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Účel zpracování Regionálního profilu Olomouckého kraje 

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? Abychom mohli vytvořit co nejpřesnější predikci budoucího vývoje, potřebujeme mít 

k dispozici širokou škálu dat z nejrůznějších oblastí.  

 

Za tímto účelem byl vytvořen materiál s názvem Regionální profil Olomouckého kraje (dále Regionální 

profil), který mapuje a propojuje 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 ve veřejné i 

soukromé sféře) a zahrnuje i řadu dalších důležitých informací a poznatků. 

 

Protože se jedná o velice obsáhlou publikaci, vytvořili jsme tento abstrakt, ve kterém blíže 

představujeme obsah jejích kapitol. Aktuální verze Regionálního profilu je tvořena deseti kapitolami, 

z nichž každá charakterizuje určitou socioekonomickou oblast. Vzhledem k rozsahu dostupných dat by 

bylo nepochybně možné vytvořit ke každé oblasti vlastní obsáhlou analytickou publikaci. V některých 

tematických oblastech lze kromě dat vztahujících se ke krajské úrovni, které jsou v rámci tohoto 

materiálu považovány za stěžejní, pracovat také s daty za nižší územní celky – okresy, obce s rozšířenou 

působností a obce. Regionální profil proto pojímáme jako živý materiál, který lze podle potřeby 

upravovat, doplňovat či rozšiřovat. Tento přístup nám umožňuje prostřednictvím aktualizovaných dat 

reflektovat měnící se realitu a reagovat tak na aktuální situaci v ČR i regionu. 

 

Aktuální verze Regionálního profilu vychází převážně z dat vztahujících se k 31. 12. 2019. Nepostihuje 

tedy dopady karanténních opatření realizovaných během roku 2020. V oblasti trhu práce, 

zaměstnanosti a ekonomického vývoje lze však očekávat zásadní změny, které ale bude možné 

analyticky zpracovat až v roce 2021, kdy Český statistický úřad, zdroj významné části dat Regionálního 

profilu, údaje za rok 2020 zveřejní. 

 

Kromě dat Českého statistického úřadu byla při zpracování Regionálního profilu využita data 

poskytnutá Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Krajskou pobočkou Úřadu práce, 

Ministerstvem práce a sociálních věcí a Odborem školství a mládeže krajského úřadu Olomouckého 

kraje. Důležitými podklady byly také regionální strategické dokumenty, databáze projektových záměrů 

a informace získané během osobních setkání s regionálními aktéry veřejné i soukromé sféry. 

 

Regionální profil Olomouckého kraje byl vytvořen v rámci projektu Predikce trhu práce – KOMPAS, do 

jehož realizace jsou od roku 2017 zapojeny regionální platformy ve všech krajích České republiky. 

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu 

trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat 

podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. V rámci 

projektu bude vytvořen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak 
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pro úroveň regionů. Bližší informace o tomto projektu naleznete na webových stránkách Paktu 

zaměstnanosti Olomouckého kraje www.pzok.cz.  

 

Regionální profil v tomto ohledu plní dvě důležité funkce: i) představuje základní analytický materiál, 

jehož data budou využita při vytváření predikčního modelu předvídání potřeb trhu práce, a ii) jako 

unikátní publikace shrnující důležité informace o vývoji a trendech v kraji je k dispozici regionálním 

subjektům veřejné i soukromé sféry. 

 

Obsah Regionálního profilu 

Kompletní dokument je tvořen těmito kapitolami: 

 
I. Demografický vývoj 

II. Vzdělávání  

III. Ekonomická výkonnost  

IV. Trh práce  

V. Nejvýznamnější zaměstnavatelé 

VI. Rozvojové záměry 

VII. Výzkumný a inovační potenciál  

VIII. Firmy do 25 zaměstnanců 

IX. Cestovní ruch 

X. Dopravní infrastruktura 

 
Při vytváření Regionálního profilu bylo třeba respektovat zadání určené v rámci projektu Predikce trhu 

práce – KOMPAS. Tyto požadavky se týkaly především zařazení povinných kapitol, dodržení jejich 

struktury a začlenění některých tabulek. Obsah nad rámec těchto pravidel byl ponechán na rozhodnutí 

jednotlivých krajských platforem. Regionální profil aktuálně obsahuje šest povinných kapitol (kapitoly 

I. až VI.). Kapitoly VII. až X. byly zařazeny volitelně.  

 

Na následujících stranách jsou představeny stručná shrnutí a obsahy jednotlivých kapitol, které jsou 

doplněny ilustrativními grafy. Případný zájemce o data některé konkrétní kapitoly se tak snadno dozví, 

jaké analýzy a statistiky obsahuje kompletní Regionální profil. V případě zájmu o data a analýzy 

Regionálního profilu či některé z jeho kapitol kontaktujte prosím Mgr. Bc. Jitku Moťkovou Janečkovou 

