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Účel zpracování Regionálního profilu Olomouckého kraje

→ Zaměstnanost a trh práce procházejí v současné době zásadní proměnou → rozvoj znalostní ekonomiky, nástup

robotizace, digitalizace, vznik nových pracovních pozic/zánik některých stávajících…

→ 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 Regionální profil Olomouckého kraje, 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),

• 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.



Při zpracování dat RP byla využita data:

• RP je tvořena deseti kapitolami, z nichž každá charakterizuje určitou socioekonomickou oblast.

• V rámci tohoto materiálu jsou stěžejní data vztahující se ke krajské úrovni, ale v některých tematických oblastech lze

pracovat také s daty za nižší územní celky – okresy, ORP nebo obce.

• RP proto pojímáme jako živý materiál, který lze podle potřeby upravovat, doplňovat či rozšiřovat.

• Aktuální verze RP vychází převážně z dat vztahujících se k 31. 12. 2019. Nepostihuje tedy dopady karanténních

opatření realizovaných během roku 2020.

Regionální profil Olomouckého kraje

• ČSÚ, 

• MŠMT, 

• Krajské pobočky ÚP, 

• MPSV,

• Odboru školství a mládeže KÚ OK,

• data a informace z regionálních strategických dokumentů a 

databází projektových záměrů,

• informace získané během osobních setkání s regionálními 

aktéry veřejné i soukromé sféry.



• RP 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, pro národní i regionální úroveň.

Bližší informace o tomto projektu na www.pzok.cz/projekt-kompas

Regionální profil v tomto ohledu plní dvě důležité funkce:

1) představuje základní analytický materiál, jehož data budou využita při vytváření predikčního modelu předvídání

potřeb trhu práce, a

2) jako unikátní publikace shrnující důležité informace o vývoji a trendech v kraji je k dispozici regionálním subjektům

veřejné i soukromé sféry.

Regionální profil v rámci projektu KOMPAS – Predikce trhu práce 
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• Při vytváření RP bylo třeba respektovat

zadání určené v rámci projektu Predikce trhu

práce – KOMPAS.

• RP aktuálně obsahuje šest povinných kapitol

(kapitoly I. až VI.). Kapitoly VII. až X. byly

zařazeny volitelně.

• Na následujících slidech jsou představeny

obsahy jednotlivých kapitol a ilustrativní

grafy.

• V případě zájmu o data a analýzy RP či

některé z jeho kapitol kontaktujte prosím

Mgr. Bc. Jitku Moťkovou Janečkovou

(janeckova@pzok.cz).

Kapitoly:



1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

• Vývoj celkového počtu obyvatel

• Přirozený, migrační, celkový přírůstek/úbytek 

obyvatel

• Počty cizinců 

• Věková struktura, index stáří

• Prognóza vývoje obyvatelstva do roku 2030

→ v Olomouckém kraji

→ v okresech Olomouckého kraje

→ srovnání krajů ČR

→ srovnání s průměrem ČR

→ časová řada 2007 - 2019

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

Vývoj indexu stáří v okresech Olomouckého kraje (2007–2018)



2. VZDĚLÁVÁNÍ

• Vzdělanostní struktura obyvatel

• Počty žáků, studentů a absolventů ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ

• Předčasné odchody ze vzdělávání

• Struktura studentů a absolventů SŠ, VOŠ a VŠ podle 

druhu vzdělávání a oborů

• Počty nově přijatých na SŠ a VOŠ podle druhu 

vzdělávání a oborů

• Analýza studentů a absolventů VŠ v Olomouckém kraji

→ v Olomouckém kraji

→ v okresech Olomouckého kraje

→ srovnání krajů ČR

→ srovnání s průměrem ČR

→ časová řada 2007 - 2019

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

Struktura studentů studujících střední školy v OLK podle typu školy 
(2019; v %) 



Žáci středních škol v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a 
Moravskoslezském kraji (abs.)

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

Okres bydliště VŠ studentů bydlících v Olomouckém kraji (2019)

Absolventi středních škol v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a 
Moravskoslezském kraji (abs.)



