlínský kraj v rámci České republiky 10. místo 

ze 14 regionů. Nicméně v období od roku 2000 vykazoval velmi dynamický růst a byl typicky 

konvergenčním regionem, schopným udržet relativně dlouhou dobu značně nadprůměrný 

hospodářský růst. 

Relativně příznivý byl i dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti (při porovnání v národním i 

evropském kontextu), nicméně míra registrované nezaměstnanosti na konci roku 2009 se 

zvýšila až na 10,8% na konci roku 2009 a dále akcelerovala na 11,4% na konci prvního 

čtvrtletí 2010. 

Tabulka č.1: Vývoj HDP v EU, České republice a Zlínském kraji 

% 2006 2007 2008 2009 2010e 

EU +3,1 +2,9 +0,9 -4,1 +0,7 

Česká republika +7,0 +6,1 +2,3 -4,1 +1,3 

Zlínský kraj +8,8 +6,7 +1,7 -4,5 e +1,6 

Zdroj: Český statistický úřad, e = odhad 

Ekonomická prosperita i vývoj na trhu práce byly podmiňujícími faktory pro vývoj 

obyvatelstva kraje, který byl v delším časovém horizontu značně proměnlivý. Do doby 

počátku zřejmého a přesvědčivého ekonomického výkonu byl registrován spíše odliv 

obyvatelstva; vrchol prosperity však vyvolal zřetelný přirozený i migrační přírůstek.  

Na straně druhé i přes příznivý ekonomický vývoj uplynulých let přetrvává ve Zlínském kraji 

investiční podrozvinutost3; z toho vyplývá i stále přítomná potřeba investovat v regionu; 

vzhledem k tomu, že v regionu nejsou vytvořeny nadbytečné produkční kapacity, předpoklad 

rychlého oživení tempa investic do fixního kapitálu je velmi reálný. 

Zlínský region se opírá o silnou podnikatelskou základnu především v sektoru malých a 

středních podnikatelů; je pro něj typická dlouhodobá tradice expanzivního a inovativního 

                                                 
1 Fakticky zanikly dva klíčové obory zpracovatelského průmyslu: obuvnictví a letecký průmysl; oba stále v 

regionu svoje zastoupení mají, ale jejich význam se neporovnatelně snížil. 
2 Měřeném ukazatelem HDP na obyvatele. 
3 I v časech prosperity byl objem investic na obyvatele jen na úrovni 3/5 průměru České republiky. 
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podnikání, ztělesněná globální firmou Baťa. Proto i mottem a cílem následujícího úsilí o 

inovativně zaměřené investice může být například: „najít nového Baťu“. 

Tabulka č.2: Klíčové parametry ekonomiky Zlínského kraje v porovnání s ČR i EU  

% 2004 2005 2006 2007 2008 

HDP Zlínského kraje na obyvatele (ČR = 100) 79,6 80,7 81,5 81,8 80,9 

HDP Zlínského kraje na obyvatele (EU = 100) 60,4 62,3 63,3 65,7 64,8 

HDP Zlínského kraje (ČR = 100) 4,6 4,7 4,7 4,7 4,6 

Zdroj: Český statistický úřad 

Prioritní oblasti budoucího rozvoje Zlínského kraje jsou formulovány a specifikovány ve 

dvou strategických rozvojových dokumentech:  

• dlouhodobé Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020,  

• střednědobém Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 – 2012.  

Oba dokumenty formulují čtyři základní rozvojové pilíře jako prioritní oblasti nutné pro 

dosažení budoucí dlouhodobé prosperity: 

1. Konkurenceschopná ekonomika; zaměřená na posílení aplikace výzkumu a vývoje a 

inovačních projektů; na posílení významu sektoru služeb v regionální ekonomice; na posílení 

role malých a středních podniků; a na udržení konkurenceschopnosti u dominantních 

průmyslových sektorů regionu. 

2. Úspěšná společnost; zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly v ekonomice 

založené na znalostech (celoživotní vzdělávání, jazyky); na snížen í míry nezaměstnanosti 

směrem k její přirozené míře; a na zefektivnění sociálních a zdravotnických služeb. 

3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova; zaměřená na zlepšení parametrů životního 

prostředí; na zatraktivnění života a diverzifikaci aktivit na venkově; a na posílení významu 

regionu coby dopravní meziregionální destinace a na rozvoj systému veřejné dopravy; 

4. Atraktivní region; zaměřená na zlepšení návštěvnosti a využití kapacit cestovního ruchu; na 

posílení povědomí a respektu regionu coby destinace cestovního ruchu; a na péči o originální 

kulturní dědictví regionu. 
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2. Základní charakteristika kraje  

2.1 Postavení kraje 

2.1.1 Správní struktura 

Zlínský kraj tvoří 13 obcí s rozšířenou působností (ORP), jimž byly příslušnou vyhláškou 

Ministerstva vnitra vymezeny jejich správní obvody (Bystřice p. Hostýnem, Holešov, 

Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov p. Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, 

Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín). 

Největším SO Zlínského kraje je Vsetín, který svou rozlohou 662 km² zaujímá 16,7% celkové 

rozlohy kraje. Pouze 2,8% zaujímá nejmenší SO Otrokovice (112 km²). Nejvíce osídlen je SO 

Zlín, v němž žije přibližně 100.000 obyvatel. V něm dosažená hodnota osídlení 283 obyvatel 

na km² je téměř dvakrát vyšší než krajský průměr (149 obyvatel na km²). Nejvyšší 

koncentrace obyvatel se nachází v SO Otrokovice (313 obyvatel na km²), nejnižší pak ve 

Valašských Kloboukách (93 obyvatel na km²). Nejvíce obcí spravují SO Uherské Hradiště a 

Kroměříž, počtem obyvatel se však řadí až na druhé a třetí místo v kraji.  

2.1.2 Geografická a dopravní poloha 

Zlínský kraj zaujímá polohu v jihovýchodní části České republiky; je regionem hraničním, 

když na jeho východní hranici leží slovenské regiony Trenčínského a Žilinského kraje. 

Jestliže v hranicích bývalého Československa zaujímalo území dnešního Zlínského kraje 

zcela centrální polohu, v rámci České republiky je pak Zlínský kraj spíše regionem 

periferním. Z geografického hlediska je území Zlínského kraje značně rozmanité. 

Zlínský kraj disponuje velkou rozlohou chráněného krajinného území, což představuje jeho 

velmi hodnotnou a ceněnou přednost a charakteristiku; na více než 30% kraje se nacházejí 

CHKO, na dalších významných rozlohách pak přírodní rezervace a památky. Z tohoto 

pohledu lze Zlínský kraj rozdělit do dvou oblastí – jedna je tvořena téměř nedotčeným 

územím hor, lesů a luk; druhá pak rovinatými územími Hané v povodí Moravy.  

Rozloha Zlínského kraje činí 3.964 km², což představuje 5% území České republiky (11. místo 

v celostátním pořadí mezi kraji); hustota obyvatelstva je naopak jedna z nejvyšších v zemi. 

Region Zlínského kraje představuje relativně významnou dopravní lokalitu, opírající se o 

rozmanité typy dopravy. Význam regionu spočívá jak z hlediska vnitrostátní dopravy, tak i 

z pohledu mezinárodního dopravního spojení. Územím regionu vede 3,6% délky celostátních 
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železničních tratí a více než 2.100 km silnic; současně však region disponuje minimálním 

rozsahem dálnic a rychlostních komunikací. 

2.1.3 Postavení v rámci ČR: Hlavní charakteristiky, v nichž kraj vyniká či zaostává 

V případě ekonomických charakteristik po roce 1989 došlo k velmi výrazným strukturálním 

proměnám v rámci Zlínského kraje. Krach centrálně-plánované ekonomiky a v jejím rámci 

realizovaný masivní vývoz na trhy bývalé RVHP, doprovázený důsledkem soustavného 

podrývání konkurenceschopnosti následkem desetiletí ztraceného přímého kontaktu 

s nejvyspělejšími trhy, vedl v rámci Zlínského kraje k faktickému zániku dvou typických 

reprezentantů zpracovatelského průmyslu v regionu – obuvnického a leteckého průmyslu. 

Ztráta těchto odvětví, resp. jejich nezpůsobilost prosadit se na vyspělých západních trzích, 

byla v průběhu celého uplynulého období kompenzována rozvojem služeb či malého a 

středního podnikání spíše pouze částečně, přestože především období poloviny právě končící 

dekády bylo z hlediska prosperity ekonomiky Zlínského kraje velmi úspěšné. S výjimkou 

několika mála případů tak v současné době Zlínskému kraji chybí silný investor 

s mezinárodní působností.  

Jak následující analýza napoví, Zlínský kraj se dostal blízko samotnému dnu mezi regiony 

České republiky z pohledu ekonomické vyspělosti při využití kritéria HDP na obyvatele. 

Hlavním rozvojovým cílem regionu je přiblížení se či dosažení ekonomické úrovně Zlínského 

kraje průměrné hodnotě nynější EU-27 v horizontu roku 2020. V roce 2008 se ukazatel HDP 

per capita ve Zlínském kraji pohyboval na úrovni téměř 65% hodnoty tohoto ukazatele pro 

celou Evropskou unii a k dohnání průměrné ekonomické vyspělosti celé „sedmadvacítky“ mu 

zbývalo 35 procentních bodů.  

Graf: Očekávaný vývoj HDP na obyvatele Zlínského 
kraje vůči EU-27 
 

 
 

Zdroj: ČSÚ, Eurostat. HDP je přepočteno paritou kupní síly 
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Za realistického předpokladu, že EU-27 po překonání nynějšího období poklesu (viz graf pro 

období 2009 – 2011) svou hospodářskou dynamiku obnoví opět na úrovni své „předkrizové“ 

výkonnosti (2,3%)dostihne ekonomika Zlínského kraje průměrnou ekonomickou výkonnost 

v roce 2020, pokud sama po překonání krizového propadu bude dosahovat průměrných temp 

růstu nad 5,5%4. Jak naznačuje červená linie grafu, proces reálné konvergence ekonomiky 

Zlínského kraje vůči průměru EU-27 by tak neměl být ani v krizovém období přerušen Tento 

krizí korigovaný scénář se nyní může jevit jako poměrně překvapivý, každopádně však jako 

realistický a dosažitelný. 

2.2 Obyvatelstvo 

2.2.1 Vývoj a struktura populace 

Zlínský kraj se od počátku 90. let až do roku 2007 vyznačoval mírným poklesem celkového 

počtu obyvatel a nízkou hodnotou migračního salda. Je pozorován viditelný jev stárnutí 

populace. V menších sídlech je však podíl mladé populace relativně vysoký. Jedinou stabilně 

rostoucí věkovou skupinou jsou obyvatelé nad 65 let. Po překonání následků ekonomické 

krize se opět otevře potenciál pro zmírnění poklesu počtu obyvatelstva vlivem migrace. 

Přirozený úbytek obyvatel ve Zlínském kraji byl díky příznivější věkové struktuře přibližně o 

jednu třetinu nižší než celostátní průměr. Relativní hodnota migračního salda byla v porovnání 

s průměrem ČR přibližně poloviční. Přesto byl registrován v delším časovém období i ve zcela 

nedávné minulosti úbytek počtu obyvatel, daný jak přirozeným demografickým vývojem, tak i 

odstěhováním. Přesně 51,2% obyvatel kraje tvořily v roce 2009 ženy. 

Tabulka č.3: Základní demografické údaje obyvatel regionu Zlínského kraje 

 2007 2008 2009 

Přirozený přírůstek 190 259 -33 

Přírůstek stěhováním 751 373 -337 

Celkový přírůstek 941 632 -370 

Zdroj: Český statistický úřad 

Tabulka č.4: Počet obyvatel regionu Zlínského kraje 

 2007 2008 2009 

Počet obyvatel 590.780 591.412 591.042 
- z toho žen 302.644 302.803 302.670 

Zdroj: Český statistický úřad 

                                                 
4  Když výraznější akceleraci předpokládáme především pro období 2014 – 2017. 
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2.2.2 Bydlení – bytový fond a bytová výstavba 

Reprezentativní údaje týkající se stavu bytového fondu, které by vykazovaly dostatečně 

objektivní relevanci, jsou již značně zastaralé a jejich aktualizace proběhne až v roce 2011 

v rámci příštího sčítání lidu, domů a bytů. V rámci posledního sčítání v roce 2001 bylo 

registrováno ve Zlínském kraji v rámci domovního fondu více než 133.400 domů, 86% z nich 

bylo trvale obydleno. Na jeden trvale obydlený bytový dům připadalo 14,6 trvale obydlených 

rodinných domů. 

Domovní fond ve Zlínském kraji díky dynamické výstavbě se stává výrazně mladší a je vůbec 

nejmladší v celé České republice. Průměrné stáří bytového domu činilo 41 let a více než 90% 

je vlastněno soukromými fyzickými osobami. Krajský bytový fond dosáhl v roce 2001 více 

než 231.000 bytů5. Průměrný byt ve Zlínském kraji je starý 36 let a i v této kategorii je bytový 

fond nejmladší v České republice. 

Tabulka č.5: Vývoj bytové zástavby 

 2006 2007 2008 

Byty podle rozestavěnosti    

- rozestavěné k 31.12. 8.354 8.703 8.984 

- dokončené 1.138 1.661 1.326 

Obytná plocha dokončených bytů (m²) 85.191 120.449 111.732 
- z toho v rodinných domech 60.670 76.883 84.146 

Průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m²) 74,9 72,5 84,3 
- z toho v rodinných domech 97,2 97,8 100,3 

Zdroj: Český statistický úřad 

2.2.3 Struktura osídlení  

Ve Zlínském kraji se nachází 305 obcí, z nichž třiceti byl přiznán statut města. Podíl 

městského obyvatelstva na obyvatelstvu kraje činí 61,5%, ve městech nad 10.000 obyvatel 

žije 43,3% populace kraje (celostátní průměr 54%). Rozlohou je největším okresem Zlínského 

kraje okres Vsetín (téměř 29% území kraje). Okres Zlín je okresem nejlidnatějším (téměř 

třetina obyvatel kraje). Nejmenší okres jak rozlohou, tak počtem obyvatel je okres Kroměříž. 

Průměrná rozloha obcí Zlínského kraje je mírně větší než celostátní průměr (13,0 km² oproti 

12,6 km²). I průměrný počet obyvatel obce ve Zlínském kraji převyšuje celostátní průměr 

(1.950 obyvatel oproti 1.650 obyvatel). 

