
 

Zaměstnanost a trh práce obecně procházejí v současné době zásadní 
proměnou. Dochází k rozvoji znalostní ekonomiky, nástupu robotizace a 
digitalizace, některé pracovní pozice zanikají a jiné naopak vznikají. Jaký 
dopad budou mít tyto nové trendy na trh práce v Olomouckém kraji 
v nadcházejících letech? Jak velkou hrozbou jsou pro tento region jeho 
současné slabiny a jak lze využít a podpořit jeho silné stránky? Abychom 
mohli vytvořit co nejpřesnější predikci budoucího vývoje, měli bychom o 
Olomouckém kraji vědět například také:  

 

 

• Kolik lidí se do tohoto kraje každoročně přistěhuje?  
          (a kolik odstěhuje?) 
 

• Jak se mění věková struktura obyvatel?  
          (a jak se promění v příštím desetiletí?) 
  

• Kolik absolventů zamíří na trh práce? 
          (a kolik jich nedostuduje?) 
 

• Jak produktivní jsou zaměstnanci? 
          (a jak vysoké jsou jejich mzdy?) 
 

• Kolik je v kraji volných pracovních míst?  
          (a kolik uchazečů o práci?) 
 

• Které firmy zaměstnávají nejvíce lidí? 
          (a ve kterých odvětvích působí?) 
 

• Kolik je v kraji výzkumných pracovišť? 
          (a kolik v nich pracuje lidí?) 
 

• Kolik turistů Olomoucký kraj každý rok navštíví? 
          (a jak dlouho se tu zdrží?) 
 

• A jak je na tom Olomoucký kraj ve srovnání s ostatními českými 
kraji? 

 

Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek vztahujících se k trhu práce a 
zaměstnanosti v Olomouckém kraji jsou obsaženy v publikaci Regionální 
profil Olomouckého kraje.  
 
Jedná se o jedinečný analytický materiál, který mapuje a propojuje 
všechny oblasti trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání v Olomouckém 
kraji. Analyzuje vliv celorepublikových trendů a souvislostí na regionální 
trh práce (vývoj a dopad demografických, ekonomických a dalších 
aspektů) a zároveň definuje regionální specifika Olomouckého kraje 
(převažující průmyslová odvětví a obory, strukturu lidských zdrojů, 
studentů a absolventů škol v kraji, oblasti s inovačním a výzkumným 
potenciálem, rozvojové záměry…) a zahrnuje i řadu dalších důležitých 
informací a poznatků.  
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Regionální profil Olomouckého kraje se skládá z 13 kapitol, 
které podrobně analyzují oblasti zaměstnanosti a trhu práce 
v Olomouckém kraji.  Následující odstavce nejsou vyčerpávajícím 
shrnutím dat a zjištění publikace, ale spíše výběrem zajímavých 
poznatků jednotlivých tematických kapitol. V případě hlubšího 
zájmu o některou z uvedených oblastí se prosím obraťte na 
experty projektu KOMPAS. Jejich emailové adresy najdete na 
zadní straně tohoto letáku. 
 

Demografický vývoj Počet 
obyvatel v Olomouckém kraji 
od roku 2008 každoročně 
klesá. Zatímco v roce 2008 
zde žilo 642 137 obyvatel, 
v roce 2018 byl jejich počet 
téměř o 10 tisíc nižší (632 492 
obyvatel). Příčinou úbytku 
obyvatelstva je vyšší počet zemřelých než narozených a zároveň 
také převaha vystěhovalých nad přistěhovalými. Obyvatelé 
Olomouckého kraje jsou navíc na jeho území rozmístěni velmi 
nerovnoměrně. Zatímco v okrese Olomouc žije 37 % obyvatel, 
v okrese Jeseník je to pouze 6 %. Obyvatelstvo Olomouckého 
kraje rovněž relativně rychle stárne. V současné době zde žije 128 
tisíc osob starších 65 let, což je téměř o 31 tisíc osob vyšší počet 
než před deseti lety. S tímto vývojem souvisí snižování počtu 
osob v produktivním věku, kteří v současné době tvoří 64 % 
obyvatelstva (v roce 2008 se na celkové krajské populaci podílely 

71 %). Velmi nepříznivým 
demografickým vývojem 
prochází okres Jeseník. 
Ubývání a stárnutí 
obyvatelstva je zde ještě 
intenzivnější, než je tomu 
v rámci celého kraje.  
 

 

 
Vzdělání Od roku 2011 se v Olomouckém kraji snižuje absolutní 
počet osob se základním vzděláním, a naopak roste počet 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. V relativním vyjádřením ale 
Olomoucký kraj stále zaostává za celorepublikovými průměry. 
Vysokoškolsky vzdělaní se na populaci Olomouckého kraje podílí 
16 % (v ČR 19 %), u osob se základním vzděláním tyto podíly činí 
15 % v Olomouckém kraji a 14 % v ČR (2017). Nepříznivý 
demografický vývoj má vliv i na počty žáků a studentů 
navštěvujících školy v Olomouckém kraji. Nízký počet dětí 
narozených okolo roku 2000 se v současné době odráží v počtech 
žáků a studentů studujících na středních a vysokých školách. 