(janeckova@pzok.cz). 
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I. Demografický vývoj 

Olomoucký kraj čelí relativně rychlému úbytku obyvatel. Počet obyvatel zde od roku 2009 každoročně 

klesá, za posledních 13 let se snížil téměř o 10 tis. Příčinami populačního úbytku jsou negativní migrační 

saldo a zároveň přirozený úbytek obyvatel (vyšší počet zemřelých než narozených) v téměř každém 

roce v období let 2011 až 2019. Úbytek obyvatel přirozenou měnou není specifikem Olomouckého 

kraje, jedná se o celorepublikový jev, který je hlavní příčinou negativních demografických změn v 

populaci.  

 

Vývoj počtu obyvatel v Olomouckém kraji (2007-2019, k 31. 12., v tis. obyv.)  

 

Obyvatelstvo Olomouckého kraje je rozloženo nerovnoměrně, v okrese Olomouc (jižní část kraje) žije 

37 % obyvatel, v okrese Jeseník (severní část kraje) žije pouze 6 % populace kraje. Jediným okresem, v 

němž se počet obyvatel zvyšuje, je okres Olomouc. Demografická situace je nejvíce problematická 

právě v okrese Jeseník, který se vylidňuje a zároveň razantně „stárne“. Podle hodnoty indexu stáří, 

který vyjadřuje, kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 14 let věku, je Olomoucký 

kraj 4. nejstarším krajem. Index stáří zde v roce 2019 odpovídal 133. Vysoké hodnoty tohoto indikátoru 

ale vykazují všechny kraje i celá ČR. Příčinou je růst seniorské složky obyvatelstva (obyvatelstvo starší 

65 let) a zároveň nízká porodnost. V Olomouckém kraji rovněž klesá počet osob ve věku 15 až 64 let. 

Za posledních 10 let se počet osob v produktivním věku snížil o 50 tis.  

 

Další charakteristikou věkové struktury obyvatel je index ekonomického zatížení. Vypovídá o poměru 

počtu seniorů a dětí (tj. osob ve věku 65 a více let a osob ve věku 0-14 let) k počtu obyvatel v 

ekonomicky aktivním věku, tedy osob ve věku 15-64 let. V roce 2019 dosáhla hodnota tohoto ukazatele 

57, tzn., že na 100 osob v produktivním věku připadá 57 dětí a seniorů). Oproti předcházejícím letům 

se jedná o relativně výrazné zvýšení, v roce 2007 index ekonomického zatížení odpovídal 41. Platí, že 

čím vyšší je výsledná hodnota indexu, tím horší je poměr mezi ekonomicky neaktivní a aktivní složkou 

obyvatel z pohledu věkové struktury obyvatel. 
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Vývoj indexu stáří v okresech Olomouckého kraje (2007–2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle prognózy bude podíl osob v produktivním věku nadále klesat a zároveň se promění struktura 

populace podle věku. Osoby starší 65 let budou v roce 2030 tvořit téměř ¼ populace Olomouckého 

kraje. Index stáří se bude v Olomouckém kraji ve srovnání s průměrem ČR zvyšovat daleko razantněji. 

V následujících letech bude početní převaha seniorů nad dětmi stále výraznější. V roce 2030 již bude 

dosahovat hodnoty 166 seniorů na 100 dětí. 

 

Tento vývoj patrně ovlivní i trh práce – zaměstnavatelům budou chybět pracovníci v produktivním věku 

a zároveň vznikne potřeba vyššího počtu zaměstnanců v některých specializovaných profesích, např. v 

oblasti zdravotnictví a sociální práce. Na druhou stranu, nedostatek pracovních sil lze do určité míry a 

v určitých odvětvích kompenzovat prostřednictvím intenzivnější automatizace a robotizace. 

 

Prognóza vývoje průměrného věku obyvatel ČR, Olomouckého a Zlínského kraje do 

roku 2030 

 
 
Zdroj dat: ČSÚ 
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Obsah kapitoly Demografický vývoj 

• vývoj celkového počtu obyvatel 

• přirozený, migrační, celkový přírůstek/úbytek obyvatel 

• počty cizinců  

• věková struktura, index stáří 

• prognóza vývoje obyvatelstva do roku 2030 

 

Analyzována jsou data krajské a okresní úrovně v časové řadě let 2007 až 2019. 

Kapitola obsahuje také mezikrajská srovnání a porovnání dat Olomouckého kraje s celorepublikovými 

průměry.  
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II. Vzdělávání  

Vzdělanostní struktura obyvatel Olomouckého kraje se zásadně neliší od vzdělanostní struktury 

obyvatel ČR. Nejvýznamnější rozdíl mezi Olomouckým krajem a ČR je patrný v případě podílu osob s 

vysokoškolským vzděláním (15 % v Olomouckém kraji, 19 % v ČR).  