                                                 
5 11,5% z nich nebylo obydleno z důvodu přechodného bydlení a rekreačního využívání. 
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Ve velikostní skupině do 1.000 obyvatel se nachází více než dvě třetiny obcí v kraji a žije zde 

přibližně 17% obyvatelstva. Zhruba 3% obcí ve Zlínském kraji má více než 10.000 obyvatel, 

ale žije v nich téměř 44% regionální populace. Velikostně největší obce se nacházejí v okrese 

Vsetín6; současně je zde nejméně obcí nejmenší velikosti (do 300 obyvatel). 

Hlavní charakteristiky a trendy 

Proměnlivý vývoj počtu obyvatel v čase (po období dlouhodobějšího poklesu a momentu 

zvratu na počátku druhé poloviny dekády opět pokles na jejím konci); stále nízká, byť 

posílená hodnota migračního salda; viditelný jev stárnutí populace; v menších sídlech je podíl 

mladé populace celostátně nadprůměrně vysoký 

 

2.3 Oblast veřejných služeb 

2.3.1 Vzdělávání 

V regionu Zlínského kraje vzdělanostní struktura v zásadě kopíruje celostátní průměr, byť 

z kvalitativního pohledu se nachází mírně pod ním. Jestliže v roce 2008 činil například 

celostátní průměr vysokoškolské populace 11,7% podílu na celkovém počtu obyvatel, 

v regionu Zlínského kraje dosáhl tento údaj hodnoty 10,9%. V každém případě však hodnota 

tohoto ukazatele citelně vzrůstá. Naopak v případě osob se základním vzděláním a osob bez 

vzdělání v regionu Zlínského kraje je tento podíl oproti celostátnímu průměru překonán 

(20,2% versus 18,7%). I zde však registrujeme pozitivní vývoj, když míra podílu populace 

s nejnižším vzděláním v posledních letech pravidelně klesá. Podíl osob se středním vzděláním 

s maturitou je pak v  kraji (31,3%) opět mírně níže než činí celostátní průměr (33,2%). 

Tabulka č.6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

% celkové populace 2006 2007 2008 

ZL ČR ZL ČR ZL ČR 

základní a bez vzdělání 20,4% 19,4% 20,1% 19,1% 20,2% 18,7% 

střední bez maturity 39,5% 37,2% 38,7% 36,7% 37,8% 35,8% 

střední s maturitou 31,0% 32,6% 31,3% 33,2% 31,1% 33,8% 

vysokoškolské 9,2% 10,9% 10,0% 11,0% 10,9% 11,7% 

Zdroj: Český statistický úřad, celková populace ve věku 15 a více let 

Síť škol a školských zařízení a jejich vzdělávací nabídka je ve Zlínském kraji nastavena 

v podstatě efektivně, v příštích letech bude potřebná průběžná aktualizace a optimalizace 
                                                 
6 I v rámci celorepublikového srovnání patří vůbec k největším v České republice a jejich průměrné osídlení je 

téměř 2.500 obyvatel. 
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struktury oborů vzdělávání v souvislosti s aktuálními potřebami podnikové sféry a skutečným 

uplatněním absolventů daných oborů na pracovním trhu. Z tohoto pohledu se jako klíčová jeví 

zesílená spolupráce mezi vzdělávacím a podnikovým sektorem, která by se měla formalizovat 

a institucionalizovat. Jako zcela zásadní kvalitativní změna by však mělo být realizováno 

vytvoření vzdělávacího cizojazyčného centra či systému, odpovídajícího potřebám vzdělání 

na všech úrovních v alespoň jednom světovém jazyce.  

Hlavní charakteristiky a trendy 

Do budoucna vyvstane potřeba vyšší míry využívání doplňkových soukromých zdrojů 

financování (vedle dominantních zdrojů veřejných) zejména na vyšších úrovních vzdělávání; 

vzdělanostní struktura regionu Zlínského kraje se nachází mírně pod celostátním průměrem; 

vyšší procento osob se základním vzděláním a bez vzdělání doprovází nižší podíl 

vysokoškoláků; relativně pozitivní trend spočívá ve viditelném nárůstu podílu vysokoškoláků 

a poklesu podílu osob s nejnižším vzděláním na celkovém počtu obyvatelstva; pro budoucí 

oborovou optimalizaci sítě školských zařízení je důležité ustavení systému spolupráce mezi 

vzdělávacím a podnikatelským sektorem; očekávaný negativní demografický trend nemusí 

nutně znamenat zavírání školských zařízení; alternativou je využít jejich kapacit pro rostoucí 

poptávku a potřebu celoživotního učení. 

2.3.2 Sociální péče 

Vývoj počtu sociálně potřebných osob v průběhu druhé poloviny této dekády pouze předjímá 

budoucí poptávku po specificky zaměřeném sektoru služeb poskytovaném nejrůznějším 

typům sociálně potřebných. Mezi nimi dominuje kupříkladu rostoucí počet žádostí o umístění 

v domovech pro seniory. Zvyšuje se počet osob, jimž je poskytována pečovatelská služba. Při 

takto dynamickém vývoji tohoto segmentu však dochází k faktické stagnaci objemu výdajů na 

pečovatelskou službu. Ve Zlínském kraji je na poskytování sociálních služeb vynakládáno 

přibližně 1,5 mld. Kč. Největší část nákladů je vynakládána na zabezpečení domovů pro 

seniory (43%), domovy pro osoby se zdravotním postižením absorbují více než 20% nákladů. 

Ostatní typy se na celkových nákladech podílejí méně než 10%. Nejpočetnější skupinu 

uživatelů sociálních služeb představují senioři, jejichž počet soustavně stoupá. 

Dá se předpokládat, že do budoucna se na poskytování sociálních služeb větší mírou zapojí 

soukromý sektor, pro který se očekávané stárnutí a bohatnutí budoucí populace důchodového 

věku stane atraktivní podnikatelskou aktivitou. Největší potenciál lze spatřovat 

v nadstandardních pobytových službách pro seniory – penzionů pro důchodce. 
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Hlavní charakteristiky a trendy 

Sociální službou s nejvýraznější kapacitou je ta, zaměřená ve prospěch seniorů, především 

pak na fungování domovů pro seniory; dojem nedostatku kapacit domovů pro seniory 

vyvolává skutečnost, že velká část jejich klientů by s podporou terénních a ambulantních 

služeb mohla žít ve svém přirozeném sociálním prostředí; sociální služby jsou dominantně 

financovány dotacemi ze státního rozpočtu a úhradami od uživatelů; systémovým 

nedostatkem je omezená měřitelnost a srovnatelnost jednotlivých sociálních služeb; potřeba 

optimalizace nerovnoměrně rozložené sítě sociálních služeb; očekávané stárnutí a bohatnutí 

budoucí populace důchodového věku se stane atraktivní podnikatelskou aktivitou. 

2.3.3 Zdravotnictví 

Základní souhrnné porovnatelné ukazatele měřící sektor zdravotnictví v regionu Zlínského 

kraje jsou v čase stabilizované. To se týká jak personálních charakteristik (počtu lékařského 

personálu), včetně detailnější struktury jejich odborného zaměření, tak charakteristik základní 

lékařské infrastruktury (počtu nemocnic, lůžek a speciálních lékařských pracovišť). Stabilní je 

i vývoj relativních ukazatelů poměřujících míru pokrytí lékařské péče ve vztahu k pacientům. 

V zásadě stabilní jsou i údaje o vývoji pracovní neschopnosti, byť odhalují v řadě ohledů 

alarmující, negativní, byť známá zjištění. Tím nejzásadnějším je pak doba trvání jednoho 

průměrného případu pracovní neschopnosti, jež je značně vysoká v celé České republice a ve 

Zlínském kraji je v rámci mezikrajského srovnávání druhá nejvyšší – činí neuvěřitelných 44,1 

dne. To je důkazem nejen regionální, ale pochopitelně celostátní nefunkčnosti systému. 

Zarážející je i výše denního stavu práce neschopných, představující přibližně 6,8% celkové 

zaměstnanosti v rámci regionu Zlínského kraje. V absolutním vyjádření toto číslo představuje 

hodnotu okolo 6 miliónů kalendářních dnů pracovní neschopnosti za rok. V souhrnu platí, že 

Zlínský kraj v jednotlivých ukazatelích pracovní neschopnosti vykazuje druhé nejhorší 

hodnoty v České republice. 

Plánované reformy ve zdravotnictví přinesou rozvoj zdravotnické péče poskytované 

soukromým sektorem. Soukromá zdravotní péče se do budoucna stane čím dál tím 

výraznějším konkurentem veřejnému zdravotnictví. 

Hlavní charakteristiky a trendy 

Stabilní vývoj základních charakteristik zdravotnictví v regionu; efektivní průběh léčebného 

procesu, měřený nízkou ošetřovací dobou; negativem je i z celorepublikového pohledu 

vysoká úroveň pracovní neschopnosti; budoucí potřeba koncentrace specializovaných 
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medicínských technologií doprovázená centralizací, eventuelně dislokací některých pracovišť; 

potřeba jasného definování priorit rozvoje jednotlivých oborů nemocniční i ambulantní péče; 

zdravotnický systém bude muset být nejpozději v horizontu roku 2020 přizpůsoben 

očekávanému stárnutí populace. 

2.3.4 Kultura, sport, volný čas 

Kulturní bohatství Zlínského kraje spočívá v jedinečném historickém dědictví hmotné i 

nehmotné kultury. Toto dědictví pochází z rozmanitosti výrazných etnografických základů a 

ze specifických kulturních impulzů, souvisejících s průmyslovým rozvojem kraje na počátku 

20. století. Silným rysem kultury Zlínského regionu je lidové umění, tradiční řemeslná výroba 

a folklór. Vybavenost Zlínského kraje kulturními zařízeními s ohledem na počet obyvatel je 

odpovídající a jejich vývoj v čase je fakticky stabilizovaný. Charakteristickým rysem 

Zlínského kraje je pak vysoká míra religiozity obyvatelstva. 

Nevyužitý potenciál kulturního bohatství Zlínského kraje se skrývá ve stále nízké úrovni 

skutečného, funkčního a aktivního provázání kultury s cestovním ruchem. Podobně jako 

v případě cestovního ruchu Zlínského kraje i místní památky by si do budoucna zasloužily 

větší úroveň propagace a marketingu vůbec.  

Zlínský kraj je regionem s dostatečnými podmínkami pro rozvoj cestovního ruchu, trávení 

volného času a provozování sportovních aktivit; výzvou je jejich využití do budoucna. 

Přírodní podmínky představují potenciál pro zdravý životní styl a sport, především následující 

segmenty: 

• Lázeňství (největší konkurenční výhoda mezi ostatními kraji České republiky) 

• Sporty – zimní sporty, cykloturistika, pěší turistika, vodní sporty (podmínkou je 

dobudování řádné infrastruktury), akvaparky, golf 

• Venkovská turistika a agroturistika 

Kulturně-historické bohatství zase představuje potenciál především pro následující segmenty: 

• Poznávací turistiku 

• Církevní turistiku 

Hlavní charakteristiky a trendy 

Slušná úroveň vybavenosti kulturním bohatstvím se odráží v dobré návštěvnosti veřejně 

zpřístupněných památek; vysoká četnost lidových uměleckých souborů a jejich vysoká 

umělecká úroveň; zvýšení návštěvnosti kulturních zařízení pomůže lepší propojení kultury a 
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cestovního ruchu a zintenzivnění systematických propagačních a marketingových aktivit; 

rezervy do budoucna existují v problematice spojení kulturních a vzdělávacích subjektů; 

kulturní produkty mají vysoký vzdělávací potenciál; přírodní podmínky i kulturně-historické 

bohatství vytváření dostatečné předpoklady pro rozvoj sportovních aktivit, trávení volného 

času i cestovní ruch. 

 

2.4 Ekonomika 

2.4.1 Struktura ekonomické základny 

V rámci regionu Zlínského kraje je vytvářeno 4,6% hrubého domácího produktu (HDP) 

České republiky7. Hodnota HDP v přepočtu na jednoho obyvatele činí 80,9% průměru České 

republiky. Ve vztahu k EU-27 jsou tyto charakteristiky následující: v roce 2008 64,8% úrovně 

HDP na obyvatele, když za posledních deset sledovaných let konvergovala ekonomická 

vyspělost Zlínského kraje vůči průměru EU o téměř 10 procentních bodů. Úroveň HDP 

v regionu Zlínského kraje koresponduje s vývojem mezd, umístěním aktivit s odpovídající 

úrovní vytvářené přidané hodnoty a celkovou ekonomickou strukturou regionu. 

Tabulka č.7: Výkonnost ekonomiky regionu Zlínského kraje 

 2004 2005 2006 2007 2008 

HDP (% růst, běžné ceny) 3,2% 8,8% 8,8% 6,7% 1,7% 

HDP v % (ČR = 100) 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 

HDP na obyvatele (Kč) 219.514 235.265 255.695 280.042 286.172 

HDP na obyvatele v % (ČR = 100) 79,6 80,7 81,5 81,8 80,9 

HDP na obyvatele v % (EU-27 = 100) 60,4 62,3 63,3 65,7 64,8 

HDP ČR na obyvatele v % (EU-27 = 100) 75,9 77,2 79,3 80,1 80,4 

Zdroj: Český statistický úřad, Eurostat 

Hodnota ukazatele HDP přepočteného na obyvatele vůči průměru EU-27 již převyšuje tu, jež 

je vykazována pro 12 nových členských zemí přistoupivších do EU v letech 2004 a 2007. 

Proces reálné konvergence je tak v případě regionu Zlínského kraje v průběhu první dekády 

patrný a je možné jej označit za velmi pozitivní charakteristiku ekonomického vývoje kraje. 

Podíl primárního sektoru na HDP i celkové zaměstnanosti je relativně nízký, nicméně 

v celostátním porovnání i ve vztahu k průměru EU nadprůměrný až výrazně nadprůměrný. 

Relativně nízký je však podíl terciéru, a to opět jak v porovnání s celostátním průměrem, tak 

                                                 
7 Údaj ze rok 2008 
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zejména v evropském kontextu. Nadprůměrně vysoký podíl na HDP i celkové zaměstnanosti 

tak vykazuje sekundární ekonomický sektor. 

2.4.2 Vnější ekonomické vztahy 

Tak jako celá česká ekonomika, je i ekonomika Zlínského kraje velmi otevřená. V roce 2008 

objem vývozu Zlínského kraje dosáhl 118,5 mld. Kč (66,7% regionálního HDP), což je 

hodnota nepatrně vyšší než národní průměr. Z pohledu komoditní struktury nejvýznamnější 

položkou je vývoz strojů a dopravního zařízení (téměř 35% celkového vývozu v roce 2008), 

následované širokým sortimentem průmyslových výrobků pro další průmyslové využití 

(33,2%). Rovněž teritoriální struktura zahraničního obchodu Zlínského kraje kopíruje 

strukturu národní. 33,2% exportu (mírně více než je celostátní průměr) míří do Německa, 

12,1% na Slovensko, třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem je Polsko (6,4%). 

