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ANOTACE 

Odvětvová struktura je charakteristikou národního hospodářství a projevují se v ní 

národní, ale i regionální změny ekonomik. Národní hospodářství se rozřazuje do odvětvové 

klasifikace pro porovnatelnost dat. Tato práce bude zaměřena na zachycení vývoje 

ekonomické struktury s akcentem na odvětvovou strukturu jednak města Pardubic, jednak 

regionu Pardubicka s cílem posoudit důsledky změn pro rozvoj regionu. Popsány budou 

změny, které došly v pardubické odvětvové struktuře od roku 1989 až do současnosti a bude 

provedena systematická analýza oblastí. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Ekonomická struktura, odvětví, rozvoj region, Pardubice, lokalizační kvocient 

TITLE 

Branched Structure of the City of Pardubice and Pardubice Region the Millennium Year 

ANNOTATION 

Branched structure is characteristic of the national economy and show up changes in 

national but also regional economies. The national economy is divided in branched 

classification for comparison of data. This work will be focused on the capture of the 

economic structure with emphasis on the industrial structure of the city of Pardubice, 

Pardubice region to assess consequences of the changes for regional development. Will be 

describe the changes that were received in Pardubice branched structure from 1989 until now 

and will be made a systematic analysis of the area. 
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ÚVOD 

Diplomová práce pojednává, na základě impulsu od Klubu přátel Pardubicka, o odvětvové 

struktuře města Pardubic a jeho regionu. Téma je aktuální, protože složení národního 

hospodářství je stěžejní pro určení struktury ekonomiky. Ekonomika státu je totiž ovlivňována 

změnou odvětvové struktury. Odvětvová struktura je tedy charakteristikou národního 

hospodářství a projevují se v ní změny národních, ale i regionálních ekonomik. 

Důležité je uvědomit si, že existují odvětvové klasifikace, na základě kterých se rozřazuje 

struktura ekonomiky do určitých oblastí tak, aby byly porovnatelné. 

Hlavním cílem této diplomové práce je popsat, k jakým změnám došlo v pardubické 

odvětvové struktuře od roku 1989 až do současnosti a provést systematickou analýzu 

zkoumaných oblastí. 

S ohledem na zjištěnou strukturu odvětví jsou stanoveny tři hypotézy, které se v práci 

postupně ověřují na základě dat získaných od Českého statistického úřadu v Pardubicích.  

První hypotéza zní: lokalizační kvocient sekundárního sektoru v regionu Pardubicka 

je ve všech sledovaných letech vyšší než jedna, a to z hlediska počtu zaměstnaných osob. 

Druhá hypotéza se týká míry specializace a zní: míra indexu specializace z pohledu 

významnosti sektorů města Pardubice převyšuje v roce 2011 hodnotu z roku 2001. 

Třetí hypotéza je tvrzení: lokalizační kvocient sekce zpracovatelského průmyslu 

v Pardubickém kraji je ve všech letech vyšší než jedna, a to z hlediska počtu zaměstnaných 

osob i z hlediska hrubé přidané hodnoty. 

Následující dílčí cíle práce pomohou k ověření určených hypotéz a naplnění hlavního cíle: 

- vysvětlit členění ekonomiky podle produkce a činnosti do určitých odvětví, které mají 

svoji charakteristiku a navzájem se odlišují, 

- teoreticky vysvětlit systém statistických klasifikací a jejich vývoj, 

- posoudit oblasti ekonomických aktivity podle předem určených ukazatelů za účelem, 

objektivního zhodnocení jednotlivých odvětví a jejich výkonnosti, 

- vysvětlit podstatu ekonomické transformace ČR , možné změny odvětvové struktury 

a rozdíly v nich mezi regiony, které řeší regionální politika 

- popsat a zhodnotit vývoj odvětví města Pardubic vč. regionu Pardubicka 

v nedávné minulosti i současnosti, 
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- zhodnotit Pardubický kraj z odvětvového hlediska v rámci celého hospodářství 

České republiky, 

- využít doporučení ve strategických rozvojových dokumentech jako nástroj pro rozvoj 

území. 