 
Vzdělanostní struktura obyvatelstva Olomouckého kraje a ČR (rel., 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se snižujícím se počtem obyvatel ve věkových skupinách 15 až 19 let a 20 až 24 let souvisí pokles počtu 

studentů středních a vysokých škol. Tento pokles se projevuje především u oborů středních škol s 

výučním listem a oborů nástavbového studia. Nejvíce studentů středních škol studuje v Olomouckém 

kraji střední odborné školy s maturitní zkouškou (39 %) a gymnázia (31 %), 23 % studentů studuje 

střední školy s výučním listem, zbývající podíl tvoří studenti lyceí, nástavbových studií a zkráceného 

středoškolského studia. Analogicky s počtem středoškolských studentů se vyvíjí i počet středoškolských 

absolventů, tedy dochází k poklesu jejich absolutního počtu.  

 

Žáci středních škol v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Moravskosl. kraji (abs.) 
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Z hlediska oborů studia je v případě středních škol s výučním listem je nejnavštěvovanějším oborem 

Technika, výroba a stavebnictví. Nejčastějším oborem vzdělávání žáků středních škol s maturitní 

zkouškou je Všeobecné vzdělání, tj. gymnázia, příp. lycea. Dlouhodobě nadprůměrný podíl studentů 

vůči průměru ČR vykazuje Olomoucký kraj v případě oborů Techniky, výroby a stavebnictví, srovnatelný 

v oborech Všeobecného vzdělání a podprůměrné zastoupení ve srovnání s celorepublikovým 

průměrem mají studenti oborů Informačních a komunikačních technologií. V absolutním vyjádření je 

mezi roky 2011 a 2019 patrný úbytek počtu absolventů oboru Technika, výroba a stavebnictví Podobný 

vývoj počtu absolventů zaznamenaly i Obchodu, administrativy a práva, kde došlo k téměř třetinovému 

úbytku absolventů. Klesají také počty studentů vyšších odborných škol. Oborem, který má na vyšších 

odborných školách v Olomouckém kraji nejvíce studentů, je Zdravotní a sociální péče. 

 

Studenti vysokých škol s místem výuky v Olomouckém kraji (2011–2019; abs.) 

 
 

V případě studentů vysokých škol je třeba rozlišit tři kategorie studentů: studenty, kteří v Olomouckém 

kraji studují (a trvalé bydliště mají v kterémkoli kraji ČR nebo mimo ČR), studenty, kteří v Olomouckém 

kraji trvale žijí (a studují kteroukoli vysokou školu v ČR nebo v zahraničí) a studenty, kteří v tomto kraji 

studují i trvale žijí. V Olomouckém kraji v roce 2019 studovalo 7,3 % z celkového počtu vysokoškolských 

studentů v ČR. Tento podíl se během uplynulých devíti let každoročně mírně zvyšoval. V roce 2019 zde 

trvale žilo 5,3 % z celkového počtu studentů v ČR. Tento podíl se od roku 2011 naopak každoročně 

mírně snižoval. Téměř 40 % vysokoškolských studentů bydlících v Olomouckém kraji v tomto kraji také 

studovalo, zbývajících 60 % studentů bydlících v Olomouckém kraji studovalo mimo tento kraj.  

 

K oborům, které v Olomouckém kraji studuje nejvíce studentů, patří obory spadající do skupin 

Vzdělávání a výchova, Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky a Umění a humanitní 

vědy. Ve skupině studentů, kteří mají v Olomouckém kraji trvalé bydliště, mají nejvyšší zastoupení 

studenti oborů Obchod, administrativa a právo, Vzdělávání a výchova a Technika, výroba a 

stavebnictví. Vývoj počtu vysokoškolských absolventů je analogický s výše popsanými počty a podíly 

vysokoškolských studentů. 
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Okres bydliště VŠ studentů bydlících v Olomouckém kraji (2019) 

 
 

Zdroj: MŠMT, NVF 

 

V Olomouckém kraji bylo v roce 2019 evidováno zhruba 6,5 učitelských úvazků (v součtu za základní, 

střední a vyšší odborné školy). Plošným celorepublikovým trendem je stárnutí učitelské populace. 

Průměrný věk učitelů se v ČR i krajích blíží 50 rokům. V členění dle jednotlivých stupňů škol patří v 

Olomouckém kraji k nejstarším učitelé na středních školách (48,9 let) a relativně nejmladší jsou učitelé 

zaměstnaní na 2. stupni ZŠ (46,3 let).  