Největším jednorázovým vývozcem je současně největší průmyslová korporace v regionu – 

společnost Barum – Continental v Otrokovicích, největší výrobce pneumatik pro osobní 

vozidla na světě. Právě zde je tak největší koncentrace průmyslových aktivit. Přibližně 20 km 

od Otrokovic v Holešově leží jedna ze šesti národních strategických průmyslových zón, která 

v současné době aktivně usiluje o reprezentativní obsazení. Koncentrace exportně 

orientovaných průmyslových aktivit v rámci regionu se rovněž soustředí na oblast Valašského 

Meziříčí (chemický a sklářský průmysl), Napajedel (plastikářský průmysl) i trojměstí Uherské 

Hradiště (elektrotechnický průmysl) – Staré Město – Kunovice (strojírenství); rovněž Rožnov 

p. Radhoštěm disponuje značným průmyslovým potenciálem v oblasti elektrotechniky. 

2.4.3 Trh práce a mzdy 

Vývoj trhu práce a zaměstnanost: Ukazatel míry nezaměstnanosti vykazovaný v rámci 

regionu Zlínského kraje v zásadě koresponduje s průměrnými hodnotami vykazovanými 

v rámci EU-27 a je výrazně nižší, než průměrná míra nezaměstnanosti v EU-12. Vývoj počtu 

pracovních sil v regionu Zlínského kraje byl v zásadě dlouhodobě stabilizován, přestože 

vykazuje v posledním období mírný nárůst; teprve od druhé poloviny roku 2008. Míra 

ekonomické aktivity je v případě regionu Zlínského kraje pod úrovní 60% i pod  úrovní 

celostátního průměru; míra ekonomické aktivity v rámci regionu vykazuje po období mírného 

růstu v současné době opačný trend, korespondující s momentální ekonomickou situací.  

Tabulka č.8: Vývoj počtu pracovních sil v regionu Zlínského kraje a České republice  

v tis. osob 2006 2009 

Zlínský kraj Česká republika Zlínský kraj Česká republika 
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Celkem 294,7 5.199,4 269,8 4.934,3 
Ženy 129,4 2.288,4 119,8 2.115,7 

Muži 165,3 2.911,0 150,0 2.818,6 

Zdroj: Český statistický úřad 

Tabulka č.9: Míra ekonomické aktivity (% podíl zaměstnaných na celkovém počtu 
obyvatel starším 15 let) 

 2006 2008 2009 

Zlínský kraj 58,4 57,9 57,2 

Česká republika 59,2 58,8 58,7 

Zdroj: Český statistický úřad 

Sektorová zaměstnanost: Stále nejvýznamnějším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji je 

zpracovatelský průmysl (36,2% zaměstnaných osob). Druhým nejvýznamnějším 

zaměstnavatelem je činnost obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží (12,7% 

zaměstnaných). Třetí největší počet lidí pak nachází práci ve stavebnictví (11,2%). Optikou 

sektorů teprve na počátku této dekády se terciární sektor v regionu Zlínského kraje stal 

největším zaměstnavatelem, aby dokonce v posledním období o tuto pozici opět těsně přišel.  

Průměrná mzda v regionu Zlínského kraje je více než 15 procentních bodů pod celostátním 

průměrem (84,4% průměrné mzdy v České republice v prvním čtvrtletí roku 2010), přičemž 

od tohoto průměru se v čase nepatrně stále vzdaluje. V prvním čtvrtletí 2010 ve Zlínském 

kraji nominálně dosáhla na 19.191 Kč, což ji řadilo na druhou nejnižší úroveň mezi kraji 

České republiky. Nejlépe placení v regionu Zlínského kraje jsou pracovníci sektoru 

finančního zprostředkování, následováni pracovníky veřejné správy. 

Nezaměstnanost: Vývoj ukazatelů nezaměstnanosti v průběhu delšího i nedávného 

uplynulého období v rámci celého regionu Zlínského kraje vykázal zajímavé a poučné 

charakteristiky. Jestliže před více než 10 lety byla ve Zlínském kraji míra nezaměstnanosti 

velmi nízká, během následujících pěti let se tato v kontextu celého regionu zvýšila přibližně 

3,5krát.  

Tabulka č.10: Počet uchazečů o zaměstnání a volná pracovní místa 

 2004*) 2005 2006 2007 2008 

Uchazeči o zaměstnání 31.606 29.505 25.601 20.171 20.048 

- podíl žen (v %) 51,0 52,9 54,9 55,6 52,6 

Volná pracovní místa 1.762 2.067 5.111 6.683 4.272 

Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, *) změna statistické metody 
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Největší podíl na počtu nezaměstnaných osob na konci roku 2008 měly osoby vyučené bez 

maturity; jejich podíl je v čase velmi stabilní (47,4%). Druhou největší skupinu mezi 

nezaměstnanými tvoří lidé se základním vzděláním nebo bez vzdělání. Naopak mezi 

nezaměstnanými je pouze asi 5,4% osob s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním (jejich 

podíl mírně narůstá). 

Hlavní charakteristiky a trendy 

Míra ekonomické aktivity je mírně pod průměrem České republiky, ale má pozvolna rostoucí 

tendenci; výzvou do budoucna bude zejména zvýšení zaměstnanosti osob s nejnižším 

dosaženým vzděláním a osob v předdůchodovém věku, které patří na trhu práce mezi 

nejzranitelnější; míra nezaměstnanosti v regionu je mírně nad průměrem ČR i EU a její 

prodlužující se doba je projevem strukturální nezaměstnanosti; relativně vysoký podíl 

zaměstnanosti v sekundárním ekonomickém sektoru a relativně nízký podíl v sektoru 

terciárním; v budoucnu bude docházet k dalšímu přesunu pracovních míst z průmyslu do 

služeb; ekonomika založená na znalostech a inovacích si vyžádá zvýšení dosud 

nedostatečného počtu vědeckých a odborných duševních pracovníků; následkem by měl být i 

relativní nárůst průměrné mzdy v regionálním porovnání. 

2.4.4 Výzkum a vývoj, inovace 

Region Zlínského kraje v porovnání s celostátními údaji zatím nepředstavuje centrum 

výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu, i když k tomu má díky činnosti řady 

podpůrných organizací dobře nakročeno. V roce 2008 bylo na účely výzkumných a 

vývojových činností vynaloženo 4,2% celkového množství prostředků vynaložených na tento 

účel v České republice, v absolutním vyjádření se jedná o částku přesahující 2 miliardy korun.  

Základna výzkumu a vývoje ve Zlínském kraji jen částečně koreluje s výkonem 

průmyslových odvětví; některé instituce výzkumu a vývoje jsou zaměřeny spíše setrvačně 

historicky (zbrojní průmysl, obuvnictví); existují i pracoviště orientovaná na zemědělství. Je 

pozitivní, že v kraji působí velké množství institucí podporujících podnikání a inovace. 

Bohužel není řešena otázka integrace či koordinace činnosti těchto subjektů a není tedy 

možné dosáhnout synergické efekty plynoucí ze spolupráce, čímž se snižuje také efektivita 

fungování těchto roztříštěných subjektů. Další slabinou kraje je ne ideálně fungující přenos 

poznatků z akademické sféry do praxe a nedostatečná ochrana intelektuálního vlastnictví 

(např. patentováním a ochrannými známkami). 
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Zlínský kraj si v rámci projektů Regionální inovační strategie, COGNAC, SUPPOLICY a 

dalších vytvořil spoustu zahraničních vazeb a kontaktů, které sahají i do mimoevropských 

regionů. Do budoucna je důležité tyto kontakty zúročit ve formě přebírání praktických 

zkušeností od spolupracujících zahraničních subjektů.  

Hlavní charakteristiky a trendy 

Viditelně rostoucí objem výdajů na výzkum, vývoj a inovace, který je však v celostátním 

měřítku stále nízký; velký počet organizací zaměřených na podporu podnikání a inovací; 

vadou je jejich malá spolupráce a koordinace a z toho plynoucí nevyužití žádoucích synergií; 

pro zachycení trendu rostoucího významu inovací je nezbytné zlepšit spolupráci mezi 

podnikatelskou a akademickou sférou a dobudovat infrastrukturu pro jejich podporu. 

2.4.5 Výkonnost ekonomiky 

Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje regionu Zlínského kraje a vývoj jeho 

produkční schopnosti: V roce 2008 se ekonomický výkon Zlínského kraje podílel na 

celostátním ekonomickém výkonu 4,6%. Z pohledu růstové dynamiky byl z pohledu 

Zlínského kraje nejpříznivějším v posledním období rok 2006 , kdy růst HDP dosáhl reálně 

8,8% meziročně, čímž se zařadil mezi nejdynamičtěji se rozvíjející regiony České republiky. 

Poté ekonomická dynamika počala zpomalovat až na úroveň 1,7% meziročně v roce 2008 

s tím, že rok 2009 přinesl zatím nevyčíslený ekonomický pokles, jež však patrně nebude 

významně vybočovat svoji hodnotou od vývoje v ostatních krajích. 

HDP na obyvatele Zlínského kraje v roce 2008 dosáhl 286.172 Kč, což představovalo 80,9% 

průměru České republiky a 10. místo v meziregionálním žebříčku (v roce 2007 81,8%) a 

64,8% průměru EU-27 (v roce 2007 65,7%). 

Zlínský kraj zůstává navíc investičně podrozvinutý s tendencí spíše setrvalého stavu. Jeho 

podíl na celostátním objemu investic do hrubého fixního kapitálu činil pouze 3,5%, což 

v přepočtu na obyvatele představovalo pouze 61,7% celostátního průměru. I čistý disponibilní 

důchod domácností – jako výrazný obraz životní úrovně – byl ve Zlínském kraji celostátně 

mírně podprůměrný; jeho hodnota přepočtená na obyvatele v roce 2008 činila 173.263 Kč8. 

Tabulka č.11: Hrubý domácí produkt na obyvatele – 2008 

Česká republika; kraj HDP na obyvatele (Kč) 

Hl. m. Praha 762.352 (1.) 

Středočeský 325.034 (3.) 

                                                 
8 Ekvivalent 95,3% celostátního průměru. 
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Jihočeský 307.454 (5.) 

Plzeňský 317.425 (4.) 

Karlovarský 253.964 (14.) 

Ústecký 284.558 (11.) 

Liberecký 261.872 (13.) 

Královéhradecký 293.960 (9.) 

Pardubický 295.219 (8.) 

Vysočina 295.785 (7.) 

Jihomoravský 326.596 (2.) 

Olomoucký 269.684 (12.) 

Zlínský 286.172 (10.) 

Moravskoslezský 297.926 (6.) 

Česká republika 353.701 

Zdroj: Český statistický úřad 

2.4.6 Veřejné rozpočty 

Situace veřejných rozpočtů na úrovni regionů České republiky je relativně velmi 

disciplinovaná, zvláště pak v porovnání se situací v EU. Je na druhou stranu pravdou, že 

dopad krize významně ohrozí tuto fiskální disciplínu v současném a nejbližším období. 

Zlínský kraj v tomto ohledu není výjimkou; na konsolidované bázi hospodaří v posledním 

sledovaném období v mírném přebytku, v dlouhodobějším horizontu jsou veřejné finance 

regionu Zlínského kraje v zásadě vyrovnané9. 

Tabulka č.12: Konsolidované příjmy a výdaje regionu Zlínského kraje (mld. Kč) 

 2006 2007 2008 

Příjmy celkem 19,1 19,3 20,2 
Daňové příjmy 7,6 8,1 8,9 

Nedaňové příjmy 1,3 1,5 1,7 

Kapitálové příjmy 0,6 0,7 0,8 

Přijaté dotace 9,6 9,0 8,9 

Výdaje celkem 20,6 18,7 19,9 
Běžné výdaje 14,3 14,5 15,4 

Kapitálové výdaje 6,3 4,2 4,5 

Saldo -1,5 +0,6 +0,3 

Zdroj: Český statistický úřad 

                                                 
9 Poslední konsolidovaný deficit v roce 2006 nepředstavoval ani jedno procento regionálního HDP. 
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2.5 Dostupnost a infrastruktura 

2.5.1 Dopravní sítě a dopravní obslužnost 

Zlínský kraj disponuje hustou dopravní sítí a představuje relativně významnou dopravní lokalitu 

s velkým potenciálem se stát po vstupu do Schengenského prostoru součástí intenzivního 

dopravního propojení východní a západní části EU. V současné době se vyznačuje poměrně 

rychlým tempem výstavby dálniční sítě a rychlostních komunikací, které umožní napojení 

regionu na celostátní a mezinárodní dálniční síť. Kvalitativní parametry stávající dopravní 

infrastruktury však mnohdy stále nevyhovují10. Výzvou do budoucna je intenzivnější využívání 

letiště Bochoř (zejména pro nákladní účely) a letiště Kunovice po jejich modernizaci. Kraj 

disponuje značným potenciálem využívání lodní dopravy a sítě cyklostezek coby žádoucí 

alternativy i pro turistické účely s minimálními negativními dopady na životní prostředí. 

Tabulka č.13: Vybrané ukazatele dopravy ve Zlínském kraji 

 2006 2007 2008 

Délka silnic a dálnic (km) 2.121 2.116 2.121 
- z toho dálnice - - 7 

- z toho silnice I. třídy 341 341 339 

Motorová vozidla    
- z toho osobní a dodávkové automobily 201.530 210.059 217.977 

- z toho nákladní automobily 23.192 26.103 28.575 

- z toho motocykly 42.128 43.860 45.677 

Silniční nákladní doprava    
Vývoz věcí do jiných krajů (tis. tun) 3.964 2.577 2.933 

Dovoz věcí z jiných krajů (tis. tun) 4.423 4.241 3.751 

Přeprava věcí v rámci kraje (tis. tun) 12.170 12.725 10.217 

Veřejná autobusová doprava    

Přeprava cestujících v rámci kraje (tis. osob) 33.579 31.773 27.635 

Železniční doprava    
Provozní délka železničních tratí (km) 358 358 358 

Přeprava cestujících v rámci kraje (tis. osob) 7.297 7.054 6.581 

Zdroj: Ministerstvo dopravy 

Hustota silniční sítě v regionu Zlínského kraje odpovídá potřebám dopravních napojení a 

dopravní obsluhy. Nevýhodou je prozatím minimální rozsah vybudovaných komunikací vyšší 

kvality s návazností na ostatní regiony a jejich nadřazenou síť či vysoký podíl průjezdních 

úseků zastavěným územím obcí na většině hlavních tahů.  