V diplomové práci jsou použity zejména metody komparace, analýzy, deskripce 

a matematicko-statistické metody. 

Zpracování práce proběhlo na základě informací získaných z knih, ročenek 

a elektronických zdrojů. Údaje pro systematickou analýzu relevantní odvětvové struktury byly 

dohledány z databází Českého statistického úřadu v Pardubicích.  
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1 ODVĚTVOVÁ STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY 

Ekonomika se člení podle produkce a činnosti do určitých odvětví, které májí 

svoji charakteristiku a navzájem se odlišují. Odlišením se chápe určitá specializace, 

která je pro dané odvětví specifická a která ovlivňuje použité vstupy a následně 

vyprodukované výstupy. Můžeme mluvit o třech  sektorech, kterými jsou primární sektor 

(sektor surovin, který zajišťuje prvovýrobu – tedy mění dostupné zdroje na produkty), 

sekundární sektor (ten zahrnuje průmyslovou výrobu a stavebnictví), poté je to terciární sektor 

(sektor služeb). Je možné se setkat i s pojetím  kvartárního sektoru, který se zaměřuje 

na znalostní obory. Díky odvětvové struktuře ekonomiky lze hlouběji poznat prostředí trhu, 

následně rozpoznat konkurenci a také je možné se díky odvětvím lépe zorientovat v národním 

hospodářství.[9] 

V České republice (dále jen „ČR“) tedy existuje mnoho oborů, které produkují zboží 

a služby a proto je důležité, aby tyto obory byly klasifikovány podle druhu zaměření 

do odvětví a data za jednotlivá odvětví mohla být statisticky zpracována a využívána 

pro analýzu a hodnocení trhu. Díky systematické klasifikaci je následně možné vidět vývoj 

jednotlivých sekcí a je také možné je porovnávat je na základě určených ukazatelů. 

1.1 Klasifikace NACE 

Statistické klasifikace vytvářejí rámec pro statistická data o činnostech v různých 

ekonomických oblastech a díky nim je možné srovnávat různé oblasti v různých státech. 

Systém statistických klasifikací vznikl především pod záštitou Statistické divize Spojených 

národů a díky němu se mohou tyto statistiky srovnávat. Na vyšších úrovních jsou statistiky 

shodné, ale na nižších úrovních se liší, dle stanovených pravidel. Existuje sedm základních 

druhů klasifikace [25]: 

 ISIC – klasifikace Spojených národů 

 CPC – Společná klasifikace výrobků 

 HS – Harmonizovaný systém klasifikace Světové celní organizace 

 CPA – Standartní klasifikace produkce Evropské unie 

 PRODCOM – Statistiky průmyslové produkce pro Evropskou unii 

 CN – Kombinovaná nomenklatura klasifikace Evropské unie 
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 SITC – Agregovaná klasifikace přemístitelných výrobků pro statistiku 

mezinárodního obchodu. 

Od 1. ledna 2008 byla v ČR zavedena Klasifikace ekonomických činností (dále jen „CZ-

 NACE“). Tato klasifikace byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace 

ekonomických činností, kterou užívá Evropská unie a nahrazuje Odvětvovou klasifikaci 

ekonomických činností (OKEČ). Je odvozena od klasifikace ISIC – pro srovnatelnost jsou 

definice a vysvětlivky shodné. Je povinná pro všechny členské státy Evropské unie 

a díky ní lze srovnávat data o činnostech v národních hospodářstvích. CZ NACE bere v potaz 

technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství a dále bere ohled na hospodářskou 

realitu. [24] 

Oblasti ekonomických činností jsou v klasifikaci rozděleny tak, že každé statistické 

jednotce, která provozuje ekonomickou činnost, lze připojit kód NACE. Ekonomickou 

činnost je možné charakterizovat výrobou určitého výrobku, či  poskytováním služby, 

spojenými s příslušnými vstupy, výstupy a výrobní procesy. Jde o oblasti, které jsou více 

či méně homogenní dle daného statistického hlediska. Nová hierarchická rozdělení jsou 

podrobněji členěná a nejvyšší úrovně jsou členěny dle nového konceptu tak, aby vynikly nové 

způsoby výroby a nově vzniklá odvětví. V Tabulce 1 je názorný příklad dělení. 