 

 
Obsah kapitoly Vzdělávání 

• vzdělanostní struktura obyvatel 

• počty žáků, studentů a absolventů základních, středních a vyšších odborných škol 

• předčasné odchody ze vzdělávání 

• struktura studentů a absolventů základních, středních a vyšších odborných škol podle druhu 

vzdělávání a oborů 

• počty nově přijatých na střední a vyšší odborné školy podle druhu vzdělávání a oborů 

• analýza studentů a absolventů vysokých škol 

• počty a průměrný věk učitelů v kraji  

 

Analyzována jsou data krajské a okresní úrovně v časové řadě let 2011 až 2019. 

Kapitola obsahuje také mezikrajská srovnání a porovnání dat Olomouckého kraje s celorepublikovými 

průměry.  
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III. Ekonomický vývoj 

Olomoucký kraj v mezikrajském srovnání makroekonomických indikátorů obsazuje převážně příčky ve 

druhé polovině žebříčku. Řadí se tak spíše mezi ekonomicky podprůměrné kraje ČR. Jeho podíl na 

ekonomické výkonnosti celé ČR se v posledním desetiletí téměř neměnil a činil 4,6-4,7 %. HDP v 

Olomouckém kraji meziročně (2018/2017) vzrostl o 5 %. Jedná se o stejné tempo růstu jako v celé ČR. 

HDP na jednoho obyvatele v Olomouckém kraji v roce 2018 dosáhl téměř 393 tis. Kč (11. místo v 

mezikrajském srovnání).  

 

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v krajích ČR (2018, v Kč) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meziroční (2018/2017) nárůst reálné produktivity práce vycházející z HDP v Olomouckém kraji 

představoval 1 %, v ČR 5 %. Hrubá přidaná hodnota (s výjimkou let 2009 a 2013) se v Olomouckém kraji 

zvyšovala z roku na rok. Na konci sledovaného období v roce 2018 byla HPH o 41 % vyšší než v roce 

2007. HPH se v roce 2018 oproti předchozímu roku zvýšila o 5 %.  

Zaměstnanost v časovém období 2007-2018 dosáhla v roce 2018 svého maxima (311 tis. osob). 

Meziroční (2018/2017) nárůst zaměstnanců odpovídal 12 tis. (z 299 tis. na 311 tis.).  

 

Produktivita práce na 1 zaměstnance vycházející z HPH se v hodnoceném období let 2007-2018 v 

Olomouckém kraji většinou zvyšovala, přesto je v současné době pod dosaženou úrovní průměru ČR 

(884 tis. Kč). Ve zpracovatelském průmyslu došlo k meziročnímu 2018/2017 poklesu podílu na tvorbě 

HPH o 1,5 % (na 30,6 %). Důležitým indikátorem ekonomického růstu regionu je investiční aktivita. 

Zatímco se THFK v kraji se v letech 2011 až 2013 propadla, následující roky 2014 a 2015 byly ve znamení 

růstu investic. Rok 2016 a 2017 znamenal mírný pokles (o 1-2 %). V roce 2017 na 1 obyvatele připadlo 

bezmála 82 tis. Kč THFK, což Olomouckému kraji přineslo propad z 10. na 12. pozici mezi regiony ČR. 

Pozice Olomouckého kraje v dosažené míře investic byla v roce 2017 nižší (o téměř 7 procentních bodů) 

než na počátku hodnoceného období, tj. v roce 2007. Většinu let sledovaného období byla míra investic 

Olomouckého kraje pod průměrem ČR. 
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Srovnání podílů hrubé přidané hodnoty ČR a Olomouckého kraje podle hospodářství – 

prvovýroba, druhovýroba a služby (v %) 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Ekonomická výkonnost krajů se významně liší také podle zastoupení přímých zahraničních investic 

(PZI). V Olomouckém kraji v roce 2018 ve srovnání s rokem 2007 došlo ke zvýšení PZI téměř na 

dvojnásobek (o 97 %), přesto mezi 14 kraji dosaženou hodnotou (53 mld. Kč) PZI dosáhl 13. pozice mezi 

14 kraji ČR. 

V Olomouckém kraji se v roce 2019 zvýšil počet velkých podniků (250 a více zaměstnanců) o 5 (tj. z 91 

v roce 2007 na 96 firem v roce 2019) a tyto podniky s největší pravděpodobností absorbovaly 

zaměstnance malých a středních podniků.  

 

Obsah kapitoly Ekonomický vývoj 

• vývoj makroekonomických ukazatelů: 

• hrubý domácí produkt 

• hrubá přidaná hodnota  

• produktivita práce,  

• tvorba hrubého fixního kapitálu,  

• přímé zahraniční investice 

 

• struktura ekonomických subjektů podle: 

• zjištěné aktivity 

• právních forem 

• počtu zaměstnanců 

• CZ-NACE (Klasifikace ekonomických činností) 

 

Analyzována jsou data krajské a okresní úrovně v časové řadě let 2007 až 2018. 