                                                 
10 Například stále vysoká míra úseků silničních komunikací projíždějících obcemi. 
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Městská hromadná doprava je v relevantních lokalitách zajišťována trolejbusy a autobusy. 

Klíčovou výzvou budoucího rozvoje veřejných dopravních služeb v rámci regionu Zlínského 

kraje i regionů sousedících je vytvoření efektivně fungujícího systému, jež v sobě integruje na 

vyšší kvalitativní úroveň všechny stávající formy poskytování veřejných dopravních služeb a 

ústí do poskytnutí kvalitativní a dostupné služby11.  

Potenciál rozvoje dopravní infrastruktury Zlínského kraje spočívá především v odstranění 

technické zaostalosti stávající infrastruktury; spočívající v jejich základní rekonstrukci, 

odstranění možných kolizních míst, výstavbě přeložek a obchvatů měst a obcí, respektování 

prvků životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu. Velkou výzvou je napojení 

krajského města Zlína jak na systém dálnic a rychlostních komunikací v České republice 

(dobudování rychlostní komunikace R 55), tak i jeho propojení se silničním a dálničním 

systémem na Slovensku, kde klíčovou roli hraje rychlostní komunikace R 49. 

Komplexní pojetí rozvoje dopravní infrastruktury nutně zahrnuje i rozvoj v současné době 

menšinových či alternativních, do budoucna však velmi perspektivních forem dopravní 

infrastruktury, například sítě cyklistických komunikací. V oblasti veřejných dopravních 

služeb je klíčovou výzvou zajištění rozvoje veřejné dopravy, včetně dopravy městské formou 

spolupráce a integrace jejích jednotlivých druhů. 

Hlavní charakteristiky a trendy 

Hustá dopravní síť a relativně významná dopravní lokalita s velkým potenciálem stát se 

dopravním mostem mezi východní a západní částí EU; poměrně rychlé tempo výstavby 

dálniční sítě a rychlostních komunikací v posledním období; nedostatečné kvalitativní 

parametry stávající dopravní infrastruktury, charakterizované vysokým podílem průjezdních 

úseků zastavěným územím obcí; výzvou je intenzivnější využívání mezinárodních letišť 

v Bochoři a Kunovicích po jejich modernizaci; potenciál využívání lodní dopravy po Moravě 

a Bečvě a sítě cyklostezek coby žádoucí alternativy i pro turistické účely; nedostatečná úroveň 

a míra integrace informačních systémů, dopravní obslužnosti a veřejné dopravní služby. 

2.5.2 Vodní hospodářství 

Pro region Zlínského kraje se dále nabízí využívání lodní dopravy, díky dvěma významným 

vodním tokům – Moravě a Bečvě. Využitelnost vodních toků a k nim náležejících průplavů je 

možná jak pro účely průmyslových aktivit, tak pro účely cestovního ruchu a aktivního trávení 

                                                 
11 Částečná integrace veřejných dopravních služeb – na bázi železnice a městské hromadné dopravy – již existuje 

v centrální části Zlínského kraje. 
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volného času a rekreace. Záležitosti spojené s ekologizací vodního hospodářství viz blíže 

pasáž 2.6.2. 

2.5.3 Energetika: obnovitelné zdroje energie a energetická efektivita 

Dále se zvýší význam energetických úspor a zvyšování energetické účinnosti a rozšiřování 

využití obnovitelných zdrojů energie. Důležitou charakteristikou je i plynofikace a 

ekologizace obcí pomocí obnovitelných zdrojů energie (OZE) případně druhotných zdrojů 

energie (DZE), a to z důvodu, že zvyšující se cena zemního plynu způsobuje, že občané 

spalují v původních topeništích na tuhá paliva odpady nebo v lepším případě přecházejí od ZP 

na kotle na biomasu. 

2.6 Životní prostředí 

Zlínský kraj se vyznačuje výrazným zlepšením celkové kvality životního prostředí; tento 

pozitivní trend se však v posledních letech zastavil. Ve Zlínském kraji je lokalizován relativně 

veliký rozsah chráněných krajinných oblastí v celostátním porovnání. Roste objem 

investičních i neinvestičních prostředků do nakládání s odpady, výzvou do budoucna zůstává 

vyšší podíl recyklace. Výskyt starých ekologických zátěží a spontánně šířených skládek je 

stále značný. Výrazně se snížilo množství vypuštěných znečišťujících látek do vodních toků. 

Míra napojení na čističky odpadních vod však zůstává nízká. Existuje vysoký potenciál pro 

dlouhodobé zlepšení životního prostředí v oblasti environmentálního vzdělávání.  

Zlínský kraj patří mezi ekologicky nejhodnotnější regiony České republiky, což se do 

budoucna stane ještě důležitější výhodou než nyní. Dlouhodobějšímu zlepšování životního 

prostředí v kraji a zejména eliminaci vlivu lidské činnosti na ně může napomoci co nejširší 

environmentální vzdělávání. 

V porovnání krajů z pohledu rozlohy a četnosti chráněných území je zřejmé, že citlivý přístup 

k ochraně přírodního dědictví patří mezi klíčová aktiva hodná ochrany, jimiž Zlínský kraj 

disponuje. Měřeno rozsahem chráněných krajinných oblastí, Zlínský kraj disponuje jejich třetí 

největší rozlohou v rámci České republiky, představující přibližně 11% celku. 

Celkový objem investic na ochranu životního prostředí ve Zlínském kraji se v posledním 

období mírně snižuje; přitom lze hovořit o růstu jejich objemu ve prospěch ochrany ovzduší a 

klimatu a zejména pak nakládání s odpady. Úbytek prostředků naopak vykazuje oblast 

nakládání s odpadními vodami. 

V rámci kraje pak největší objem (55%) investic na ochranu životního prostředí směřoval do 

nejhodnotnějších částí okresu Vsetín. Mezikrajské porovnání však současně ukazuje, že 
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částka věnovaná na environmentální investice ve Zlínském kraji není nikterak závratná a 

v porovnání s celostátní sumou investic na tento účel pouze těsně převyšuje hodnotu 3%.  

2.6.1 Příroda a krajina 

Na území regionu Zlínského kraje se nenachází národní park; nachází se zde dvě chráněné 

krajinné oblasti a celkem 170 chráněných území. Z pohledu rozlohy se zdaleka největší 

rozsah chráněných území nachází v okrese Vsetín; z pohledu četnosti se environmentálně 

nejhodnotnější území nacházejí dominantně v okresech Vsetín a Uherské Hradiště. 

Struktura environmentálních investic z pohledu typu finančních zdrojů v zásadě kopíruje 

celostátní průměr. Mírně převyšuje republikový průměr v případě nejpodstatnější složky – 

vlastních zdrojů a rozpočtových prostředků, jež se na celkovém objemu těchto investic podílejí 

více než dvěma třetinami.  

2.6.2 Voda 

V rámci regionu Zlínského kraje je na systém veřejné kanalizace napojeno více než 75% 

obyvatel; kanalizace zakončená čističkou odpadních vod je pak k dispozici téměř 70% 

obyvatel regionu. Viditelný proces restrukturalizace čističek odpadních vod12 se stal 

v dosavadním průběhu této dekády skutečností. Výsledkem je výrazné snížení množství 

vypuštěných znečišťujících látek do vodních toků. 

2.6.3 Ovzduší 

V porovnání emisí znečišťujících látek vychází, že Zlínský kraj patří do skupiny méně až 

průměrně zatížených regionů České republiky, což je především patrné v porovnání 

s největšími znečišťovateli – Ústeckým, Moravskoslezským a Středočeským krajem. 

Ačkoliv se ve Zlínském kraji emise všech znečišťujících látek v uplynulém desetiletí výrazně 

snížily, po roce 2000 emise hlavních znečišťujících látek zůstávají na stejné úrovni nebo 

pozvolně narůstají. Příčinou je vyčerpání potenciálu pro použití koncových zařízení na 

snižování emisí do ovzduší společně s nastartováním hospodářského růstu a rozvojem 

automobilové dopravy. Zejména na emisích tuhých znečišťujících látek se významně podílejí 

malé spalovací zdroje v domácnostech13.  

Hlavní charakteristiky a trendy 

                                                 
12 Dosud přetížených, nebo s omezenou či nedostatečnou čistící schopností; jev obvyklý zejména ve větších 

městech. 

13 Ve zhruba 10 % z nich se k vytápění stále používají pevná paliva. 
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Zlepšení celkové kvality životního prostředí; v posledních letech se pozitivní trend zastavil; 

relativně vysoký rozsah chráněných krajinných oblastí v celostátním porovnání; celková 

částka ve prospěch environmentálních investic v celostátním porovnání není vysoká a mírně 

se snižuje; rostoucí objem investičních i neinvestičních prostředků do nakládání s odpady; 

výzvou do budoucna zůstává vyšší podíl recyklace; stále značný výskyt starých ekologických 

zátěží a spontánně šířených skládek; výrazné snížení množství vypuštěných znečišťujících 

látek do vodních toků; na čističky odpadních vod je však zatím napojeno jen přibližně 70% 

obyvatel regionu; vysoký potenciál pro dlouhodobé zlepšení životního prostředí spočívá 

v rozšíření environmentálního vzdělávání; emise znečišťujících látek omezí širší využívání 

zdrojů CZT, důraz na energetické úspory, zvyšování energetické účinnosti a rozšiřování OZE. 

 

 

3. SWOT analýza sociálně-ekonomického rozvoje regionu 
Zlínského kraje 

3.1 Silné stránky 

Demografický vývoj a věková struktura 

Příznivější věková struktura; mírný nárůst průměrného věku; mladá populace zastoupená 

především v malých sídlech; tradiční sounáležitost obyvatelstva s regionem. 

Ekonomické prostředí 

Výše HDP na obyvatele regionu převyšuje hodnotu tohoto ukazatele pro země EU-12; 

viditelný proces reálné konvergence s akcelerací v posledním období a nadprůměrná 

hospodářská dynamika regionu do roku 2008; relativně vysoká diverzifikace ekonomických 

sektorů a odvětví v rámci regionu. 

Trh práce 

Výrazně nižší míra nezaměstnanosti v porovnání s průměrem EU-12; vývoj počtu pracovních 

sil v zásadě stabilizován; konkurenceschopná pracovní síla; vysoká míra ekonomické aktivity 

u vysokoškolsky vzdělaných osob; velký podíl osob se zkušenostmi ve zpracovatelském 

průmyslu (křehká výhoda: při váznoucí restrukturalizaci se může stát slabinou); pokles míry 

nezaměstnanosti v období ekonomické prosperity; nárůst počtu volných pracovních míst v 

důsledku akcelerující ekonomické aktivity do roku 2008; rostoucí počet podnikatelů. 

Vzdělání 
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Mírně rostoucí trend podílu výdajů na vzdělání na HDP; mírný nárůst podílu vysokoškolsky 

vzdělaných osob a klesající podíl osob s nejnižším vzděláním s výraznou tendencí zlepšení 

v nejbližším období; mírný nárůst počtu studentů středních odborných škol; výraznější nárůst 

počtu studentů vysokých škol, především v bakalářském, pozvolna i magisterském studiu; 

dynamicky se rozvíjející univerzita a tradiční univerzita v sousedním kraji (Olomouc). 

Podnikatelské prostředí a kvalita veřejné služby  

Relativně silné a početné podnikatelské zázemí s rostoucím počtem subjektů (zejména ve 

službách a stavebnictví); velmi početný malý a střední podnikatelský stav; rostoucí ekonomická 

síla malých a středně velkých podniků; zvyšující se počet pracovníků v odvětvích výzkumu, 

vývoje a inovací; rostoucí míra využívání informačních a komunikačních technologií. 

Doprava 

Relativně významná dopravní lokalita, zahrnující součásti Transevropské dopravní sítě; 

poměrně hustá síť dopravní infrastruktury; vysoká využitelnost služeb veřejné osobní 

dopravy; kvalitní páteřní železniční infrastruktura (koridory). 

3.2 Slabé stránky 

Demografický vývoj a věková struktura 

Pokles počtu obyvatel v současné době po krátkém období nárůstu; nízká úroveň migračního 

salda, nyní zcela zastavená v důsledku krize. 

Ekonomické prostředí 

Podprůměrná ekonomická vyspělost regionu v rámci České republiky i EU, měřená 

ukazatelem HDP na obyvatele; stále vysoký podíl sekundárního ekonomického sektoru na 

tvorbě HDP (při zvýšení kvalitativní úrovně se může stát potenciálem); stále nízký podíl 

služeb na tvorbě HDP; limitovaná atraktivita regionu pro investory. 

Trh práce 

Míra ekonomické aktivity pod celostátním průměrem s tendencí mírného poklesu; nízká míra 

ekonomické aktivity osob s nízkým vzděláním při klesajícím trendu; relativně nízký podíl 

zaměstnanosti v terciárním sektoru; nepříliš „moderní“ profesní struktura osob ekonomicky 

aktivních; celorepublikově druhá nejnižší průměrná mzda v regionálním členění; 

nerovnoměrné rozložení průměrné mzdy u srovnatelných profesí a činností v rámci regionu; 

výrazný nárůst míry nezaměstnanosti v důsledku krize; nabídka pracovní síly neodpovídá 

kvalitativním požadavkům poptávky po ní; nízký podíl vědeckých a odborných duševních 
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pracovníků na celkové zaměstnanosti regionu; vysoký (byť snižující se) podíl osob s nízkým 

vzděláním na celkové nezaměstnanosti. 

Vzdělání 

Stále nízký podíl výdajů na vzdělání v porovnání s průměrem EU (nejen regionální, ale 

celostátní problém); mírně podprůměrná, ale viditelně se zlepšující vzdělanostní struktura 

(nižší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva) v porovnání s průměrem České 

republiky; absence instituce poskytující kvalitní a komplexní cizojazyčné vzdělávání; 

nesystematičnost procesu dalšího vzdělávání (plošný celostátní problém). 

Podnikatelské prostředí a kvalita veřejné služby  

Nízký, resp. nulový podíl největších zaměstnavatelů nad 5.000, resp. 10.000 zaměstnanců; 

malá váha výzkumných a vývojových aktivit. 

Doprava 

Minimální rozsah dálnic a rychlostních komunikací na území regionu a dosud nedostatečné 

napojení na celostátní síť; omezené napojení okrajových částí regionu na dopravní systém; 

technická zaostalost stávající dopravní infrastruktury; četný výskyt kolizních míst; absence 

přeložek, obchvatů, bezpečnostních prvků; absence komplexně pojatého integrovaného 

systému veřejné osobní dopravy; nedostatečný přeshraniční dopravní ruch. 