Jde tedy o 4 úrovně, kde v první úrovni je Sekce Stavebnictví a je značena alfabetických 

kódem F, druhá úroveň  tzv. Oddíl Výstavba budov je značen dvojmístným číselným kódem 

41 , třetí úroveň tvoří Skupina Developerská činnost, jež   je značena trojmístným číselným 

kódem 41.1. a poslední čtvrtá úroveň  představuje Třídu Developerská činnost, označenou 

čtyřmístným číselným kódem 41.10.  Přitom je třeba podtnout, že třídění podle klasifikace 

NACE nezáleží na druhu vlastnictví dané jednotky (právní formy, vlastnictví, organizační 

struktuře.). [25] 
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Tabulka 1: Rozdělení klasifikace CZ -  NACE Rev.2 

      SEKCE F - STAVEBNICTVÍ 

        

41 

ODDÍL   

  Výstavba budov 

        

  
41.1 

SKUPINA 

  Developerská činnost  

    

41.10 

TŘÍDA 

Developerská činnost 

        

  
41.2 

SKUPINA 

  Výstavba bytových a nebytových budov 

    

41.20 

TŘÍDA 

Výstavba bytových a nebytových budov 

    
41.20.1 

TŘÍDA 

Výstavba bytových budov 

    
41.20.2 

TŘÍDA 

Výstavba nebytových budov 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle [25] 

1.1.1 JEDNOTLIVÉ SEKCE A ZMĚNY VE STRUKTUŘE CZ -  NACE REV. 2 

Klasifikace CZ- NACE rev.2 má celkem 21 sekcí a 88 oddílů oproti starší verzi, kde bylo 

17 sekcí a 62 oddílů, jsou to tedy sekce A-U, které lze vidět v Tabulce 2 a každá vyjadřuje 

část odvětví, kterou klasifikuje i dále CZ-NACE rev. 2 je aktualizovanou verzí NACE 

rev. 1.1,do které přibyly nové sekce. Nová klasifikace je podrobněji členěná a úrovně 

na nejnižší úrovni jsou tvořené tak, aby odrazily různé způsoby výroby a nově vzniklá 

odvětví. 
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Tabulka 2: Porovnání sekcí klasifikace CZ NACE rev.1.1 a rev.2 

NACE Rev 1.1 NACE Rev. 2. 

A - Zemědělství, myslivost a lesnictví A - Zemědělství, lesnictví a rybářství 

B - Rybolov a chov ryb   

C - Těžba nerostných surovin B- Těžba a dobývání 

D - Zpracovatelský průmysl C - Zpracovatelský průmysl 

E - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a     vody D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla    

a klimatizovaného vzduchu 

  E - Zásobování vodou; činnosti související      

s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

F - Stavebnictví F - Stavebnictví 

G - Obchod; opravy motorových vozidel a 

výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 

domácnost 

G - Velkoobchod a maloobchod; opravy          

a údržba motorových vozidel 

I - Doprava, skladování a spoje H - Doprava a skladování 

  J - Informační a komunikační činnosti 

H - Ubytování a stravování I - Ubytování, stravování a pohostinství 

J - Finanční zprostředkování K - Peněžnictví a pojišťovnictví 

K - Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; 

podnikatelské činnosti 

L - Činnosti v oblasti nemovitostí 

  M – Profesní, vědecké a technické činnosti 

  N - Administrativní a podpůrné činnosti 

L - Veřejná správa a obrana; povinné sociální 

zabezpečení 

O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální 

zabezpečení 

M - Vzdělávání P - Vzdělávání 



 - 16 -  

 

N - Zdravotnictví a sociální péče; veterinární 

činnosti 

Q - Zdravotní a sociální péče 

O - Ostatní veřejné, sociální a osobní služby R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

