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REGIONÁLNÍ PROFIL OLOMOUCKÉHO KRAJE
= jedinečný analytický materiál, který mapuje a propojuje všechny oblasti trhu práce,
zaměstnanosti a vzdělávání v Olomouckém kraji
• Regionální profily vznikají ve všech 14 krajích České republiky v rámci projektu
KOMPAS.
• Základní struktura kapitol dokumentu je závazná, což umožňuje srovnatelnost
informací mezi kraji; jednotlivé kraje mohou doplnit i další vlastní kapitoly.
• Aktuální verze RP Olomouckého kraje byla zpracovaná k 30. 6. 2019 a odeslána
NVF. Většina obsažených dat se vztahuje k 31.12. 2018.

Význam a přínos Regionálního profilu OLK
• Analýza vlivu celorepublikových trendů a souvislostí na regionální trh
práce (vývoj a dopad demografických, ekonomických a dalších aspektů)
• Vymezení regionálních specifik – převažující odvětví a průmyslové obory,
struktura lidských zdrojů, studentů a absolventů škol, oblasti (domény)
s inovačním a výzkumným potenciálem atd.
• Přínos pro I) predikce trhu práce (viz prezentace Predikce potřeb trhu
práce), II) regionální zaměstnavatele, veřejnou správu, samosprávu,
vzdělávací instituce, regionální subjekty…

Zdroje dat pro zpracování Regionálního profilu OLK
Veřejně dostupná data:
- Český statistický úřad
- Analýzy a strategické dokumenty Olomouckého kraje
- Data ministerstev dostupná z internetových databází
- Data NUV, NVF, VÚPS
Dat získaných z interních zdrojů
- Informace poskytnuté Olomouckým krajem
- Spolupráce s Úřadem práce ČR, pracoviště Olomouc
- Data získaná prostřednictvím osobních návštěv ve firmách a institucích v rámci
Olomouckého kraje
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Nejvýznamnější zaměstnavatelé v Olomouckém kraji
Závazná struktura kapitol ↑
Rozvojové záměry
Výzkumný a inovační potenciál
Rozšíření Regionálního profilu ↓
Firmy do 25 zaměstnanců
Cestovní ruch
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Průmyslové zóny

Vybrané analýzy z Regionálního profilu
• Dopad demografických změn na trh práce v Olomouckém kraji
• Kam se lidé z Olomouckého kraje stěhují?
• Chybí v Olomouckém kraji studenti, absolventi i učitelé?
• Jak se vyvíjí zaměstnanost a jak vysoké jsou v kraji mzdy?

Dopad demografických změn na trh práce
v Olomouckém kraji

Počet obyvatel Olomouckého kraje (k 31. 12. 2018, v tis.)

• Celkový počet obyvatel
Olomouckého kraje klesl mezi roky
2008 a 2018 téměř o 10 tis. osob.
• Počet obyvatel v produktivním věku
(15 až 64 let) se během tohoto
období snížil o 48 tis. osob.
• Zatímco v roce 2008 odpovídal podíl
osob v produktivním věku na celkové
populaci kraje 71 %, v roce 2018 činil
pouze 64 %.

Přírůstek/úbytek počtu obyvatel Olomouckého kraje (k 31. 12. 2008 a 2018)
• Přirozený přírůstek obyvatel (tj.
počet živě narozených – počet
zemřelých) byl v Olomouckém kraji v
roce 2018 záporný (-253).
• Přírůstek stěhováním (tj. počet
přistěhovalých – počet
vystěhovalých) byl také záporný
(-433).
• Záporný byl proto i celkový přírůstek
(-686), na kterém se výrazně podílelo
záporné migrační saldo.

Přírůstek/úbytek obyvatel Olomouckého kraje a okresů OLK (v přepočtu na 1 000 obyv., k 31. 12. 2018)
Nejhorší bilanci obyvatelstva má z okresů
OLK okres Jeseník, kde se na výrazném
úbytku obyvatelstva podílí záporný
přirozený přírůstek i záporné migrační
saldo.