3.3 Příležitosti 

Demografický vývoj a věková struktura 

Nárůst počtu obyvatel, včetně zvýšení aktivního migračního salda; udržení relativně příznivé 

věkové struktury; další zvýšení podílu mladé generace v malých sídlech. 

Ekonomické prostředí 

Dosažení úrovně průměru ekonomické vyspělosti v rámci České republiky i EU, měřeno 

ukazatelem HDP na obyvatele, v dlouhodobém časovém horizontu roku 2020; učinit z 

relativně vysokého podílu sekundárního sektoru na celkových ekonomických aktivitách 

komparativní výhodu; výrazná hospodářská dynamika v sektoru služeb; využití rozvojových 

lokalit (především SPZ Holešov) a brownfields pro další rozvoj regionu. 

Trh práce 

Rozšíření zaměstnanosti v sektoru služeb; zvýšení celkové míry ekonomické aktivity; 

efektivní využití zkušené pracovní síly v oblasti zpracovatelského průmyslu. 

Vzdělání 
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Potřeba přizpůsobení nabídky vzdělávání za základních školách a využití stávajících školních 

a personálních kapacit; zvýšení regionální vzdělanostní struktury; vytvoření integrovaného 

systému dalšího vzdělávání; efektivní využití zájmu o studium na středních odborných 

školách a vysokých školách pro těsnější vazbu s praxí; posílení infrastruktury pro všechny 

perspektivní formy vzdělávání. 

Podnikatelské prostředí a kvalita veřejné služby  

Ohromný potenciál rozvoje cestovního ruchu; odpovídající naplnění efektů SPZ Holešov; 

zkvalitnění podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky; další rozvoj a využívání 

informačních a komunikačních technologií; intenzivnější propojení výzkumu a vývoje s 

podnikatelským sektorem; vytvoření integrovaného postupu v oblasti kooperace místních 

nositelů prosperity. 

Doprava 

Obrovský potenciál regionálního, vnitrostátního i mezinárodního dopravního propojení; 

značný potenciál rozvoje zejména meziměstské a meziregionální mezinárodní letecké 

dopravy; odstranění technické zaostalosti stávající silniční dopravní infrastruktury a 

implementace bezpečnostních prvků; napojení Zlínské aglomerace na systém dálnic a 

rychlostních komunikací i mezinárodních tras; integrovaný systém veřejných dopravních 

služeb; rozvoj přeshraniční dopravní infrastruktury a veřejných dopravních služeb. 

3.4 Hrozby 

Demografický vývoj a věková struktura 

Pokračující pokles počtu obyvatel, lokálně vedoucí až k vylidnění oblastí; masivnější přesun 

části mladé populace z venkovských oblastí do měst v důsledku omezených perspektiv; 

zhoršení věkové struktury obyvatelstva. 

Ekonomické prostředí 

Prohlubování ekonomického zaostávání regionu ve vztahu k průměru České republiky; 

zastavení hospodářské dynamiky regionu; zastavení procesu reálné konvergence vůči EU; 

úpadek sekundárního sektoru v případě, že nebude restrukturalizován; zastavení dynamiky 

terciárního sektoru; upadání částí měst v souvislosti s rozporem mezi jejich dřívějšími 

funkcemi a současným využitím. 

Trh práce 
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Akcelerace míry nezaměstnanosti, s výraznými strukturálními rysy; oslabení stávající míry 

ekonomické aktivity; nenaplnění možností vytváření nových pracovních míst, především ve 

službách. 

Vzdělání 

Zhoršení regionální vzdělanostní struktury; nedostatečné využívání vytvořených kapacit na 

základních školách; selhání pokusu o vytvoření integrovaného systému dalšího vzdělávání a 

pokračování v praxi jeho fragmentace; nenaplnění možností cizojazyčných vzdělávacích 

institucí; vzdělávací infrastruktura nebude dále rozvíjena; vzdělávací a školské instituce 

nenaleznou prostor pro vzájemnou komunikaci s potencionálními zaměstnavateli jejich 

absolventů. 

Podnikatelské prostředí a kvalita veřejné služby  

Šance na rozvoj komplexních aktivit v turistickém průmyslu zůstanou nevyužity; prostředí 

pro podnikatelské aktivity se dále zhorší; podnikatelské subjekty nebudou ve svých 

primárních aktivitách využívat prostředků informační a komunikačních technologií; místní 

nositelé prosperity zůstanou v izolaci od okolního světa; nedojde k užšímu propojení činností 

podnikatelských subjektů s centry výzkumu, vývoje a inovací. 

Doprava 

Nedojde k naplnění představ o zvýšení kvality systému dopravní infrastruktury – jak z 

pohledu propojení systému, tak z pohledu odstranění technické zaostalosti; prováděné 

investiční akce budou činěny nekoordinovaně, neprovázaně; nedojde k naplnění očekávaného 

synergického efektu. 

 

 

4. Specifikace předpokládaných prioritních oblastí kraje  

4.1 Rozvojová strategie kraje 

Na základě provedené analýzy jsme identifikovali následující prioritní rozvojové oblasti a jim 

přiřadíme cíle a úkoly k jejich naplnění s ohledem na vytvářející se paradigma Kohezní 

politiky EU po roce 2013. V souladu s obsahem Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 

2020 je dlouhodobou rozvojovou vizí Zlínského kraje ambice stát se regionem s moderní 

prosperující ekonomikou s rostoucí životní úrovní a vysokou zaměstnaností, atraktivní pro 

obyvatele, investory i návštěvníky. 
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Vize rozvoje regionu by měla přispět k tomu, že v roce 2020 bude Zlínský kraj regionem 

vyznačujícím se: 

• ekonomickou vyspělostí i strukturou srovnatelnou s úrovní České republiky, 

• efektivně využitým podnikatelským potenciálem pro služby, moderní zpracovatelský 

průmysl i pro cestovní ruch a volný čas,  

• efektivním informačním, inovačním a výzkumně-vývojovým transferem, aplikovaným ve 

prospěch rozvoje regionu, 

• kvalitní a dostupnou veřejnou službou v oblasti vzdělávání a moderně pojaté soustavy 

sociální péče a zdravotního zabezpečení, pokrývající všechny zainteresované potřebné 

osoby, prováděnou veřejnými i soukromými poskytovateli (na bázi užitečného 

partnerství); zkvalitněný vzdělávací proces vede k pružnějšímu vstupu na trh práce a 

naplnění inovačního potenciálu, 

• zlepšeným a zkvalitněným zdravotním stavem obyvatelstva, jež v regionu žije a/nebo 

pracuje, 

• čistým životním prostředím a pozitivním vztahem aktérů k němu, 

• zajištěním optimální energetické vybilancovanosti s ohledem na rozvojové, ekologické, 

bezpečnostní a sociální potřeby, 

• integrovaným rozvojem venkovských částí regionu ve vztahu k městům se zajištěním 

proporcionálního poměru zemědělských a nezemědělských podnikatelských aktivit,    

• vyspělejší, rozvinutější a udržovanější dopravní infrastrukturou a komplexně pojatou 

dopravní obslužností jako základního prvku regionální soudržnosti. Dosažený stav 

dopravní infrastruktury bude výsledkem naplnění přímých kompetencí regionálních 

autorit a využití nepřímého synergického vlivu nástrojů politiky soudržnosti EU, 

především v oblasti rozvoje sítě dálnic a rychlostních komunikací,  

• nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu výrazně přispívající k celkovému 

ekonomickému výkonu regionu. Region se stane oblíbenou turistickou destinací pro 

tuzemské i zahraniční návštěvníky, 

• vyváženou a respektovanou nabídkou v oblasti kultury a efektivní obnovu a prezentaci 

památkových objektů, jako projev kulturní vyspělosti regionu a úcty k tradicím a odkazu 

předků. 
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4.2 Identifikace hlavních problémových oblastí kraje po roce 2013 

Na základě provedení zevrubné analýzy a jejím shrnutí v rámci SWOT analýzy, v souladu 

s klíčovými strategickými dlouhodobými i střednědobými rozvojovými dokumenty Zlínského 

kraje, identifikujeme hlavní problémové oblasti Zlínského kraje ve vývoji po roce 2013.  

4.2.1 Ekonomická konkurenceschopnost 

zaměřená na: 

• posílení aplikace výzkumu a vývoje a inovačních projektů;  

• posílení významu sektoru služeb v regionální ekonomice;  

• posílení role malých a středních podniků;  

• udržení konkurenceschopnosti u dominantních průmyslových sektorů regionu – 

chemického průmyslu, pryžových a plastikářských odvětví; výroby kovů; elektrotechniky 

či potravinářství → tento rozvojový pilíř v sobě obsahuje zásadní a explicitní úkol pro 

fungování SPZ Holešov. 

4.2.2. Vzdělávání, zdravotnictví a sociální záležitosti 

zaměřená na:  

• zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly v ekonomice založené na znalostech 

(celoživotní vzdělávání, jazyky);  

• snížení míry nezaměstnanosti směrem k její přirozené míře;  

• zefektivnění sociálních a zdravotnických služeb. 

4.2.3. Efektivní infrastruktura 

zaměřená na: 

• zlepšení parametrů životního prostředí;  

• zatraktivnění života a diverzifikaci aktivit na venkově;  

• posílení významu regionu coby dopravní meziregionální destinace a na rozvoj systému 

veřejné dopravy; 

4.2.4 Posílení atraktivnosti regionu 

zaměřená na: 

• zlepšení návštěvnosti a využití kapacit cestovního ruchu;  

• posílení povědomí a respektu regionu coby destinace cestovního ruchu;  
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• péči o originální kulturní dědictví regionu. 

4.3 Předpoklady a potřeby pro další rozvoj kraje v novém programovacím 
období 

Hlavní cíl: ekonomická vyspělost regionu se do roku 2020 přiblíží (či dosáhne) 100 % úrovně 

EU-27. Ekonomická vyspělost bude kvantifikována ukazatelem hrubého domácího produktu 

přepočteného na jednoho obyvatele a vyjádřeného v paritě kupní síly. 

V přepočtu na jednotlivé roky to znamená, že regionální růst HDP Zlínského kraje bude po 

překonání nynějšího ekonomického poklesu až do horizontu této Analýzy v roce 2020 

představovat v průměru více než 5,5 %. To vše za realistického předpokladu, že hospodářství 

Evropské unie v jejím aktuálním složení bude růst průměrným tempem ve výši 2,3 %14. 

Čtyři základní pilíře, na nichž je Analýza postavena, tvoří relativně autonomní oblasti, složky, 

které reflektují podstatnou část toho, co region představuje a jak region žije. Nicméně jejich 

autonomie je jen relativní, neboť tyto pilíře současně představují vzájemně propojený, 

integrovaný a vzájemně se podmiňující systém, který doplňují i klíčová horizontální témata. 

Rozvojový potenciál Zlínského kraje podmiňují zásadní témata horizontální povahy, které 

není vhodné vtělovat do jednotlivých pilířů, na nichž je Analýza založena, neboť procházejí 

jimi napříč. Tato horizontální témata se do značné míry týkají vyváženosti regionálního 

rozvoje, jeho postižení v celkovém komplexu, respektování pravidel rovnosti, korektnosti, 

transparentnosti a efektivnosti. I proto tato horizontální témata představují neoddělitelnou a 

integrální součást Analýzy: 

• efektivní výkon veřejné správy; 

• trvale udržitelný rozvoj; 

• rovné příležitosti; 

• podoba Kohezní politiky EU po roce 2013 a obsah Strategie pro Evropu 2020; možnosti 

využití nástrojů nového finančního inženýrství; 

• partnerství veřejného a soukromého sektoru; 

• urbánní a teritoriální dimenze. 

                                                 
14 To je průměrná hodnota růstu tamějšího HDP za posledních osm let před vypuknutím ekonomické krize. 
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4.4 Definice hlavních prioritních oblastí pro čerpání ze strukturálních 
fondů po roce 2013 

4.4.1 Ekonomická konkurenceschopnost 

Cíl: Zvýšit konkurenceschopnost aplikací výsledků výzkumu a vývoje a inovačními 
projekty 

Do budoucna bude klíčové, jaká znalost, návrh a design se prodá. Přestane být tolik důležité, 

kde dojde k její realizaci (kupříkladu výrobě konkrétního výrobku). Proto je třeba klíčový 

důraz klást na schopnost prodávat a vyvážet sofistikované služby a znalosti. Rozvoj 

konkurenceschopnosti prostřednictvím aplikací výsledků výzkumu a vývoje a realizace 

inovačních projektů je prvním cílem v rámci pilíře Ekonomická konkurenceschopnost. Cíl 

bude naplněn prostřednictvím splnění čtyř úkolů. První je požadavek na propojení 

podnikatelské sféry s institucemi výzkumu a vývoje v regionu. Druhý úkol se zaměřuje na 

další rozvoj podpůrné infrastruktury pro podporu inovací a podnikání. Třetím úkolem je 

zajištění větší integrace a spolupráce již existujících institucí na podporu podnikání a inovací. 

Čtvrtý úkol se zaměřuje na podporu zapojení regionálních inovačních firem do mezinárodních 

projektů v této oblasti. 

Úkol: Propojit regionální firmy s institucemi výzkumu a vývoje (VaV) 

Příklady možných opatření: Ustavení nového orgánu pro koordinaci součinnosti VaV institucí 

a podnikatelů; zvyšování intersektorální mobility  

Úkol: Dále rozvíjet podpůrnou infrastrukturu pro podporu inovací a podnikání 

Příklady možných opatření: Budování a rozvoj inovačního zázemí; budování a rozvoj 

výzkumného a vývojového zázemí 

Úkol: Zajistit větší integraci a spolupráci existujících institucí podporujících inovace a 
podnikání 

Příklady možných opatření: Vytvoření sítě kvalifikovaných poradenských služeb pro inovační 

poradenství; pravidelně aktualizovaná Regionální inovační strategie  

Úkol: Stimulovat inovační aktivity podnikatelů 

Příklady možných opatření: Zvyšování informovanosti podnikatelů; výchova a činnost 

„inovačních praktiků“; aktivity pro zapojení firem do mezinárodních projektů v oblasti 

inovací 

Cíl: Posílit význam sektoru služeb v regionální ekonomice 
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Ekonomika Zlínského kraje je nadměrně orientována na průmysl, a to ať již vzhledem k 

průměru České republiky, tak zejména vůči průměru Evropské unie. V důsledku 

dlouhodobých trendů přesouvání jednoduché manuální průmyslové výroby dále na východ je 

orientace na průmysl nebezpečným rizikem, a proto je potřeba přijmout opatření na větší 

prosazení podnikatelských aktivit v perspektivních službách. To však nikterak neznamená, že 

by měla být průmyslová aktivita nějak cíleně utlumována. Právě naopak. Nicméně rostoucí 

produktivita a rozsah služeb by měly relativní význam průmyslu snížit. Tohoto cíle bude 

dosaženo splněním tří úkolů. Prvním je obsazení strategické průmyslové zóny v Holešově 

primárně podnikateli ze sektoru služeb. Druhým podpora firem Zlínského kraje ve vývozu 

služeb a know-how i za hranice kraje. Třetí úkol se zaměřuje na podporu sektoru zábavy, 

kinematografie a kreativity, které mají ve Zlínském kraji dlouholetou tradici. 