  S - Ostatní činnosti 

P - Činnosti domácností T - Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; 

činnosti domácností produkujících blíže neurčené 

výrobky a služby pro vlastní potřebu 

Q - Exteritoriální organizace a instituce U - Činnosti exteritoriálních organizací           

a orgánů 

Zdroj: vlastní zpracování dle [25] 

 Rozdělení a nejzásadnější změny jsou uvedeny dle ČSÚ [25] níže: 

 Jelikož je klasifikace CZ- NACE přizpůsobena vzoru ISIC, která zohledňuje velmi 

důležitou roli zemědělství, sekce CZ-NACE rev. 1.1 zahrnující zemědělství 

a rybářství byly sloučeny, ale nižší úrovně (oddíly) této sekce naopak podrobněji 

rozčleněny. Tedy vznikla jedna sekce A – „Zemědělství, lesnictví a rybářství“. 

 V sekci C – „Zpracovatelský průmysl“ vznikly nové oddíly, které zastupují nově 

vniklá odvětví, ale i stará, u kterých vzrostla ekonomická nebo sociální důležitost. 

Z původních skupin vznikly oddíly a z původních tříd skupiny. Např. „Výroba 

kancelářských strojů a počítačů“ se změnila na „Výroba počítačů, elektronických 

a optických strojů a zařízení“. 

 Oddíly v sekci C zůstaly většinou nezměněny, jen původní oddíl 22 

„Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů“ a 37 „Recyklace 

druhotných surovin“, byly přesunuty do jiných sekcí (viz níže). 

 Vznikl nový oddíl 33 „Opravy a instalace strojů a zařízení“ 

 Nová sekce E „Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, 

odpady a sanacemi“, která zahrnuje činnosti ze starých oddílů 90,41 a 37 

a podrobnost úrovní dále vzrostla. 

 V sekci  „Stavebnictví“ se změnila struktura – ve starém členění byl jeden oddíl 45 

a z něj se staly tři oddíly3 a to 41 „Výstavba budov“, 42 „Inženýrské stavitelství“ 

a 43 „Specializované stavební činnosti“. 
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 Skupina 52.7 byla z bývalé sekce G „Obchod“ přemístěna. 

 Sekce I „Ubytování, stravování a pohostinství“ byla detailněji rozpracována 

kvůli rozdílnému zaměření daných činností. 

 Vznikla nová sekce J „Informační a komunikační služby“ a nová verze nabízí 

ucelenější pohled na dané odvětví. 

 Sekce K „Činnosti v oblasti nemovitostní a pronájmu; podnikatelské činnosti“ 

byla rozdělena do tří sekcí a to L, M a J. 

 Rozšíření proběhlo u sekce P „Vzdělávání“ – bylo rozděleno sportovní, kulturní 

a jiné vzdělávání a podpůrné činnosti. 

 Podrobněji členěna je i sekce Q „Zdravotní a sociální péče“ – z jednoho oddílu 

vznikly tři. A jako samostatný oddíl 75 byly do sekce M „Profesní, vědecké 

a technické činnosti“ přesunuty činnosti, které poskytují péči osobám a jsou 

důležitým předmětem zájmu sledování národního hospodářství. 

 Do sekce E „Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady 

a sanacemi“, J „Informační a komunikační služby“, R „Kulturní, zábavní 

a rekreační činnosti“ a S „Ostatní činnosti“ byla přenesena část sekce O „Ostatní 

veřejné, sociální a osobní služby“. Díky tomu byly některé činnosti povýšeny 

na úroveň oddílu. 

1.2 Ukazatele významné pro hodnocení odvětví 

Oblasti ekonomických aktivit je třeba posoudit podle předem určených ukazatelů tak, 

aby se mohly objektivně ohodnotit jednotlivá odvětví a jejich výkonnost. V této kapitole 

jsou odvětví zhodnocena dle úrovně  produkce, zaměstnanosti, produktivity, importu 

a exportu na základě  nejaktuálnějších dostupných údajů z ČSÚ. 