Kapitola obsahuje také mezikrajská srovnání a porovnání dat Olomouckého kraje s celorepublikovými 

průměry. 
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IV. Trh práce 

V roce 2019 bylo zaměstnaných osob v Olomouckém kraji o necelá 4 % více než v roce 2007, což v 

absolutním vyjádření představuje nárůst téměř o 10,4 tis. zaměstnaných.  Naopak počet 

nezaměstnaných velmi výrazně poklesl (o 12,4 tis. osob mezi roky 2007 a 2019).  

 

Míra ekonomické aktivity osob ve věku 15 a více let v Olomouckém, Zlínském kraji a ČR v 

letech 2007–2019 (v %) 

 
 

Míra ekonomické aktivity dosáhla v Olomouckém kraji v roce 2019 hodnoty 58,8 %, přesto byla míra 

ekonomické aktivity v Olomouckém kraji po celé hodnocené období pod průměrem ČR. Strmě rostl 

počet zaměstnaných cizinců v tomto regionu. V roce 2019 jich bylo ve srovnání s rokem 2010 

dvojnásobně více. Počet OSVČ se od roku 2010 do roku 2017 nijak výrazně nezměnil a početně zůstal 

stabilizovaný na cca 43 tis. živnostníků.  

 

Srovnání průměrné hrubé měsíční mzdy na plně zaměstnané v Olomouckém, Zlínském kraji 

a ČR v letech 2011–2019 (v tis. Kč) 

 
 

Z pohledu výše průměrných hrubých mezd patří Olomoucký kraj spíše mezi slabší regiony. Průměrná 

hrubá měsíční mzda na plně zaměstnané v ČR roce 2011 dosáhla 24,4 tis. Kč, o 8 let později (2019) se 
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zvýšila na 34,1 tis. Kč, tj. nárůst o 40 %.  V Olomouckém kraji rostla hrubá mzda dynamičtěji (o 42 %), 

než byl průměr za ČR (o 40 %). Rozdíl ale spočíval v tom, že oproti průměru ČR byla dosažená hrubá 

mzda v Olomouckém kraji za rok 2019 nižší o 3,3 tis. Kč na 1 plně zaměstnaného (30,8 tis. Kč; 11. místo 

mezi kraji ČR). 

 

Struktura zaměstnanosti v Olomouckém kraji podle věku a vzdělání (2018) 

 
 

Olomoucký kraj zaznamenal v mezikrajském srovnání v roce 2019 5. nejvyšší hodnotu podílu 

nezaměstnaných osob (2,9 %, tj. stejná hodnota jako celorepublikový průměr). Počet uchazečů o 

zaměstnání v Olomouckém kraji odpovídal 11,9 tis. osob, z toho 4,2 tis. uchazečů bylo evidováno v 

okrese Olomouc. Olomoucký kraj je z hlediska nezaměstnanosti typický značnou diverzitou mezi 

okresy. Okres Jeseník byl v roce 2019 okresem s nejvyšším podílem nezaměstnaných osob v kraji 

odpovídajícím 5,0 %. Nezaměstnanost v okrese Šumperk odpovídala 3,4 %, v okrese Přerov 3,3 %, v 

okrese Olomouc 2,6 % a v okrese Prostějov 2,0 %. 

Mezi uchazeči o zaměstnání ve všech okresech převažovaly v roce 2019 osoby s výučním listem, 

nejvyšší podíl měly v okrese Jeseník (49 %), naopak nejnižší zastoupení měli uchazeči s vyšším 

odborným a vysokoškolským vzděláním (v okrese Jeseník se tyto osoby na celkovém počtu uchazečů 

podílely 2,7 %, v okrese Olomouc 9,8 %). 

 

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a okresech a v ČR od roku 2011 do 2019 (k 
31. 12.) 
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Z pohledu věkové struktury uchazečů byly v roce 2019 v Olomouckém kraji mezi nezaměstnanými v 

nejvyšší míře zastoupeny osoby starší 50 let. V Olomouckém kraji tvořili 37 % podíl na celkovém počtu 

uchazečů (v ČR jejich podíl odpovídal 36 %).  Podíl absolventů a mladistvých na celkovém počtu 

uchazečů o zaměstnání byl v roce 2019 v Olomouckém kraji mírně vyšší než v ČR (4,9 %; v ČR 4,5 %). 

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných v Olomouckém kraji klesá od roku 2015, v roce 2018 činil 10 %. 

 

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v okresech Olomouckého kraje (k 31. 12.) 