Úkol: Do SPZ Holešov lákat výrobu s vysokou přidanou hodnotou a služby 

Příklady možných opatření: Cílené oslovování a lákání žádoucích typů investorů  

Úkol: Podporovat prodeje služeb a know-how za hranice regionu 

Příklady možných opatření: Informační a marketingová podpora  

Úkol: Podporovat kinematografii a sektory zábavy a kreativity 

Příklady možných opatření: Investiční pobídky pro žádoucí typy investorů  

Cíl: Posílit roli malých a středních podniků 

Malé a střední podniky představují v každé ekonomice zdravý stabilizační faktor regionálního 

vývoje. Není dobré se spoléhat pouze na pár gigantických podniků, které když mají 

hospodářské potíže nebo se rozhodnout přesunout výrobu vně regionu, způsobí vážné 

negativní dopady v regionální ekonomice a na místním trhu práce. Proto je dobré usilovat o 

posílení pozic malých a středních podniků. Tento cíl bude realizován prostřednictvím splnění 

dvou úkolů. Řada malých a středních podniků trpí ztíženým přístupem k financování svých 

projektů – vyřešit tento nedostatek si klade za cíl první úkol. Druhý úkol je orientován na 

usnadnění nefinančních podmínek pro úspěšné působení malých a středních podniků. 

Úkol: Zlepšit přístup k financím pro začínající podnikatele  

Začínající podnikatelé, kteří zamýšlí přijít na trh s výrobky či službami, v rámci nichž 

realizují své nápady, potřebují pro průnik na trh kapitál, aby byli schopni financovat realizaci 

těchto nápadů. Důležité je to zejména u start-up a spin-out firem.  

Příklady možných opatření: Spolupráce se sítěmi business angels; spolupráce se sítěmi 

rizikového kapitálu; speciální úvěrové a garanční facility; speciální facility rizikového kapitálu  
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Úkol: Zlepšit nefinanční podmínky podnikání MSP  

MSP se v rámci svých stávajících aktivit otevírají značné příležitosti, ale současně narážejí na 

množství překážek. Hlavní příležitosti spočívají v oblasti rozvoje odvětví v obchodovatelných 

položkách. Vedle produktové specializace je významnou předností MSP individuální 

klientský přístup.  

Příklady možných opatření: Usnadnění MSP napojit se do obchodních a odbytových linií; 

asistence v oblasti marketingu; zajištění kvalitního a přehledného přístupu k informacím; 

asistence ve schopnosti lobbovat a prosadit svůj názor 

Cíl: Dominantní průmyslové sektory udrží svoji konkurenceschopnost 

Přestože je zlínský region nadměrně orientován na průmyslovou výrobu a do budoucna se dá 

očekávat snížení podílu průmyslu na regionální ekonomice, je nezbytné, aby si stávající nosná 

průmyslová odvětví udržela svou konkurenceschopnost. To se týká zejména klíčového 

odvětví pryžového a plastikářského průmyslu, eventuelně dalších významných průmyslových 

sektorů jako je výroba kovů a hutnictví, chemický průmysl či elektrotechnický průmysl. K 

dosažení tohoto cíle dojde prostřednictvím čtyř úkolů. Prvním je naplnění SPZ Holešov také 

průmyslovými firmami orientujícími se na inovativní produkci. Druhý úkol reaguje na 

relativně nízkou exportní výkonnost průmyslu Zlínského kraje a požaduje její zvýšení. Třetím 

úkolem je podpora intenzivnější kapitálové expanze regionálních firem vně území Zlínského 

kraje. V pořadí čtvrtým úkolem je v reakci na očekávaný nepříznivý vývoj vytvářet podmínky 

pro integraci cizinců do společnosti a na trh práce.  

Úkol: Efektivně naplnit strategickou průmyslovou zónu Holešov 

Příklady možných opatření: Cílené oslovování a lákání perspektivních průmyslových firem 

Úkol: Podpořit zvýšení exportní výkonnosti průmyslových firem v regionu 

Příklady možných opatření: Založení speciální podpůrné instituce  

Úkol: Podpořit zvýšení kapitálové expanze firem v regionu mimo území kraje 

Příklady možných opatření: Založení speciální podpůrné instituce  

Úkol: Vytvářet podmínky pro integraci cizinců do společnosti 

Příklady možných opatření: Osvěta a poradenství pro integraci cizinců; organizace 

jazykových a kulturních kurzů pro cizince; redukce a odstraňování právních a 

administrativních bariér mobilitě 

4.4.2 Vzdělávání, zdravotnictví a sociální záležitosti 
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Cíl: Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na 
znalostech 

Jedním z klíčových faktorů posílení konkurenceschopnosti regionálních i národních 

ekonomik do budoucna bude schopnost zvýšit kvalitu lidských zdrojů a orientovat je ve 

směru dosažení úspěchů v prostředí znalostní ekonomiky. Právě toto je prvním cílem v pilíři 

Vzdělávání, zdravotnictví a sociální záležitosti, kterého bude dosaženo splněním čtyř úkolů. 

Prvním úkolem je posílení stále ne ideálně fungují spolupráce firemního a akademického 

světa. Další úkol žádá zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaných občanů na celkové populaci 

Zlínského kraje. Třetí úkol také reaguje na nelichotivou současnou situaci, když požaduje 

zvýšení podílu populace, která se aktivně zapojuje do systému celoživotního vzdělávání. 

Posledním, i když rozhodně nikoliv nejméně důležitým úkolem, je optimalizovat a 

zkvalitňovat primární a sekundární vzdělávací stupeň. 

Úkol: Zajistit větší spolupráci firemního a vzdělávacího sektoru  

Záměrem tohoto úkolu je dosáhnout propojení aktuálních potřeb na trhu práce se studijními 

programy a obory, aby se nabídka absolventů škol setkávala s poptávkou firem a organizací.  

Příklady možných opatření: Zvyšování mobility pracovníků mezi vzdělávacím a 

podnikatelským sektorem; zapojení regionálních podnikatelských partnerů do tvorby 

vzdělávacích programů; nový orgán pro koordinaci součinnosti vzdělávacích institucí a 

podnikatelů; výchova studentů k podnikatelství a inovacím včetně ekoinovací; zpětná vazba 

absolventů UTB ve Zlíně  

Úkol: Zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělané populace  

Příklady možných opatření: Rozšíření vzdělávacích kapacit vysokých škol v regionu; podpora 

mobility odborných pracovníků; podporovat rozvoj bakalářských studijních programů 

Úkol: Zvýšit podíl populace zapojené do systému celoživotního vzdělávání  

Smyslem je zde průběžně zvyšovat kvalifikaci odborných pracovníků v podnikatelském 

sektoru za účelem usměrnit stávající nabídku pracovních sil ve směru poptávky. 

Příklady možných opatření: Využít kapacity a možnosti škol pro účely dalšího vzdělávání; 

integrace různých směrů celoživotního vzdělávání  

Úkol: Optimalizovat a zkvalitňovat primární a sekundární vzdělávací stupeň 

Příklady možných opatření: Optimalizace nabídky škol na základě poptávky s důrazem na 

řemesla a technicky orientované obory; zavádění systémů kvality a hodnocení škol; rozšíření 

výuky cizích jazyků a ICT; podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; podpora 
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zahraniční spolupráce škol; zajištění adekvátní úrovně vybavení moderními učebními 

pomůckami; rozvoj účinného systému prevence sociálně patologických jevů 

Cíl : Přiblížit skutečnou míru nezaměstnanosti k přirozené míře 

Ambicí tohoto cíle je řešit stav, kdy ve Zlínském kraji existuje z celorepublikového hlediska 

nadprůměrná nezaměstnanost, která je navíc vyšší než její přirozená míra. V důsledku toho 

dochází k nevyužití dostupné pracovní síly a tudíž i nevyužití celkového ekonomického 

potenciálu Zlínského kraje. Níže jsou popsány čtyři úkoly, které by měly přivést míru 

nezaměstnanosti ve Zlínském kraji níže ke své přirozené hodnotě. První úkol se zaměřuje na 

jednu z nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva na pracovním trhu – na absolventy škol – a 

žádá snížení jejich míry nezaměstnanosti. Podstata druhého úkolu je úplně stejná, ale 

zaměřuje se na druhou nejohroženější skupinu na pracovním trhu, tedy na osoby 

v předdůchodovém věku. Třetím úkolem, který by výrazně přispěl ke snížení obecné míry 

nezaměstnanosti na Zlínsku, je naplnění SPZ Holešov. Čtvrtý úkol se zaměřuje na širší 

zavádění prvků aktivní politiky zaměstnanosti do praxe.  

Úkol: Zvýšit zaměstnatelnost absolventů škol 

Příklady možných opatření: Zapojení regionálních podnikatelských partnerů do tvorby 

vzdělávacích programů; ustavení nového orgánu pro koordinaci součinnosti vzdělávacích 

institucí a podnikatelů; vytvoření sítě pracovišť kariérního poradenství 

Úkol: Zvýšit zaměstnatelnost osob v předdůchodovém věku 

Příklady možných opatření: Vytvoření sítě pracovišť kariérního poradenství  

Úkol: Naplnit strategickou průmyslovou zónu Holešov 

Příklady možných opatření: Cílené oslovování a lákání žádoucích typů investorů 

Úkol: Zavádět prvky aktivní politiky zaměstnanosti 

Příklady možných opatření: Podpora pružné formy pracovní doby; aplikace aktivních opatření 

politiky zaměstnanosti; asistence při budování podnikových školek; podpora dopravy 

zaměstnanců do zaměstnání organizovaná zaměstnavatelem  

Cíl: Zefektivnit sítě sociálních služeb na základě skutečné poptávky  

Smyslem tohoto cíle je při zohlednění účinného vynakládání veřejných finančních prostředků 

zajistit osobám v nepříznivé sociální situaci přiměřenou a kvalitní pomoc, která bude vycházet z 

individuálně určených potřeb osob, bude podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je 

k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé 

sociální situace. První úkol, který vede k dosažení cíle, se orientuje na optimalizaci sítě 
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poskytovatelů sociálních služeb. Druhým úkolem je zvýšit kvalitu těchto služeb. Třetí úkol se 

zaměřuje na zlepšení dostupnosti sociálních služeb. Čtvrtý úkol s perspektivou nepříznivého 

demografického vývoje klade důraz na adekvátní posílení kapacit sociálního systému. 

Úkol: Optimalizovat sítě poskytovatelů sociálních služeb 

Příklady možných opatření: Podpora stávajících a rozvoj chybějících sociálních služeb 

Úkol: Zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb 

Příklady možných opatření: Vytvoření jednotného systému na sledování a vyhodnocování 

sociálních služeb; zavádění standardů kvality sociálních služeb; vzdělávání sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách; zapojení dobrovolníků do poskytování 

sociální péče; zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách  

Úkol: Podpořit zlepšení dostupnosti sociálních služeb 

Příklady možných opatření: Zvýšit adresnost pečovatelské služby; preference terénních a 

ambulantních sociálních služeb  

Úkol: Vybudovat dostatečné kapacity sociálního systému 

Příklady možných opatření: Podpora budování domovů/penzionů pro seniory; podpora 

budování soukromé pečovatelské služby  

Cíl: Zefektivnit sítě zdravotnických služeb na základě potřeb a finančních možností 

Obdobný smysl jako předešlý cíl zaměřený na sociální služby má tento cíl, který se orientuje 

na poskytování kvalitních zdravotnických služeb při respektování skutečných potřeb 

potřebným občanům a realistických finančních možností. Cíle zefektivnění sítě 

zdravotnických služeb bude dosaženo kombinací čtyř níže uvedených úkolů. První z nich 

klade důraz na optimalizaci sítě subjektů poskytujících zdravotnické služby. Druhým úkolem 

je zlepšit kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb. Třetí úkol se zaměřuje na podporu 

prevence a veřejného zdraví obyvatelstva. Čtvrtý úkol v souladu s nastupujícím trendem 

požaduje podporovat rozvoj alternativní sítě zdravotnických zařízení.  

Úkol: Optimalizovat sítě zdravotnických zařízení 

Příklady možných opatření: Stanovení priorit rozvoje nemocniční a ambulantní péče; 

integrace nemocnic ve vlastnictví kraje; připravit zdravotnictví na stárnutí obyvatelstva 

Úkol: Zvýšit kvalitu zdravotnické péče 

Příklady možných opatření: Koncentrace a centralizace zdravotnické péče; modernizace 

zdravotnické infrastruktury; zamezit stárnutí praktických lékařů  
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Úkol: Rozvíjet prevenci a podporovat veřejné zdraví 

Příklady možných opatření: Rozvíjet programy zaměřené na prevenci onemocnění a podporu 

veřejného zdraví; motivovat obyvatele ke zdravému životnímu stylu  

4.4.3 Efektivní infrastruktura 

Cíl: Zlepšit parametry životního prostředí 

Ačkoliv se některé významné parametry hodnotící stav životního prostředí Zlínského kraje od 

90. let zřetelně zlepšily, u jiných ukazatelů se projevil naopak obrácený vývoj a celkově je 

v oblasti životního prostředí stále co zlepšovat. Výrazné zlepšení životního prostředí v kraji 

bude dosaženo respektováním sedmi níže uvedených úkolů. První reaguje na trend nárůstu 

odpadu, když žádá zkvalitnit proces nakládání s nimi. Druhý úkol je z podobné oblasti a 

zaměřuje se na eliminaci staré ekologické zátěže. Třetím úkolem je zlepšení kvality 

odpadních vod prostřednictvím budování příslušné infrastruktury. Čtvrtý úkol klade důraz na 

snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. Pátý úkol žádá zvýšení energetické účinnosti a 

širší realizaci energetických úspor v kraji. Šestým úkolem je zvýšit podíl obnovitelných 

zdrojů energie na celkové spotřebě. Sedmý úkol se orientuje na rozvoj přátelštějšího přístupu 

občanské i podnikatelské veřejnosti k životnímu prostředí. 