3. EKONOMICKÁ VÝKONNOST
• 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
▪ Podle počtu zaměstnanců
▪ CZ-NACE (Klasifikace ekonomických 

činností)

→ v Olomouckém kraji
→ v okresech Olomouckého kraje
→ srovnání krajů ČR
→ srovnání s průměrem ČR
→ časová řada 2007 - 2019

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

Podíly hrubé přidané hodnoty ČR a Olomouckého kraje podle sféry 
hospodářství (v %)



4. TRH PRÁCE

• Vývoj výše mezd

• Vývoj a struktura zaměstnanosti: 

▪ obyvatelstvo podle ekonomického postavení, 

zaměstnanci podle postavení v zaměstnání, 

podle ISCO, podle věku, podle vzdělání…

• Analýza OSVČ

• Vývoj a struktura nezaměstnanosti:

▪ podíl nezaměstnaných osob, počty uchazečů 

o zaměstnání, struktura volných pracovních 

míst

• Cizinci na trhu práce

→ v Olomouckém kraji
→ v okresech Olomouckého kraje
→ srovnání krajů ČR
→ srovnání s průměrem ČR
→ časová řada 2007 - 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda přepoč. na plně zaměstnané v Olomouckém, 
Zlínském kraji a ČR (2011–2019; v tis. Kč)

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a okresech a v ČR od roku 2011 
do 2019 (k 31. 12.)



Míra ekonomické aktivity osob ve věku 15 a více let v Olomouckém, 
Zlínském kraji a ČR v letech 2007–2019 (v %)

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

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



5. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

• Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Olomouckém 
kraji a jednotlivých okresech (TOP 20 dle počtu 
zaměstnanců)

• U každého zaměstnavatele uvedeno odvětví (NACE), ve 
kterém působí, odvětvový klastr, velikostní kategorie počtu 
zaměstnanců + stručná charakteristika zaměstnavatele

Nejvýznamnější zaměstnavatelé Olomouckého kraje podle odvětvích 
ekonomické činnosti (podíl zaměstnanosti v odvětvích, 2019)

Mezi největší zaměstnavatele v Olomouckém kraji patří:
• Meopta - optika, s.r.o.

• HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.

• Siemens s.r.o. - závod Elektromotory Mohelnice

• Miele technika s.r.o.

• Středomoravská nemocniční a.s.

• Albert Česká republika, s.r.o. a Kaufland Česká republika, s.r.o.

• UNEX, a.s.

• SSI Schäfer, s.r.o.

• TDK Electronics, s.r.o.

• Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o.

• Mubea Stabilizer Bar Systems, s.r.o.

• Česká spořitelna a.s.

• Fakultní nemocnice Olomouc

• Univerzita Palackého v Olomouci

• Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

• Nemocnice Šumperk a.s.

• Správa železniční dopravní cesty, OŘ Olomouc

• Statutární město Olomouc

• Generální finanční ředitelství – FÚ pro Olomoucký kraj



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.

6. 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

→ rozvojové záměry, např. záměr rozšiřování 
výroby a nabírání zaměstnanců)

→ útlumové záměry, např. záměr propouštění, 
přesun výroby mimo OLK apod.)



7. VÝZKUMNÝ A INOVAČNÍ POTENCIÁL

• Regionální inovační systém OLK

• 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 

→ v Olomouckém kraji
→ v okresech Olomouckého kraje 
(některé indikátory)
→ srovnání krajů ČR
→ srovnání s průměrem ČR
→ časová řada 2008 - 2018

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

Patentové přihlášky podané subjekty se sídlem v Ol. kraji 2008–2018



8. ZAMĚSTNAVATELÉ DO 24 ZAMĚSTNANCŮ

• Struktura malých zaměstnavatelů v Olomouckém kraji 
podle 
• počtu zaměstnanců, 
• odvětví, v nichž působí, 
• v členění dle okresů.

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

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

Podniky do 24 zaměstnanců v Olomouckém kraji podle převažující 
ekonomické činnosti (2019; rel.)



9. CESTOVNÍ RUCH

Návštěvnost Olomouckého kraje:
• hosté v hromadných ubytovacích zařízeních,
• přenocování v hromadných ubytovacích 

zařízeních, 
• v členění dle okresů a měst.

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

Vývoj počtu hostů v okrese Jeseník (2012–2019)

Hromadná ubytovací zařízení v Olomoucké  kraji



10. DOPRAVA

• Silniční síť (silnice a dálnice na území 
Olomouckého kraje)

• Železniční doprava (páteřní a regionální 
železniční tratě)

• Veřejná doprava

• Cyklistická doprava

Provozní délka železničních tratí v krajích ČR (2018)



Regionální profil v roce 2021 ?