Vývoj počtu obyvatel okresu Jeseník (2008 – 2018)

Vývoj počtu obyvatel okresu Olomouc (2008 – 2018)

Okres Jeseník má zároveň nejhorší bilanci
obyvatelstva ze všech okresů ČR, tzn.
nejvyšší ztrátu obyvatel stěhováním i
nejvyšší ztrátu obyvatel celkově. Pro
srovnání: relativní úbytek obyvatel
stěhováním okresu Karviná (2. nejvyšší v
ČR) odpovídal -3,7, okresu Jeseník -8,6
(2018).
Naopak přírůstky obyvatelstva zaznamenal
okres Olomouc, kde je situace z hlediska
vývoje počtu obyvatel nejpříznivější.

Věková struktura obyvatel Olomouckého
kraje (k 31. 12. 2008 a 2018)

Index stáří vyjadřuje, kolik obyvatel ve věku 65+ připadá na
100 obyvatel ve věku 0-14 let. Pod celorepublikovým průměrem
tohoto indikátoru (123,2) je pouze okres Olomouc (119,9),
výrazně nad touto hodnotou je IS okresu Jeseník (151,0).
Olomoucký kraj (IS 130,2) je 5. nejstarším mezi kraji ČR.

Index stáří v Olomouckém kraji a okresech OLK (k 31. 12.)

Od roku 2008 do roku 2018 v OLK výrazně
vzrostl podíl seniorů (65+), z 15 % na 20 %.
Snížil se podíl osob v produktivním věku
(z 71 % na 64 %) a mírně vzrostl podíl dětské
složky obyvatelstva (z 14 % na 16 %).
Podíly věkových skupin na obyvatelstvu ČR
(2018):
0- 14 let: 16 %
15-64 let: 64 %
65+ let: 20 %

Kam se lidé z Olomouckého kraje stěhují?

Přistěhovalí do Olomouckého kraje (2005 – 2017)
bez vnitřní migrace

kam

odkud

Vystěhovalí z Olomouckého kraje (2005 – 2017)

Praha 13 %
Brno-město 6 %
Kroměříž 5 %
Ostrava-město 3 %
Bruntál 3 %

Bruntál 8 %
Kroměříž 7 %
Praha 7 %
Brno-město 7 %
Ostrava-město 6 %

V období 2005 až 2017 se z Olomouckého kraje odstěhovalo 55 340 osob, z toho 10 296 do Prahy,
do Olomouckého kraje se přistěhovalo 43 466 osob, z toho 3 649 z Bruntálu.

Stěhování v rámci Olomouckého kraje (2005 – 2017)
Do okresu Olomouc se z ostatních
okresů Olomouckého kraje přistěhovalo
10 222 osob, opačným směrem, z
okresu Olomouc do ostatních okresů
OLK se odstěhovalo 10 588 osob.
Z pohledu obyvatelstva OLK je migračně
nejatraktivnějším
regionem
okres
Prostějov. Přistěhovalo se sem více
obyvatel OLK, než kolik se vystěhovalo
(5 942 vs. 4 391).

Celkem se v rámci Olomouckého kraje v období let 2005 až 2017 stěhovalo 25 797 osob.

Migračně ziskové a ztrátové okresy ČR (období 2005 - 2017)

Zdroj: data ČSÚ, převzato z denik.cz

Stěhování z okresu Jeseník
Vystěhovalí z okresu Jeseník (2005 - 2017)

Vystěhovalí z okresu Jeseník
(2005 – 2017; okresy s nejvyšším migračním přírůstkem)

Zdroj: data ČSÚ, převzato z denik.cz

Z okresu Jeseník se během let 2005 až 2017 odstěhovalo 7 445 osob, z toho 56 % zamířilo do moravských okresů
(Olomouc, Šumperk, Ostrava…) a 18 % do Prahy.

Stěhování z okresu Olomouc
Vystěhovalí z okresu Olomouc (2005 - 2017)

Vystěhovalí z okresu Olomouc
(2005 – 2017; okresy s nejvyšším migračním přírůstkem)

Zdroj: ČSÚ, převzato z denik.cz

Z okresu Olomouc se během let 2005 až 2017 odstěhovalo 27 482 osob, z toho 68 % zamířilo do moravských
okresů (Prostějov, Přerov, Šumperk…) a 15 % do Prahy.