Úkol:Zkvalitnit nakládání s odpady 

Příklady možných opatření: Budování integrovaných systémů nakládání s odpady; rozvoj 

infrastruktury pro nakládání s odpady; předcházení vzniku odpadů a omezování jejich 

množství; rozvoj systémů odděleného sběru odpadů 

Úkol: Eliminovat staré ekologické zátěže 

Příklady možných opatření: Inventarizace a kategorizace priorit starých ekologických zátěží 

na kontaminovaných místech; sanace vážně kontaminovaných lokalit  

Úkol: Zlepšit kvalitu odpadních vod 

Příklady možných opatření: Budování čističek odpadních vod; budování kanalizační sítě 

Úkol: Snížit emise znečišťujících látek do ovzduší 

Příklady možných opatření: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek; snížení 

emisí oxidu siřičitého do ovzduší; snížení emisí oxidů dusíku do ovzduší 

Úkol: Udržitelně využívat zdroje energie 

Příklady možných opatření: Realizace energetických úspor a zvyšování energetické účinnosti; 

zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE); šíření informací o možnostech udržitelného 

využívání zdrojů energie; příkladné chování kraje a jeho institucí  
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Úkol: Rozvíjet přátelštější přístup k životnímu prostředí 

Příklady možných opatření: Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty; přímé 

ovlivňování soukromých i podnikatelských aktivit; podpora zachování biodiversity a 

přírodního bohatství regionu 

Cíl: Zatraktivnit život na venkově a podporovat diversifikaci činností na venkově 

Cílem je zatraktivnit život ve venkovských oblastech a diversifikovat zde spektrum 

hospodářských činností, tím že se posílí rozvoj i mimozemědělských aktivit. Po jeho splnění 

budou venkovské oblasti charakteristické vyváženou strukturou zemědělských, řemeslných a 

průmyslových aktivit menších firem, a služeb především zaměřených na širší rádius aktivit 

v oblasti cestovního ruchu. Aby k tomu došlo, je třeba splnit čtyři níže uvedené úkoly. Prvním 

z nich je dobudování odpovídající technické infrastruktury ve venkovských oblastech. Oproti 

městům je na venkově i nižší vybavenost občanskou infrastrukturou. Právě na smazání 

rozdílů v tomto bodě se zaměřuje druhý úkol. Třetím úkolem je podpora alternativních 

ekonomických aktivit na venkově kromě dominantního zemědělství.   

Úkol: Dobudovat odpovídající technickou infrastrukturu 

Příklady možných opatření: Zvýšení napojenosti na veřejný vodovod; zvýšení napojenosti na 

síť zemního plynu a komfortních způsobů vytápění; zvýšení napojenosti na veřejnou 

kanalizaci s odpovídající kvalitou čištění odpadních vod; dobudování ostatní infrastruktury 

Úkol: Dobudovat odpovídající občanskou vybavenost 

Příklady možných opatření: Rozvoj zdravotnické, vzdělávací, sociální a kulturní vybavenosti; 

budování moderní komunikační infrastruktury; podpora občanské společnosti na venkově  

Úkol:Podporovat alternativní ekonomické aktivity na venkově 

Příklady možných opatření: Rozvoj drobných řemeslných a průmyslových aktivit; rozvoj 

služeb na venkově  

Cíl: Zlínský kraj se stane významnou dopravní meziregionální destinací  

Dalším cílem v pilíři Efektivní infrastruktura je, aby se Zlínský kraj prostřednictvím zajištění 

propojenosti adekvátním systémem dopravní infrastruktury stal významnou dopravní 

meziregionální destinací, ke které ho předurčuje poloha na spojnici mezi východem a 

západem Evropy. Realizace cíle bude dosaženo prostřednictvím pěti úkolů. První z nich 

požaduje napojení silniční sítě regionu na dálniční systém v České republice i na dálnice 

sousedního Slovenska. Klíčovou roli v dopravní obslužnosti území však stále hrají silnice 

nedálničního typu; a právě zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na nich je druhým 
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úkolem tohoto cíle. Třetí úkol reaguje na nezastupitelnou úlohu železniční dopravy v moderní 

společnosti a zaměřuje se na modernizace železniční sítě. Meziregionální dopravní destinaci 

si nelze představit bez funkčního mezinárodního letiště, jehož vybudování a rozvoj si klade 

čtvrtý úkol. V neposlední řadě je úkolem pro naplnění tohoto cíle i rozvoj a posílení významu 

kombinované dopravy na území kraje. 

Úkol: Napojit silniční sítě regionu na dálniční systém ČR a SR 

A jeho prostřednictvím i k Trans-evropské silniční síti TEN. 

Příklady možných opatření: Dokončení dálnice D 1; vybudování rychlostní komunikace R 49; 

vybudování rychlostní komunikace R 55; zkapacitnění dalších významných silničních tahů  

Úkol: Zvýšit plynulost a bezpečnost nedálniční silniční dopravy 

Příklady možných opatření: Dobudování obchvatů zastavěných území obcí; rekonstrukce 

silnic II. a III. třídy; rozvoj sítě místních a účelových komunikací 

Úkol: Modernizovat železniční infrastrukturu 

Příklady možných opatření: Modernizace a elektrifikace páteřních tratí; rekonstrukce další 

železniční infrastruktury 

Úkol: Budovat a rozvíjet veřejná mezinárodní letiště 

Primárně se jedná o vojenské letiště v Bochoři, eventuelně po vyřešení vlastnických vztahů i 

rozvoj letiště v Kunovicích. Smyslem je zajistit kvalitní letecké spojení mezi Zlínským 

krajem (resp. ve spolupráci s Olomouckým krajem celého regionu soudržnosti Střední 

Morava) a velkými evropskými tranzitními dopravními letišti. 

Příklady možných opatření: Přestavba či modernizace letiště; propagace letiště 

Úkol: Podporovat kombinovanou dopravu 

Příklady možných opatření: Rozvoj potřebné infrastruktury pro kombinovanou dopravu; 

finanční pobídky dopravcům 

Cíl: Rozvíjet systém veřejné dopravy a podporovat ekologické aspekty dopravy  

Smyslem cíle je zajistit rozvoj veřejné dopravy ve Zlínském kraji včetně dopravy městské 

formou spolupráce a integrace jejích jednotlivých druhů a zabránit tak dalšímu zatěžování 

městských center individuální automobilovou dopravou, umožnit obyvatelům venkovských 

regionů dojíždění do hospodářských center a zpřístupnit periferní turistické oblasti. Není třeba 

zdůrazňovat, že veřejná doprava má oproti té individuální méně negativní vliv na životní 

prostředí. Prvním úkolem k realizaci tohoto cíle je snaha o další rozvoj integrovaného 

dopravního systému, jak po stránce kvalitativní, tak i kvantitativní. Zvýšení efektivity 
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poskytované veřejné dopravní služby je druhým úkolem vedoucím k dosažení tohoto cíle. 

Třetí úkol se zaměřuje na zavádění moderních technologií do veřejné dopravy Zlínského 

kraje. V pořadí poslední čtvrtý úkol požaduje podporu těch forem veřejné dopravy, které jsou 

obzvláště přátelské vůči životnímu prostředí. 

Úkol: Dále rozvíjet integrovaný dopravní systém (IDS)  

Smyslem je sloučit funkce dopravních služeb tak, aby cestujícím umožnily kombinaci 

dopravy, jednodušší úhrady, apod.  

Příklady možných opatření: Zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy ve vybraných 

aglomeracích; zlepšování stávající infrastruktury IDS  

Úkol: Zefektivnit veřejné dopravní služby 

Příklady možných opatření: Realizace příměstské dopravy ve velkých regionálních celcích; 

zavádění specifického vozového parku pro různé účely  

Úkol: Zavádět moderní technologie ve veřejné dopravě 

Příklady možných opatření: Modernizace informačních a platebních systémů; rozvoj 

inteligentních řídících systémů veřejné dopravy 

Úkol:Podporovat ekologicky šetrnou dopravu 

Příklady možných opatření: Dostavba sítě cyklostezek; omezení negativních dopadů dopravy; 

zavádění ekologicky příznivých vozidel; intenzivnější využívání vodní dopravy  

4.4.4 Posílení atraktivnosti regionu 

Cíl:  Zvýšit ukazatele návštěvnosti a využitelnosti kapacit cestovního ruchu 

Aktivity cestovního ruchu představují jeden z největších rozvojových potenciálů kraje, 

aktuální čísla charakterizující návštěvnost a využití kapacit cestovního ruchu však vypovídají 

o jeho nedostatečném využití. Proto právě zvýšení ukazatelů návštěvnosti a využitelnosti 

kapacit cestovního ruchu je prvním cílem pilíře Posílení atraktivnosti regionu. Cíl bude 

realizován prostřednictvím splnění pěti níže uvedených úkolů. První úkol se zaměřuje na 

podporu rozvoje oblastí, u kterých byl vyhodnocen z hlediska cestovního ruchu 

koncentrovaný potenciál. Další úkol se obdobně zaměřuje na ostatní oblasti Zlínského kraje, 

které mají v oblasti cestovního ruchu co nabídnout. Třetí úkol klade důraz na podporu 

bezmotorové dopravy s potenciálem v cestovním ruchu. 

Úkol: Rozvíjet oblasti s koncentrovaným potenciálem cestovního ruchu  
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Jako oblasti s koncentrovaným potenciálem cestovního ruchu (CR) byly vyhodnoceny15 

Rožnovsko a Horní Vsacko (s dominantním produktem zimní sporty, letní dovolená, 

poznávací turistika) a Luhačovicko (s dominantním produktem lázeňství). 

Příklady možných opatření: Dobudování a modernizace veřejné infrastruktury pro CR ; 

zatraktivnění prostředí měst, obcí a venkova z pohledu CR; modernizace a vybudování 

nových ubytovacích služeb; rozvoj spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru  

Úkol: Rozvíjet ostatní oblasti s potenciálem cestovního ruchu  

Jako další oblasti s perspektivou v CR byly Programem rozvoje cestovního ruchu 

vyhodnoceny Slovácko a zbytek Valašska (bez Rožnovska a Horního Vsacka) s prioritními 

produkty poznávací turistika, pěší a cykloturistika, církevní turistika (Velehrad) a 

gastronomická turistika (víno), oblast Kroměřížska s prioritními produkty poznávací, pěší a 

cykloturistika, církevní turistika a zimní sporty (Hostýnské vrchy) a oblast Zlínska se 

segmentem městské, kongresové (MICE), kulturní a nákupní turistiky. 

Příklady možných opatření: Dobudování a modernizace veřejné infrastruktury pro CR; 

zatraktivnění prostředí měst, obcí a venkova z pohledu CR; modernizace a vybudování 

nových ubytovacích služeb; rozvoj spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru  

Úkol: Podporovat bezmotorovou dopravu s potenciálem v cestovním ruchu 

Příklady možných opatření: Dostavba sítě cyklostezek; intenzivnější využívání vodní dopravy  

Cíl: Zvýšit konkurenceschopnost Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu  

Dalším cílem, který souvisí se zatím ne ideálním využíváním rozvojového potenciálu kraje 

v turismu, je požadavek na zvýšení konkurenceschopnosti Zlínského kraje na trhu 

poskytování cestovního ruchu v soutěži dalších destinací v České republice i za hranicemi. 

Smyslem je dosáhnout zvýšení kvality služeb, jehož výsledkem jsou zvýšené příjmy 

z cestovního ruchu. K dosažení tohoto cíle slouží tři úkoly. Na stále významnější roli 

marketingu, která se prosazuje ve všech oblastech podnikatelského prostředí, reaguje první 

úkol, který se zaměřuje na posílení úlohy marketingu a řízení cestovního ruchu v kraji. Další 

úkol žádá rozvoj návazných služeb na cestovní ruch. A to ať již těch, které se přímo dotýkají 

cestovního ruchu, anebo služeb, které jsou vůči cestovním službám v doplňkovém postavení. 

Větší kvality poskytovaných služeb cestovního ruchu samozřejmě nelze dosáhnout bez 

zajištění kvalitních profesionálních lidských zdrojů. Z toho vychází třetí úkol, jehož posláním 

je rozvíjet a zkvalitňovat pracovní sílu působící v oblasti cestovního ruchu. 

                                                 
15 Viz Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje a jeho aktualizace. 
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Úkol: Zkvalitnit úlohu marketingu a řízení cestovního ruchu v kraji 

Příklady možných opatření: Zpracování komplexního marketingového plánu včetně systému 

monitoringu; další rozvoj speciální agentury destinačního managementu; vytvoření 

odpovídajícího brandu turistické destinace; rozvoj turistických informačních center; zlepšit a 

sjednotit informační systémy pro účely turismu 

Úkol: Rozvíjet návazné služby na cestovní ruch 

Příklady možných opatření: Podpora rozvoje sportovních služeb; podpora rozvoje služeb 

venkovské turistiky; podpora rozvoje ostatních služeb  

Úkol Rozvíjet lidské zdroje v cestovním ruchu  

Cílem je zajistit koordinaci, přípravu a zaměření vzdělávacích aktivit zajišťovaných státem, 

kraji a dalšími partnery tak, aby bylo zajištěno zvyšování kvality poskytovaných služeb v 

oblasti poskytování informací, ubytování, gastronomie a dalších služeb. 

Příklady možných opatření: Koordinace aktivit rozvoje lidských zdrojů v CR; aktivní příprava 

programů pro rozvoj lidských zdrojů v CR  

Cíl: Zajistit ochranu a rozvoj kulturního dědictví regionu  

Ochrana, uchování a prezentace významných kulturních hodnot vytvořených v minulosti v 

jejich autentickém stavu, na původním místě a v dochovaném historickém prostředí pro další 

generace je účelem tohoto cíle. Při jeho naplňování se přitom vychází z celoevropsky 

přijatého standardu, že na zachování kulturního dědictví je celospolečenský zájem. Prvním 

úkolem na cestě ke splnění tohoto cíle je pečovat o ochranu, zachování a rozvoj nemovitého 

kulturního dědictví. Druhý úkol má obdobné poslání, ale soustředí se na movité kulturní 

dědictví. Podobný je i třetí úkol, ale opět se liší předmět péče. Ta se v tomto bodě zaměřuje na 

rovněž bohaté nehmotné kulturní dědictví regionu. V neposlední řadě je ke splnění tohoto cíle 

potřeba i horizontálně – přes všechny oblasti kulturního dědictví – podporovat činnosti 

subjektů aktivních v oblasti kultury, jak o tom hovoří úkol s pořadovým číslem čtyři. 