1.2.1 PRODUKCE JAKO ODVĚTVOVÁ CHARAKTERISTIKA 

Ukazatel produkce vyjadřuje výsledek výrobních činností daných odvětví 

podle klasifikace CZ-NACE. Produkce je vymezena jako výstup procesu, který je prováděn 

v jednotce, ve které se k přeměně vstupů ve výstupy používá práce a kapitál. Na trhu to jsou 

výrobky a služby a také služby a zboží, které jsou poskytovány bezplatně pro domácnosti 

soukromými neziskovými institucemi a vládním sektorem. Jde tedy o tzv. tržní produkci 

a netržní produkci. Podle keynesiánského  modelu je hospodářský růst propojen s produkcí 
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a spojen s předpokladem, kdy je důležitá rostoucí poptávka a dostatečná nabídka pracovní 

síly. Za těchto předpokladů se mohou změnit soukromé spotřeby, vládní investice, 

růst exportu, zvýšení investiční aktivity podnikové sféry apod.[10]  

Podle údajů ČSÚ, které jsou dostupné za rok 2013 [22] a byly zpracovány do Tabulky 3 

podle podílu produkce v sekcích sestupně, je zřejmé, že největší produkce byla dosažena 

v ČR v sekci C Zpracovatelský průmysl a nejmenší zastoupení bylo u sekce U Činnosti 

exteritoriálních organizací a orgánů (tj. činnosti mezinárodních organizací, jako je Organizace 

spojených národů, regionální organizace, oblast diplomatických a konzulátních zastoupení 

aj.). Z klasifikace CZ-NACE lze vyčíst, že v sekci C Zpracovatelský průmysl je mnoho výrob: 

od potravinářského průmyslu, přes výrobu chemických látek, až po výrobu plastových 

výrobků, je to nejvíce diverzifikovaná sekce dané klasifikace. Tzn. že i součet výstupů 

procesů jednotlivých druhů výrob je částka nejvyšší (3 556 329 mil. Kč) a to 37,21 % 

z celkové produkce.  
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Tabulka 3: Produkce podle sekcí CZ-NACE 

sekce CZ - NACE  
rok 2013 

mil. Kč 

rok 

2013 v 

% 

sekce CZ - NACE  

rok 

2013 

mil. Kč 

rok 

2013 v 

% 

C  Zpracovatelský průmysl 3 556 329  37,21% 
A  Zemědělství, lesnictví  

    a rybářství 
232 653  2% 

G  Velkoobchod a maloobchod;  

    opravy a údržba motorových  

    vozidel 

822 700  8,61% P  Vzdělávání 206 769  2% 

F  Stavebnictví 697 633  7,30% 
N  Administrativní a podpůrné  

     činnosti 
168 940  2% 

L  Činnosti v oblasti 

nemovitostí 
621 779  6,51% 

I  Ubytování, stravování  

   a pohostinství 
156 322  2% 

H  Doprava a skladování 557 085  5,83% 

E  Zásobování vodou; činnosti  

    související s odpadními  

    vodami, odpady a sanacemi 

112 177  1% 

M  Profesní, vědecké  

    a technické činnosti 
453 115  4,74% 

R  Kulturní, zábavní a 

rekreační  

    činnosti 

92 046  1% 

D  Výroba a rozvod elektřiny,  

    plynu, tepla a 

klimatizovaného  

    vzduchu 

433 810  4,54% B  Těžba a dobývání 82 026  1% 

O  Veřejná správa a obrana;  

    povinné sociální zabezpečení 
352 245  3,69% S  Ostatní činnosti 74 806  1% 

J  Informační a komunikační  

   činnosti 
349 237  3,65% 

T  Činnosti domácností jako  

zaměstnavatelů; činnosti  

domácností produkujících blíže 

neurčené výrobky a služby pro 

vlastní potřebu 

2 838  0% 

K  Peněžnictví a pojišťovnictví 333 012  3,48% 
U  Činnosti exteritoriálních  

     organizací a orgánů 
0  0% 

Q  Zdravotní a sociální péče 250 728  3% 

    
Zdroj: vlastní zpracování dle[22]       
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Z Tabulky 3 lze usoudit, že po dominantní sekci C Zpracovatelského průmyslu 

je na  druhém místě, ale s rozdílem 28,6 % procentních bodů, je sekce G Velkoobchod 

a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel. Produkci v rozmezí 5 – 10 % z celkové 

produkce udržuje v tomto roce sekce G, F, L a H. Sekce T a U má v nulovou produkci a řadí 

se tedy na konec tabulky, všechny zbývající sekce  jsou v rozmezí 1-5 % z celkové produkce.  