Stěhování z okresu Prostějov
Vystěhovalí z okresu Prostějov (2005 - 2017)

Vystěhovalí z okresu Prostějov
(2005 – 2017; okresy s nejvyšším migračním přírůstkem)

Zdroj: data ČSÚ, převzato z denik.cz

Z okresu Prostějov se během let 2005 až 2017 odstěhovalo 12 986 osob, z toho 71 % zamířilo do moravských
okresů (Olomouc 24 %, Brno, Přerov…) a 11 % do Prahy.

Stěhování z okresu Přerov
Vystěhovalí z okresu Přerov (2005 - 2017)

Vystěhovalí z okresu Přerov
(2005 – 2017; okresy s nejvyšším migračním přírůstkem)

Zdroj: data ČSÚ, převzato z denik.cz

Z okresu Přerov se během let 2005 až 2017 odstěhovalo 19 067 osob, z toho 70 % zamířilo do moravských okresů
(Olomouc, Kroměříž, Prostějov…) a 14 % do Prahy.

Stěhování z okresu Šumperk
Vystěhovalí z okresu Šumperk (2005 - 2017)

Vystěhovalí z okresu Šumperk
(2005 – 2017; okresy s nejvyšším migračním přírůstkem)

Zdroj: data ČSÚ, převzato z denik.cz

Z okresu Šumperk se během let 2005 až 2017 odstěhovalo 14 157 osob, z toho 54 % zamířilo do moravských
okresů (Olomouc 22 %, Brno, Jeseník…) a 14 % do Prahy.

Chybí v Olomouckém kraji studenti,
absolventi i učitelé?

Počty studentů v Olomouckém kraji → vazba na demografický vývoj kraje (i ČR)
Počet obyvatel ve věku 15-19 let a studentů SŠ v Olomouckém kraji

• V OLK stejně jako v celé ČR klesá celkový počet
žáků studujících na středních školách, což je
způsobeno demografickým vývojem (snižující
se počet obyvatel ve věku 15-19 let).
• Tento pokles se projevuje především u oborů
středních škol s výučním listem. Počty
studujících na gymnáziích a středních
odborných školách jsou relativně stabilní.

Počet obyvatel ve věku 20-24 let a studentů VŠ bydlících v Olomouckém kraji

• S klesajícím počtem obyvatel ve věku 20-24 let
klesá i počet VŠ studentů, kteří mají v OLK
trvalé bydliště. V roce 2011 jich bylo 23,1 tis., v
roce 2017 jejich počet odpovídal 16,3 tis.

Střední školy: Žáci v denní formě vzdělávání v Olomouckém kraji podle typu vzdělávání (2017)
Celkem 25,9 tis. žáků středních škol
Střední odborné školy s maturitou 39 % (10,1 tis.), Gymnázia 32 % (8,1 tis.), Střední školy s výučním listem 22 % (5,8 tis.),
Lycea 3 % (0,8 tis.), Nástavbové studium 3 % (0,8 tis.), Střední (bez VL) 1 % (0,2 tis.) → srovnatelné podíly s ČR
Podíly žáků studujících SŠ s maturitní zkouškou v oborech – srovnání OLK a ČR (2017; v %)
• Téměř polovina žáků v maturitních oborech studuje
obory všeobecného vzdělání (47 %; 8,9 tis. žáků).
• Druhými nejpočetnějšími jsou obory Techniky, výroby a
stavebnictví (19 %, vyšší podíl než v ČR; 3,7 tis. žáků).
• Za celorepublikovým průměrem zaostává podíl studentů
v oborech ICT (2 % v OLK, 316 žáků, vs. 5 % v ČR).
• Další obory s vyššími počty žáků: Obchod,
administrativa, právo (1,5 tis.), Služby (1,5 tis.), Zdravotní
a sociální péče (1,3 tis.)

Vysoké školy: Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc, Vysoká škola logistiky
Počet studentů a podíly studentů na fakultách Univerzity Palackého v Olomouci

Počet studentů Vysoké školy logistiky a Moravské vysoké školy Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci je podle
počtu studentů 3. největší univerzitou v ČR.
Skládá se z osmi fakult, nejvyšší počet
studentů studuje na filozofické fakultě. Vysoká
škola logistiky a Moravská vysoká škola jsou
soukromé VŠ. MVŠO v posledních letech
zaznamenává úbytek studentů. Počet studentů
VŠL je relativně stabilní.