 
Zdroj dat: Krajská pobočka ÚP ČR 

 

V roce 2019 bylo v Olomouckém kraji hlášeno 9,7 tis. volných pracovních míst, přičemž počet uchazečů 

o zaměstnání odpovídal 12,8 tis. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo odpovídal 1,3 (při 

řazení od nejvyšší hodnoty 3. místo v mezikrajském srovnání). Téměř devadesát procent z celkového 

počtu cizinců žijících na území Olomouckého kraje je zaměstnáno. Největší skupinou jsou pracovníci z 

EU (68 %; z nich jsou nejpočetnější Slováci), zbytek tvoří cizinci z třetích zemí (z nich nejvyšší podíl mají 

občané Ukrajiny). 
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Obsah kapitoly Trh práce 

• vývoj výše průměrných mezd 

• vývoj a struktura zaměstnanosti:  

• obyvatelstvo podle ekonomického postavení, zaměstnanci podle postavení v 

zaměstnání, podle klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), věku, vzdělání 

• analýza vývoje počtu osob samostatně výdělečně činných 

• vývoj a struktura nezaměstnanosti: 

• podíl nezaměstnaných osob, počty uchazečů o zaměstnání, struktura volných 

pracovních míst 

• cizinci na trhu práce 

 

Analyzována jsou data krajské a okresní úrovně v časové řadě let 2007 až 2019. 

Kapitola obsahuje také mezikrajská srovnání a porovnání dat Olomouckého kraje s celorepublikovými 

průměry. 
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V. Nejvýznamnější zaměstnavatelé 

Mezi největší zaměstnavatele v Olomouckém kraji patří firmy Meopta - optika, s.r.o. (výroba optických 

produktů), HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. (výroba světlometů pro automobilový průmysl), Siemens 

s.r.o. - závod Elektromotory Mohelnice (výroba elektromotorů), Miele technika s.r.o. (výroba 

elektrospotřebičů), Středomoravská nemocniční a.s. (zdravotnictví), Albert Česká republika, s.r.o. a 

Kaufland Česká republika, s.r.o. (maloobchodní prodej), UNEX, a.s. (strojírenství), SSI Schäfer, s.r.o. 

(výroba kovových konstrukcí), TDK Electronics, s.r.o. (výroba elektrických motorů, generátorů a 

transformátorů), Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o. (výroba letadel a jejich motorů, kosmických 

lodí a souvisejících zařízení), Mubea Stabilizer Bar Systems, s.r.o. (výroba základních kovů, hutní 

zpracování kovů; slévárenství), Česká spořitelna a.s. (peněžní a finanční zprostředkování). Významnými 

zaměstnavateli jsou také Fakultní nemocnice Olomouc (největší krajský zaměstnavatel), Univerzita 

Palackého v Olomouci, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Nemocnice Šumperk a.s., Správa 

železniční dopravní cesty, OŘ Olomouc, Statutární město Olomouc a Generální finanční ředitelství – FÚ 

pro Olomoucký kraj. 

 

Nejvýznamnější zaměstnavatelé Olomouckého kraje podle odvětvích ekonomické činnosti 

(podíl zaměstnanosti v odvětvích, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvýznamnější zaměstnavatelé Olomouckého kraje podle okresů (podíl zaměstnanosti v 

okresech, 2019) 

 
 
Zdroj: Krajská pobočka ÚP ČR 
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V rámci skupiny největších zaměstnavatelů patří k dominantním odvětvím strojírenství, 

elektroprůmyslové obory, zpracování kovů a optika. Patrná je silná vazba na automobilový průmysl. 

Dalšími významný obory v Olomouckém kraji jsou z hlediska zaměstnanosti zdravotnictví a vzdělávání. 

Okresem, ve kterém významní zaměstnavatelé zaměstnávají nejvíce osob, je okres Olomouc. Naopak 

ani jeden z nejvýznamnějších krajských zaměstnavatelů nesídlí v okrese Jeseník. 

 
Obsah kapitoly Nejvýznamnější zaměstnavatelé 

• přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji a jednotlivých okresech (TOP 

20 zaměstnavatelů dle počtu zaměstnanců) 

• u každého zaměstnavatele uvedeno odvětví (CZ-NACE), ve kterém působí, odvětvový klastr, 

velikostní kategorie počtu zaměstnanců a stručná charakteristika zaměstnavatele 
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VI. Rozvojové záměry 

K mapování rozvojových záměrů na krajské úrovni byly využity regionální strategické dokumenty – 
Strategie územního obvodu Olomouckého kraje, Strategie ITI Olomoucké aglomerace, Krajská příloha 
Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj a Strategický plán rozvoje města Olomouc. Mezi prioritami 
těchto dokumentů a strategií byly nalezeny záměry mající dopad na rozvoj trhu práce v Olomouckém 
kraji či záměry cílené na zkvalitnění podmínek pro zaměstnance i zaměstnavatele.  
 
Dále byl sestaven přehled konkrétních záměrů firem, které mají přímý dopad na zaměstnanost. Tyto 
záměry s přímým dopadem na trh práce byly rozděleny na rozvojové záměry (např. záměr rozšiřování 
výroby a nabírání zaměstnanců) a útlumové záměry (např. záměr propouštění, přesun výroby mimo 
kraj apod.). 
 