Tabulka 4: Oddíly sekce  C 

Čísla 

oddílu Název oddílu 

Čísla 

oddílu Název oddílu 

10 Výroba potravinářských výrobků 22 Výroba pryžových a plastových 

výrobků 

11 Výroba nápojů 23 Výroba ostatních nekovových 

minerálních výrobků 

12 Výroba tabákových výrobků 24 Výroba základních kovů, hutní 

zpracování kovů; slévárenství 

13 Výroba textilií 25 Výroba kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků, kromě strojů 

a zařízen 

14 Výroba oděvů 26 Výroba počítačů, elektronických      

a optických přístrojů a zařízení 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 27 Výroba elektrických zařízení 

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, 

korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, kromě nábytku 

28 Výroba strojů a zařízení jinde 

nespecifikovaných 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 29 Výroba motorových vozidel (kromě 

motocyklů), přívěsů a návěsů 

18 Tisk a rozmnožování nahraných 

nosičů 

30 Výroba ostatních dopravních 

prostředků a zařízen 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktů 

31 Výroba nábytku 

20 Výroba chemických látek a 

chemických přípravků 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 

21 Výroba základních farmaceutických 

výrobků a farmaceutických přípravků 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 

Zdroj: vlastní zpracování dl[28] 

Vzhledem k výraznému odlišení v podílu z celkové produkce sekce C Zpracovatelský 

průmysl se v Tabulce 4 rozlišují jednotlivé oddíly dané sekce a v Tabulce 5 je za rok 2013 

uveden počet ekonomických subjektů sestupně podle jejich podílu zastoupení 

v rámci této sekce. Oddíly jsou zde označeny jen číselně, protože jejich názvy jsou 

specifikovány v Tabulce č.4.  Nejvíce subjektů je v oddíle 24 Výroba základních kovů, hutní 

zpracování kovů; slévárenství s počtem 48 188 subjektů a dále v oddíle 15 Výroba usní 

a souvisejících výrobku s počtem subjektů 29 362. Naopak nejméně podnikatelských subjektů 
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je  v oddíle 18 Tisk a rozmnožování nahraných subjektů s počtem 47 a také v oddílu 

20 Výroba chemických látek a přípravků není v ČR četné podnikání. 

Tabulka 5: Počet podnikatelských subjektů v oddílech sekce C za rok 2013 

Oddíly sekce 

C 
Počet % 

Oddíly sekce 

C 
Počet % 

Oddíl 24 48188 25,34 Oddíl 21 3627 1,91 

Oddíl15 29362 15,44 Oddíl 12 3247 1,71 

Oddíl 26 14042 7,38 Oddíl 25 2996 1,58 

Oddíl 33 13394 7,04 Oddíl 9 1796 0,94 

Oddíl 13 11989 6,30 Oddíl 23 1245 0,65 

Oddíl 30 9336 4,91 Oddíl 11 1157 0,61 

Oddíl 31 9336 4,91 Oddíl 28 1077 0,57 

Oddíl 32 8564 4,50 Oddíl 16 917 0,48 

Oddíl 17 8185 4,30 Oddíl 14 765 0,40 

Oddíl 10 8031 4,22 Oddíl 29 648 0,34 

Oddíl 22 6941 3,65 Oddíl 20 89 0,05 

Oddíl 27 5219 2,74 Oddíl 18 47 0,02 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle [28] 