Nejčastěji studovanými obory v případě učňovského vzdělávání 
jsou obory techniky, výroby a stavebnictví, které studuje 60 % 
všech studentů tohoto typu studia, v případě studentů středních 
škol s maturitou je nejčastějším druhem studia všeobecné 
vzdělávání, tj. gymnázia a lycea, které studuje 47 % všech 
studentů středních škol s maturitou. V Olomouckém kraji studuje 
téměř 21 tisíc vysokoškolských studentů, tj. 7 % všech studentů 
vysokých škol v ČR. Třetina tohoto počtu má v Olomouckém kraji 
trvalé bydliště a současně zde studuje. Z hlediska oborové 
struktury je nejvíce vysokoškolských studentů zapsáno v oborech 
společenských věd.  
 

Ekonomická výkonnost 
Olomoucký kraj se řadí spíše 
mezi ekonomicky 
podprůměrné kraje. 
Přestože v posledních 
několika letech hrubý 
domácí produkt 
v absolutním vyjádření 
roste, podle relativních 
indikátorů (HDP na osobu, resp. HDP na zaměstnance, tj. 
produktivity práce) Olomoucký kraj za ostatními českými kraji  
relativně výrazně zaostává. Podíly jednotlivých hospodářských 
sektorů na hrubé přidané hodnotě rovněž zcela neodpovídají 
celorepublikovým trendům. Rozdíl je patrný zvláště v případě 
terciárního sektoru, který se v Olomouckém kraji na HPH podílí  
55 %, zatímco v ČR 61 %. Průměrné hrubé měsíční mzdy jsou 
v Olomouckém kraji velmi nízké, v mezikrajském srovnání 
dokonce třetí nejnižší v ČR.   
 

Trh práce a zaměstnanost Současná příznivá situace na trhu 
práce se projevuje i v Olomouckém kraji. Míra ekonomické 
aktivity zde k 31. 12. 2017 byla aktuálně nejvyšší za posledních 
deset let (59 %). Podíl nezaměstnaných osob se naopak pohybuje 
na historických minimech a dochází ke sbližování počtu volných 
míst a počtu uchazečů o zaměstnání. K profesím, které jsou 
v Olomouckém kraji nejvíce poptávané, patří řemeslníci a 
opraváři a obsluha strojů a zařízení a montéři. Volných 

pracovních míst s touto specializací 
evidoval úřad práce ke konci roku 
2018 téměř 6,5 tisíce. Přestože se 
v Olomouckém kraji daří 
nezaměstnanost snižovat, stále 
existují relativně výrazné rozdíly 
mezi jednotlivými okresy. Zatímco 
v okrese Přerov byl podíl 
nezaměstnaných osob k 31. 12. 
2018 na velmi nízké úrovni (2,4 %), 
v okrese Jeseník se vyšplhal až na 5,6 %. Okres Jeseník zároveň 
patří k okresům s nejvyšší nezaměstnaností i v rámci celé ČR.  
 

Výzkum a inovace Olomoucký kraj se z hlediska dat 
charakterizujících výzkumnou a inovační aktivitu profiluje jako 
region se silnou pozicí institucí základního výzkumu (tj. 
vysokoškolského sektoru) a nepříliš výraznou aktivitou 
v podnikové sféře, resp. v činnostech, které přispívají k rozvoji 
aplikovaného výzkumu a spolupráci mezi výzkumnou a 
podnikatelskou sférou. K oblastem s inovačním potenciálem 
patří především optika, nanomateriály, biotechnologie a 
biomedicína.  Olomoucký kraj je v mezikrajském srovnání 
regionem s 5. nejvyššími celkovými výdaji na výzkum a vývoj a 
zároveň 5. krajem dle hodnoty podílu výdajů na výzkum a vývoj 
na HDP kraje (2017). Výzkumní 
pracovníci zde mají ve srovnání 
s ČR nadprůměrné zastoupení. 
Výrazný nadprůměr těchto 
zaměstnanců je patrný v oblasti 
vzdělávání, z pohledu sektoru 
provádění ve vysokoškolských 
pracovištích a z hlediska vědních 
oblastí v lékařských a 
humanitních vědách.  
 

Doprava a průmyslové zóny Dopravní situace v Olomouckém 
kraji se významně liší v severní a jižní části regionu. Zatímco velká 
města na jihu kraje jsou pokryta sítí dálnic a rychlostních silnic a 
procházejí jimi železniční koridory, včetně TEN-T, sever regionu 
je pokryt pouze silnicemi nižších tříd a regionálními železničními 
tratěmi. Tato nerovnováha přispívá ke zvýrazňování perifernosti 
oblasti. Na území Olomouckého kraje se nachází zhruba třicet 
průmyslových zón. Jsou umístěny především v zázemí velkých 
měst a představují významný zdroj pracovních míst. I v případě 
lokalizace průmyslových zón je patrná určitá území 
nevyváženost. Jejich hustota v jižní části kraje je výrazně vyšší než 
v jeho severní části. 