Tento přehled byl doplněn přehledem nepřímých rozvojových záměrů, které jsou realizované 
především veřejnou správou a samosprávami. Jedná se např. o záměry v oblasti dopravy, vzdělávání, 
zdravotnictví, revitalizace brownfieldů apod. Tyto projekty ovlivňují trh práce spíše nepřímo, jejich 
přínosem je např. snazší dopravní dostupnost sídel s pracovními příležitostmi či zkvalitnění vzdělávání 
budoucích absolventů.  

 
 

Obsah kapitoly Rozvojové záměry 

• přehled regionálních strategických dokumentů, mezi jejichž prioritami lze nalézt záměry s 

dopadem na rozvoj trhu práce v kraji 

• regionální aktivity vztahující se k rozvoji a propagaci podnikatelského prostředí 

• konkrétní záměry s přímým dopadem na trh práce v členění na rozvojové a útlumové 

záměry 

 

 

Příklad mapování konkrétního rozvojového záměru: 

Název podniku Firma XY  

Popis záměru Záměr výstavby výrobního areálu. Plánovanou stavbou je průmyslový objekt 
určený pro strojírenskou výrobu (kovové součástky do automobilů) umístěný 
v průmyslové zóně XYZ. 

NACE (dvoumístné) 29 

Celková doba realizace 10/2017–10/2020 

Plánované počty 
zaměstnaných (zvýšení) 

Rok  Počet Popis ISCO (dvoumístné) 

 400 dělníci  

 100 administrativa  

Cílový stav zvýšení zam.   500 x x 

Zdroj https://portal.cenia.cz/ 

Ověřeno (Ano, Ne) Ano, záměr potvrzen úřadem práce. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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VII. Výzkumný a inovační potenciál 

Nejvýznamnější výzkumným pracovištěm v Olomouckém je Univerzita Palackého, v rámci níž působí 

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, který funguje i jako pracoviště transferu 

technologií a podnikatelský inkubátor. Do roku 2020 zde v rámci univerzity působila tři centra 

excelentního výzkumu – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionální 

centrum pokročilých technologií a materiálů a Ústav pro molekulární a translační medicínu. Tato 

vědecká centra byla poté integrována do nového vysokoškolského ústavu (Český institut výzkumu a 

pokročilých technologií UP – CATRIN). Nejvýznamnější soukromé subjekty realizují výzkum mj. v oblasti 

technických věd, zemědělství, optiky, automotive a chemického průmyslu. 

 

Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji v Olomouckém kraji (2008–2018) 

 
 

V Olomouckém kraji se nachází 164 pracovišť výzkumu a vývoje (VaV). Téměř 90 % těchto pracovišť 

tvoří pracoviště podnikatelského sektoru. Počet zaměstnanců ve VaV je v Olomouckém kraji 5. nejvyšší 

mezi kraji v ČR. V Olomouckém kraji působí nadprůměrný podíl zaměstnanců ve VaV ve 

vysokoškolském sektoru a dle vědních oblastí v lékařských a humanitních vědách. Naopak 

podprůměrná je zaměstnanost ve VaV v přírodních a technických vědách. Nadprůměrné podíly 

zaměstnanců ve VaV zde z hlediska převažující ekonomické činnosti vykazuje odvětví Vzdělávání, 

podprůměrné Profesní, vědecké a technické činnosti. 

 

Výzkumní pracovníci (podskupina zaměstnanců ve VaV) zde mají ve srovnání s ČR nadprůměrné 

zastoupení. Výrazný nadprůměr těchto zaměstnanců je patrný v oblasti Vzdělávání, z hlediska sektoru 

provádění VaV ve vysokoškolských pracovištích a z hlediska vědních oblastí v lékařských, sociálních a 

humanitních vědách. Relativně špatnou pozici mají v Olomouckém kraji zaměstnanci klasifikovaní jako 

Specialisté ve vědě a technice. Jejich celkový počet v je posledních letech třech stabilní, v roce 2018 

mírně vzrostl, ale ve srovnání s ostatními kraji se jedná o relativně nízký počet. Podobné závěry platí 

také pro ICT odborníky. Olomoucký kraj relativně výrazně zaostává v celkovém počtu ICT specialistů. 

Průměrné hrubé mzdy ICT odborníků jsou v tomto kraji, stejně jako v případě Specialistů ve vědě a 

technice, nejnižší v ČR.  

 

Olomoucký kraj je regionem s 6. nejvyššími celkovými výdaji na VaV a zároveň 6. krajem dle hodnoty 

podílu výdajů na VaV na HDP kraje. Nejvyšší podíl na celkových výdajích na VaV má podnikatelský 
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sektor (57 %), při porovnání Olomouckého kraje a ČR je ale patrný výrazný nadprůměr výdajů na VaV 

ve vysokoškolském sektoru v tomto kraji (41 % vs. 21 % v ČR). S touto skutečností souvisí i výrazně 

nadprůměrný podíl výdajů na základní výzkum a dle ekonomické činnosti v oblasti Vzdělávání v 

Olomouckém kraji a výrazně podprůměrný podíl výdajů na aplikovaný výzkum.  