1.2.2 ZAMĚSTNANOST JAKO ODVĚTVOVÁ CHARAKTERISTIKA 

Ekonomický vývoj v zemi je ovlivněn pracovní silou, která zahrnuje zaměstnané osoby 

starší 15 let, ale i nezaměstnané, za které jsou považovány všechny osoby starší 15 let, 

které v daném období nebyly zaměstnané, ale byly připraveny k nástupu do práce do 14 dnů 

a  práci aktivně hledaly. Tato definice je přejatá od Mezinárodní organizace práce 
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a díky ní je možné měřit obecnou míru nezaměstnanosti, která by se měla pohybovat 

mezi 5 až 6 procenty.[34] Podle Alfreda Marshalla, který je spojován se založením 

neoklasické ekonomické koly, je nezaměstnanost odvozena od poptávky po práci, 

která je odvozena od poptávky po statcích a službách, díky kterým je užíván faktor práce.[6] 

Při hodnocení zaměstnanosti by měla být zmíněna i tzv. genderová nerovnost, která vyjadřuje, 

že jedna osoba je znevýhodněná vůči druhé na základě pohlaví. Nejdůležitější otázku, 

kterou zaměstnavatel řeší u žen, je předpokládaná rodičovská dovolená, která se u mužů 

tradičně nepředpokládá. Proto nastává situace, že trh práce je více obsazován muži 

a i přes vysoké procento zaměstnanosti žen je vidět nerovné zacházení. Tyto rozdíly by měly 

být v dnešní moderní společnosti, vyhlazeny, protože i ženy by měly mít možnost na stejnou 

mzdu odpovídající pracovní pozici stejně tak jako muži. [34] 

Z těchto poznatků se odvíjí následující hodnocení zaměstnanosti vybraných sekcí CZ-

NACE rev. 2 v ČR podle údajů ČSÚ, které jsou dostupné za 3. čtvrtletí roku 2013. V Tabulce 

6 jsou uvedené údaje sekcí A, C, D, F, G, H, I , K, M, O, P, Q, které mají podle ČSÚ největší 

váhu v ekonomickém vývoji ČR, protože tyto sekce se řadí v produkci s podílem větším 

než 2 % z celkového výsledku. 

 Zcela největší podíl zaměstnanosti 25,5 % v ČR udržuje sekce C Zpracovatelský průmysl. 

Tyto činnosti mají velký podíl na ekonomickém výkonu,  protože produkce  zpracovatelského 

průmyslu má v ČR největší zastoupení, dle informací v předešlé kapitole. V rozmezí 5-10 % 

z celkové zaměstnanosti se pohybují sektory F, G, H,  I,  K Nejméně zaměstnanců s podílem 

mezi 1-5% z celkové zaměstnanosti se pohybuje v sekci  N, O, A, P a Q.  
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Tabulka 6: Zaměstnanost vybraných sekcí CZ-NACE 

Vybrané sekce CZ - NACE : 

Celkem 

    

v tis. 

fyzických 

os. 

v % 

Počet zaměstnaných v jediném (hlavním) 

zaměstnání 4 093,0 100,0 

Zpracovatelský průmysl C 1 044,7 25,5 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu D 590,5 14,4 

Stavebnictví F 418,3 10,2 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel G 354,3 8,7 

Doprava a skladování H 324,9 7,9 

Ubytování, stravování a pohostinství I 321,4 7,9 

Peněžnictví a pojišťovnictví K 301,0 7,4 

Profesní, vědecké a technické činnosti M 218,8 5,3 

Veřejná správa a obrana; povin. sociál. 

zabezpečení O 200,6 4,9 

Zemědělství, lesnictví a rybářství A  139,0 3,4 

Vzdělávání P 120,0 2,9 

Zdravotní a sociální péče Q 59,5 1,5 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle [35] 