Úkol: Pečovat o nemovité kulturní dědictví 

Příklady možných opatření: Obnova a zachování památkového fondu a jeho revitalizace; 

posílení koordinace zainteresovaných stran; spolupráce s občanskými iniciativami v péči o 

památkový fond  

Úkol: Pečovat o movité kulturní dědictví 

Příklady možných opatření: Modernizace a rekonstrukce kulturních zařízení; podpora činnosti 

kulturních zařízení 
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Úkol: Pečovat o nehmotné kulturní dědictví 

Příklady možných opatření: Modernizace a rekonstrukce kulturních zařízení; podpora činnosti 

kulturních zařízení; podpora tradiční lidové a ostatní kultury  

Úkol: Horizontálně podporovat činnosti subjektů v oblasti kultury 

Příklady možných opatření: Vybudování systému odborného poradenství; zlepšení 

komunikace organizací, obcí, odborů Zlínského kraje  

Cíl: Kulturní instituce sehrají roli významného nositele kulturnosti regionu 

Záměrem v pořadí posledního cíle v pilíři Posílení atraktivnosti regionu je posílení role a 

významu kulturních institucí působících na území Zlínského kraje jako klíčových nositelů 

kulturnosti regionu prostřednictvím řady aktivit, které popisují níže uvedené čtyři úkoly. 

První dva úkoly se orientují na využití synergických efektů vyplývající ze spolupráce. 

V prvním případě se jedná o požadavek na vyšší propojení kultury s cestovních ruchem tak, 

aby se kulturní bohatství kraje více zapojilo do aktivit cestovního ruchu. Posláním druhého 

úkolu je propojit kulturu tentokrát se vzdělávacím systémem přes užší provázání školských a 

kulturních institucí, resp. jejich aktivit a činností. Třetí úkol se orientuje vně území Zlínského 

kraje, když za účelem obohacení regionální kultury žádá budování a rozvoj koncepčních 

zahraničních vztahů v oblasti kultury. Čtvrtým úkolem je zlepšit dostupnost kultury pro 

občany Zlínského kraje, která zejména pro venkovské obyvatelstvo není nejlepší. 

Úkol: Více propojit kulturu s cestovním ruchem  

Příklady možných opatření: Provázání aktuálních informací o kultuře s cestovním ruchem; 

propojit institucionální autority v oblasti kultury a cestovního ruchu; oživení kulturních statků 

včetně nehmotné kultury k užívání 

Úkol: Více propojit kulturu se vzdělávacím systémem 

Příklady možných opatření: Vytvořit výukové a motivační programy pro školy; zapojení 

kulturních zařízení a profesionálních umělců do školní výuky  

Úkol: Budovat a rozvíjet koncepční zahraniční vztahy v kultuře 

Příklady možných opatření: Navázat vzájemné kontakty s rozvojovým potenciálem; kulturní 

výměna umělců se zahraničím  

Úkol: Zlepšit dostupnost kultury 

Příklady možných opatření: Podpora výjezdů umělců do oblastí mimo sídelního města; 

propagace kulturních aktivit v regionu  
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5. Závěr 

V souvislosti se zlepšením sociálně-ekonomických charakteristik regionu a úsilím o zvýšení 

kvality života v kraji je v souvislosti s klíčovými akceleračními procesy k jejich dosažení 

nutné zmínit další soustředné aktivity se synergickými efekty: 

• vybudování odpovídající dopravní infrastruktury (jíž bude dominovat rychlostní 

komunikace R49, propojující Zlínský kraj jak se zbytkem sítě dálnic a rychlostních 

komunikací v České republice, tak se Slovenskem); 

• vybudování krizové a modernizace sociální infrastruktury (nemocnice, ústavy sociální 

péče, policie, hasiči); 

• vybudování inovační a vzdělanostní infrastruktury (vyvolávající růst poptávky po 

vzdělaných lidech, vykazujících vysokou míru pracovní kvalifikace, následně vedoucí 

k nárůstu aktivit odborných škol, univerzit, výzkumných, vývojových a vědeckých 

pracovišť); 

• vybudování bytové infrastruktury a infrastruktury pro volný čas (nové pracovní síly, 

vytvořené a přilákané investory v SPZ Holešov, musejí nalézt odpovídající podmínky 

k bydlení a trávení svého volného času v oblasti sportu, kultury, pohostinství, turistického 

ruchu apod.) 

Na základě naplnění těchto sekundárních multiplikačních efektů je vytvořeno prostředí pro 

vzestup konkurenceschopnosti celého kraje, zvýšení kvalitativních parametrů, vedoucích ke 

zlepšení životní úrovně a kvality života v regionu, která je v tomto ohledu vnímána jako 

cílová vize tohoto úsilí. Zlepšení těchto regionálních charakteristik by mělo být promítnuto i 

ve faktu zvýšené atraktivnosti regionu, jež se projeví jak v zastavení odlivu osob do lépe 

prosperujících oblastí České republiky, tak i v přilákání osob z jiných regionů České 

republiky a ze zahraničí právě do regionu Zlínského kraje. 

Zlínský kraj je příkladem regionu, kterému se otevírá globalizační příležitost využít v řadě 

ohledů již dnes značnou míru své otevřenosti, při zodpovědném postupu uchování svých 

tradičních hodnot, které představují jeho typickou charakteristiku i přednost. 

Hlavním cílem Analýzy rozvoje Zlínského kraje je dosažení ekonomické vyspělosti regionu 

odpovídající průměrné hodnotě Evropské unie (dnešní EU-27) ve sledovaném horizontu do 

roku 2020. Ekonomická vyspělost bude kvantifikována prostřednictvím ukazatele hrubého 

domácího produktu na obyvatele vyjádřeného v paritě kupní síly. Dosažení tohoto hlavního 
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cíle bude provedeno prostřednictvím vymezených cílů a na ně se členících úkolů v rámci čtyř 

hlavních pilířů Analýzy: 

• Konkurenceschopné ekonomiky,  

• Úspěšné společnosti,  

• Efektivní infrastruktury a rozvoje venkova,  

• Atraktivního regionu,  

a jejích horizontálních parametrů: 

• efektivního výkonu veřejné správy,  

• trvale udržitelného rozvoje,  

• rovných příležitostí,  

• kohezní politiky EU po roce 2013, 

• partnerství veřejného a soukromého sektoru, 

• rozměru urbánního tématu. 

Při přepočtu na jednotlivá léta to znamená, že růst regionálního HDP Zlínského kraje bude 

v uvedeném horizontu činit ambiciózních, nicméně dosažitelných 6%. 

Analýza nabízí pro Zlínský kraj scénář jeho významného přiblížení či dosažení průměrné 

hospodářské úrovně EU, při respektování principů udržitelného rozvoje. Při naplňování 

tohoto cíle by Zlínský kraj – přímo i v rámci České republiky jako celku – měl zaměřit 

veřejné prostředky a výkon veřejné služby na podporu ekonomických aktivit vyznačujících se 

vysokou přidanou hodnotou při výrobě zboží a poskytování služeb, na vyšší atraktivnost 

prostředí pro další rozvoj ekonomicky výkonných již etablovaných společností i na příliv či 

vznik nových z tuzemska i zahraničí. Tímto vývojem vytvořená pracovní místa, založená 

především na vzdělání, schopnostech a splnění kvalitativních předpokladů, přispějí životní 

úrovni obyvatel a atraktivnosti regionu jako celku. 

Naplněním tohoto scénáře do roku 2020 by se Zlínský kraj měl vyznačovat ekonomickou 

vyspělostí i strukturou srovnatelnou s úrovní České republiky i EU, efektivně využitým 

podnikatelským potenciálem pro služby, moderní zpracovatelský průmysl i pro cestovní ruch 

a volný čas. Dalšími významnými atributy Zlínského kraje budou efektivní informační, 

inovační a výzkumně-vývojový transfer aplikovaný ve prospěch rozvoje regionu, kvalitní a 

dostupná veřejná služba v oblasti vzdělávání a moderně pojatá soustava sociální péče a 

zdravotního zabezpečení, která bude pokrývat všechny zainteresované potřebné osoby. 

Zkvalitněný vzdělávací proces ve Zlínském kraji povede k pružnějšímu vstupu na trh práce a 
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k naplnění inovačního potenciálu. Atraktivnost regionu se zvýší čistým životním prostředím a 

pozitivním vztahem aktérů k němu, zajištěním optimální energetické vybilancovanosti 

s ohledem na rozvojové, ekologické, bezpečnostní a sociální potřeby, integrovaným rozvojem 

venkovských částí regionu ve vztahu k městům se zajištěním proporcionálního poměru 

zemědělských a nezemědělských podnikatelských aktivit či vyspělejší, rozvinutější a 

udržovanější dopravní infrastrukturou a komplexně pojatou dopravní obslužností. Dosažený 

stav dopravní infrastruktury bude výsledkem naplnění přímých kompetencí regionálních 

autorit a využití nepřímého synergického vlivu nástrojů politiky soudržnosti EU, především 

v oblasti rozvoje sítě dálnic a rychlostních komunikací. Nabídka a infrastruktura cestovního 

ruchu výrazně přispějí k celkovému ekonomickému výkonu regionu, který se stane oblíbenou 

turistickou destinací pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. Vyvážená a respektovaná 

nabídka památkových objektů a kulturních zařízení bude projevem kulturní vyspělosti regionu 

a úcty k tradicím a odkazu předků. 

Analýza má aktivizovat nedostatečně využívaný potenciál a podporovat hospodářský rozvoj 

regionu, snižovat regionální rozdíly a pomáhat ekonomicky slabším lokalitám, které nejsou 

schopny provést změny v ekonomické a sociální struktuře vlastními silami. Cílem je tak 

rovněž překonání trendu zvýrazňování regionálních disparit ve vztahu k celostátní úrovni a 

lokálních disparit vůči průměru Zlínského kraje a zabránění vzniku nových nerovnováh 

v odvětvové a regionální struktuře ekonomiky, které by si jinak vyžádaly další vynaložení 

veřejných i soukromých finančních prostředků v následujícím období. Zcela nepominutelnou 

součástí Analýzy je i její sociální rozměr; je projevem vyspělosti jakéhokoliv celku, jak se 

dokáže postarat o osoby sociálně potřebné a jakou část své prosperity věnuje jejich 

adekvátnímu zajištění. Vyvážený regionální rozvoj patří mezi horizontální principy a 

rovnoměrně se promítá do všech čtyř prioritních oblastí definovaných touto Analýzou. 

Zlínský kraj je příkladem regionu, kterému se otevírá globalizační příležitost využít v řadě 

ohledů již dnes značnou míru své otevřenosti, při zodpovědném postupu uchování svých 

tradičních hodnot, které představují jeho typickou charakteristiku i přednost. 

Scénář Analýzy je zaměřen na rozvinutí silných stránek a příležitostí pro rozvoj Zlínského 

kraje a potlačení jeho slabých stránek či případných hrozeb.  

Konkrétně pak se snaží rozvíjet a podpořit: 

• Stávající vysokou hospodářskou dynamiku, silné a tradiční podnikatelské zázemí, kvalitu 

podnikatelského prostředí a silnou základnu MSP, kapitálovou sílu firem, instituce 

podporující podnikání a inovace, trend rostoucího objemu výdajů na výzkum a vývoj a 
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růst zaměstnanosti v této oblasti, využívání prostředků informačních a komunikačních 

technologií pro pracovní i osobní účel a rozšiřování příležitostí pro jejich využívání. 

• Zlepšování vzdělanostní struktury obyvatelstva, dynamický vývoj univerzitního 

vzdělávání, trend klesající nezaměstnanosti a snižování rozsahu nezaměstnanosti 

strukturální, stávající zkušenost, že s výší vzdělání se zlepšuje pracovní uplatnění, proces 

tvorby nových pracovních míst, stávající systém sociální péče a jeho slušnou dynamiku a 

míru pokrytí sociálně potřebných, udržet efektivní průběh léčebného procesu. 

• Rostoucí objem investic a způsobů při nakládání s odpady, pokles znečištění vodních 

toků, udržení rozsahu chráněných krajinných oblastí a míry jejich ochrany, posilování 

objemu neinvestičních prostředků do životního prostředí, posilování diverzifikace 

ekonomických činností na venkově, završení a uzavření výstavby uceleného systému sítě 

dálnic a rychlostních komunikací v regionu, využití alternativních dopravních možností. 

• Využití přírodních podmínek i kulturního a památkového bohatství ve prospěch rozvoje 

cestovního ruchu, rozvíjet slušnou úroveň pohostinnosti pro cestovní ruch, setrvat v růstu 

kvality zařízení cestovního ruchu, udržet a rozvinout vybavenost kraje kulturními 

zařízeními a zajistit údržbu a zpřístupnění památek, uchovat vysokou kvalitu a četnost 

uměleckých souborů. 

Současně se Analýza zaměřuje na řešení problémových a slabších stránek typu: 

• Překonání stále výrazné ekonomické podrozvinutosti regionu vůči celostátnímu i 

evropskému průměru, zvýšení nízkého podílu produktivního terciérního sektoru na HDP, 

rozvoje dosud absentující strategické průmyslové zóny, jež by nahradila ztracenou pozici 

některých zaniklých tradičních odvětví, efektivnějšího transferu poznatků ze vzdělávací 

sféry do praxe, zvýšení stále nízkého podílu výdajů na výzkum, vývoj a inovace 

v celostátním měřítku. 

• Zvýšení povědomí o potřebě celoživotního vzdělávání, zastavení poklesu počtu žáků 

odborných škol, zvýšení míry zaměstnanosti v terciérní sféře v evropském srovnání, zvýšení 

zaměstnanosti v činnostech výzkumu, vývoje a inovací, zvýšení atraktivnosti regionu díky 

vyšší průměrné mzdě, zlepšení pracovních vyhlídek osob v předdůchodovém věku, 

efektivnější využívání kapacit sociální péče, snížení vysoké úrovně pracovní neschopnosti. 

• Výrazného omezení starých ekologických zátěží a spontánně šířených skládek, navýšení 

celkové částky jdoucí ve prospěch environmentálních investic, omezení emisí znečištění 

pocházejících z domácností a automobilů, zastavení absolutního útlumu zemědělských 

aktivit a zaměstnanosti v zemědělství, rozvoje potenciálu regionálně typických 
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zemědělských činností a produktů, překonání stále nedostatečně kvality dopravní 

infrastruktury a míry integrace dopravní obslužnosti. 

• Překonání negativních vývojových trendů v cestovním ruchu, zvýšení atraktivnosti 

regionu pro zahraniční i domácí turisty, posílení marketingové propagace regionu coby 

turistické destinace. 
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