 

Patentové přihlášky v Olomouckém kraji 2008–2018 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Patentová aktivita a komercionalizace výsledků výzkumné činnosti je v Olomouckém kraji na relativně 

nízké úrovni: 9. místo v mezikrajském srovnání dle celkového počtu podaných patentových přihlášek, 

10. místo dle počtu patentových přihlášek podaných podniky, 12. místo dle počtu patentových 

přihlášek podaných fyzickými osobami, 10. místo dle dlouhodobého průměru počtu zapsaných 

užitných vzorů.  

 

Obsah kapitoly Výzkumný a inovační potenciál 

• regionální inovační systém kraje 

• pracoviště výzkumu a vývoje 

• zaměstnanci ve výzkumu a vývoji, výzkumní pracovníci 

• výdaje na výzkum a vývoj 

• patenty, užitné vzory, licence 

• odborníci a studenti ICT 

• high-tech odvětví  

 

Analyzována jsou data krajské a (u některých indikátorů) okresní úrovně v časové řadě let 2008 až 

2018. 

Kapitola obsahuje také mezikrajská srovnání a porovnání dat Olomouckého kraje s celorepublikovými 

průměry. 
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VIII. Zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci 

V Olomouckém kraji bylo ke konci roku 2019 celkem 13,4 tis. malých firem (tj. firmy s 1-24 zaměstnanci) 

se zjištěnou aktivitou. Meziročně (2019/2018) došlo k jejich zvýšení (o 264 firem, tj. o 2 %). Počet 

malých a středních podniků se snížil, což týkalo i firem s počtem zaměstnanců 1-24, a tyto zaměstnance 

z malých firem „nabraly“ velké firmy s 250 a více zaměstnanci. Počet velkých firem se totiž meziročně 

(2019/2018) zvýšil o 5, přičemž nezaměstnanost klesala a byla na nízké úrovni.  

 

Obsah kapitoly Zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci 

• struktura malých zaměstnavatelů v kraji podle: 

• počtu zaměstnanců 

• odvětví 

 

Analyzována jsou data krajské a okresní úrovně v časové řadě let 2017 až 2019. 

 

 

Velikostní struktura podniků do 24 zaměstnanců v Olomouckém kraji (2019; rel.) 

 
 

Podniky do 24 zaměstnanců v Olomouckém kraji podle okresu sídla (2019; rel.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 
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IX. Cestovní ruch 

Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. 

Pojí s řadou hospodářských odvětví, podporuje investiční aktivity, rozvíjí malé a střední podnikání, 

vytváří nové pracovní příležitosti. Olomoucký kraj je stále oblíbenější turistickou destinací, výrazně zde 

v posledních letech vzrostl počet turistů. 
 

Vývoj počtu hostů v Olomouckém kraji (2012–2019; v tis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V hotelech, penzionech či kempech v Olomouckém kraji se v roce 2019 ubytovalo rekordních 762 tis. 

hostů, což bylo o 60 % více než před 7 lety. Počet domácích a zahraničních hostů je dlouhodobě v 

poměru zhruba 80 % tuzemských a 20 % cizinců. Rekordní byl tento rok také z hlediska počtu 

strávených nocí v hromadných ubytovacích zařízeních, kterých bylo přes 2,3 milionů, tj. téměř o ½ více 

než na počátku hodnoceného období v roce 2012.  
 

Vývoj počtu hostů v okrese Jeseník (2012–2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 
 

Obsah kapitoly Cestovní ruch 

• návštěvnost kraje – hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních 

 

Analyzována jsou data krajské a okresní úrovně a data za okresní města v časové řadě let 2012 až 

2019. 



24 
 

X. Doprava 

S cestovním ruchem, ale i celkovým ekonomickým rozvojem regionu, úzce souvisí jeho dopravní 

dostupnost. 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, což přispívá ke zvýrazňování perifernosti oblasti. Aktuálními dopravními záměry jsou 

především dokončení úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou a modernizace 

železničních tratí (trať Olomouc – Uničov a Přerov – Prosenice). 

 

Obsah kapitoly Doprava 

• silniční síť (silnice a dálnice na území kraje) 

• železniční doprava (páteřní a regionální železniční tratě) 

• veřejná doprava 

• cyklistická doprava 

 

Analyzována jsou data krajské a okresní úrovně za rok 2018. 

 

Provozní délka železničních tratí v krajích ČR (2018) 

 
Zdroj: ČSÚ 