Vysoké školy: Celkový přehled za Olomoucký kraj
V Olomouckém kraji v roce 2017 studovalo 20,9 tis. VŠ studentů.
V Olomouckém kraji mělo v roce 2017 trvalé bydliště 16,3 tis. VŠ studentů. Část těchto studentů v OLK
studuje a část jich studuje na VŠ v jiných krajích či mimo ČR.
VŠ studenti v Olomouckém kraji (2017, abs.)
VŠ studenti s místem výuky v OLK

20,9 tis.

VŠ studenti s bydlištěm v OLK

16,3 tis.

VŠ studenti bydlící a studující v OLK
VŠ studenti bydlící v OLK a studující mimo
OLK

VŠ studenti v Olomouckém kraji (2017, rel.)
VŠ studenti bydlící a studující v OLK

40,0 %

VŠ studenti bydlící v OLK a studující mimo kraj

60,0 %
7,0 %

6,5 tis.

Podíl studentů VŠ v OLK na celk. počtu studentů v ČR
(místo výuky)

5,5 %

9,8 tis.

Podíl studentů VŠ v OLK na celk. počtu studentů v ČR
(místo bydliště)
Podíl studentů VŠ v OLK na obyv. 20-24 let v OLK (místo
bydliště v OLK)

51 %

Ve kterých krajích nejčastěji studují VŠ studenti bydlící v OLK (studium mimo OLK):
1. Jihomoravský, 2. Moravskoslezský, 3. Praha

Učitelé v Olomouckém kraji (2019; přepočteno na úvazky)

Věková struktura učitelů v OLK (2019; přepočteno na úvazky, učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)
Věk
MUŽI

ŽENY

Nejstarší učitelé podle stupně škol a vyučovaných předmětů:
• 2. stupeň ZŠ: učitelé fyziky a matematiky (48,6, resp. 48,5 let)
• Střední školy: učitelé dějepisu (50,3 let)
• Odborné předměty: stavebnictví (53,7 let) a elektrotechnika a
ICT (53,5 let)
→ stárnutí učitelů přírodovědných a technických předmětů =
v budoucích letech pravděpodobně zásadní personální problém
(mj. v souvislosti s podporou polytechnického vzdělávání)

Jak se vyvíjí zaměstnanost a jak vysoké
jsou v kraji mzdy?

Obyvatelstvo Olomouckého kraje starší 15 let podle ekonomického postavení (2008, 2018)
Počet obyvatel starších
15 let: 535,0 tis.

Ekonomicky aktivní:
319,8 tis.

Nezaměstnaní: 8,2 tis.

18,5

Ekonomicky neaktivní:
215,2 tis.

314,5

Zaměstnaní: 311,6 tis.

552,0

296,0

Zaměstnavatelé: 10,4 tis.

8,8

Zaměstnanci: 259,7 tis.

256,2

Pracující na vl. účet: 37,8 tis.

28,7

Pomáhající rodinní přísl.: 3,7 tis.

2,4

237,5

Míra ekonomické aktivity v krajích ČR (2018; v %)

Zaměstnaní v OLK
(2018, tis. osob)
← podle ekonomické
činnosti
podle povolání →

Míra ekonomické aktivity = podíl ekonomicky
aktivních na populaci starší 15 let. V Olomouckém
kraji v roce 2018 odpovídala 60 % (7. místo v
mezikrajském srovnání, těsně pod celorepublikovým
průměrem). Nejvíce osob pracuje v OLK ve
zpracovatelském průmyslu (98,3 tis.). Z hlediska
povolání v OLK kraji převažují řemeslníci a opraváři,
mezi další početné profese patří technici, obsluha
strojů, pracovníci ve službách a prodeji a specialisté.

Průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR (2018; Kč,
přepoč. na plně zaměstnané)

Průměrná hrubá mzda v OLK = 90 %
průměrné hrubé mzdy v ČR

Medián průměrných hrubých měsíčních mezd v krajích
ČR (2018; Kč, přepoč. na plně zaměstnané)

Medián průměrné hrubé mzdy v OLK = 93 %
mediánu průměrné hrubé mzdy v ČR

Průměrná hrubá měsíční mzda v OLK podle odvětví ekon. činnosti
(2018; Kč, přepoč. na plně zaměstnané)

Nejvyšší průměrné mzdy pobírají v OLK
Zákonodárci a řídící pracovníci (54,8 tis.). Jedná
se ale o úroveň odpovídající pouze 84 %
průměrné mzdy těchto povolání v ČR. Podobně
jsou na tom i Specialisté (86 %) a Techničtí a
odborní pracovníci (87 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda v OLK podle povolání
(2018; Kč, přepoč. na plně zaměstnané)

Nejvyšší průměrné mzdy se v OLK vyplácejí v odvětví ICT (35,1 tis.). Jedná se
ale o úroveň odpovídající pouze 67 % průměrné mzdy v tomto odvětví v ČR.
Podobně nízké mzdy ve vztahu k průměru ČR jsou i v Peněžnictví a
pojišťovnictví (66 %), Výrobě elektřiny a plynu (78 %) a v Profesních, vědec. a
techn. činnostech (83 %). Jediným odvětvím v OLK, kde jsou mzdy mírně nad
celostátním průměrem, je Zdravotní a sociální péče (101 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků (2017; Kč)

Průměrná mzda ICT odborníků v OLK
odpovídá 60 % průměrné mzdy těchto
pracovníků v ČR. Jedná se o vůbec
nejhorší výsledek ze všech českých
krajů (bez zahrnutí Karlovarského
kraje). Důvody? Nízký počet ICT
specialistů* (tj. nízká konkurence),
pracovní příležitosti v Brně a Ostravě…
*ICT odborníci = ICT specialisté + ICT
technici

ICT specialisté = manažeři, inženýři a
specialisté v oblasti ICT; jedná se o
profese, které se podílejí na vývoji
nových technologií, aplikací a softwaru.
Jejich podíl na celkovém počtu ICT
odborníků je v OLK nejnižší v ČR (!!)
Počet ICT specialistů v OLK: 2,0 tis.
(Zlínský kraj: 3,7 tis., MSK 11,0 tis. …).

Průměrná hrubá měsíční mzda Specialistů ve vědě a technice
(2017; Kč)

Specialisté ve vědě a technice = profese,
které provádějí výzkum, zdokonalují a
vyvíjejí koncepty, teorie a provozní
metody a využívají vědecké poznatky v
oblasti fyziky, astronomie, meteorologie,
chemie, geofyziky, geologie, biologie,
ekologie,
farmakologie,
medicíny,
matematiky, statistiky, architektury,
strojírenství, designu a technologie.
Specialisté ve VaT v OLK jsou
ohodnoceni nejnižší průměrnou mzdou
ze všech krajů ČR (38,3 tis.). Nad úrovní
průměrné mzdy v ČR se pohybovaly
platy Specialistů ve VaT v Praze,
Středočeském,
Jihomoravském
a
Plzeňském kraji. V OLK stejní odborníci
pobírali mzdu odpovídající 84 %
průměrné
hrubé
mzdy
těchto
pracovníků v ČR.

Shrnutí

V Olomouckém kraji
• postupně klesá počet obyvatel
• dochází k relativně rychlému stárnutí obyvatel
• existují z hlediska struktury obyvatelstva, migrace a zaměstnanosti poměrně výrazné disparity
mezi severní a jižní částí území
• vlivem demografického vývoje klesá celkový počet studentů na středních i vysokých školách
• relativně vysoký podíl zde bydlících VŠ studentů studuje v jiných krajích ČR
• aktuální ekonomická aktivita obyvatel odpovídá průměru ČR
• je relativně nízká mzdová úroveň (podle průměrné hrubé měsíční mzdy), v případě některých
profesí, především těch výše kvalifikovaných, je dokonce nejnižší ze všech krajů ČR

→ mezi popsanými jevy existuje provázanost

Děkuji za pozornost.