Při detailnějším  rozpracování na oddíly, které jsou specifikovány v Tabulce 4 

ve Zpracovatelském průmysl, který má největší podíl na zaměstnanosti v ČR,  lze z Tabulky 7 

vyčíst, že více než 40 % z celkového počtu pracovníků v sekci C je zaměstnáno v pěti 

oddílech (25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, 28 Výroba strojů 

a zařízení jinde neuvedených , 10 Výroba potravinářských výrobků a 27 Výroba elektrických 

zařízení). Naopak nejméně zaměstnaných je v oddílech 21, 15 a 19. Tam zaměstnanost 

nepřekračuje hranici jednoho procenta. 
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Tabulka 7: Zaměstnanost v sekci  C Zpracovatelský průmysl 

Oddíly 

sekce C 

Počet 

zaměstnaných  

ve fyz.os. 

v % 
Oddíly 

sekce C 

Počet 

zaměstnaných 

ve fyz.os. 

v % 

Oddíl 

25 
141511 11,55 Oddíl 20 27034 2,21 

Oddíl 

29 
137906 11,26 Oddíl 13 22714 1,85 

Oddíl 

28 
115153 9,40 Oddíl 30 20493 1,67 

Oddíl 

10 
87435 7,14 Oddíl 31 20210 1,65 

Oddíl 

27 
83286 6,80 Oddíl 17 17392 1,42 

Oddíl 

22 
75738 6,18 Oddíl 18 16269 1,33 

Oddíl 

23 
49548 4,05 Oddíl 14 15401 1,26 

Oddíl 

24 
41528 3,39 Oddíl 10 12979 1,06 

Oddíl 

33 
39941 3,26 Oddíl 21 9439 0,77 

Oddíl 

26 
39445 3,22 Oddíl 15 4953 0,40 

Oddíl16 33147 2,71 Oddíl 19 2188 0,18 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle [28] 

1.2.3 PRODUKTIVITA JAKO ODVĚTVOVÁ CHARAKTERISTIKA 

V praxi se pro hodnocení hospodářství hojně užívá ukazatel produktivity výrobního 

faktoru („PVF“). Jde o měření výkonnosti daného výrobního faktoru. Čím vyšší je výsledný 

ukazatel, tím lépe. Vychází se z obecného vzorce: 

𝑃𝑉𝐹 =
A

B
 

      (1) 

A   …množství výstupu 

B   …množství vstupu (daný výrobní faktor) 
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Pro účely práce je vzorec přetransformován do podoby (2), ukazatel produktivity 

výrobního faktoru sekcí („PVFi“), kde vstupem je počet zaměstnaných a výstupem produkce 

v mil. Kč ve vybraných sekcí, u kterých byl zjištěn více jak 2% podíl na celku. 

𝑃𝑉𝐹𝑖 =
𝐴𝑖
𝐵𝑖

 

 (2) 

Ai   …množství produkce i-té sekce v peněžních jednotkách 

Bi  …počet zaměstnaných osob v i-té sekci 

Ukazatel produktivity je relativní ukazatel, který vyjadřuje  dílčí míru efektivnosti využití 

vstupů na výstupy. Poměřuje se počet pracovníků zaměstnaných v sekci s množstvím 

produkce. Tento ukazatel se užívá v mezinárodním měřítku, protože je klíčovým ukazatelem 

ekonomické výkonnosti. Produktivitu je samozřejmě možné ovlivnit. A to převážně 

technologiemi a know-how, které je možno v hospodářství využít. [14] Je tedy efektivní, 

aby ekonomika země využívala sekce, kde je vysoká produktivita a více využila potenciál 

sekcí, kde je produktivita nízká. 

Při hodnocení produktivity v této práci se vychází se stálých cen a jde o vyjádření 

produkce, která vyjadřuje výsledek efektivnosti pracovníků v odvětví. Tedy hodnota produkce  

připadající na jednoho pracovníka 
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Tabulka 8: Ukazatel produktivity vybraných sekcí CZ-NACE rev.2 

Vybrané sekce CZ – NACE rev.2 : 

Ukazatel PVFi 

(produkce v mil. Kč 

na 1 pracovníka ) 

C Zpracovatelský průmysl  3,40 

K Peněžnictví a pojišťovnictví  2,78 

M Profesní, vědecké a technické činnosti  2,07 

H Doprava a skladování  1,85 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství  1,67 

F Stavebnictví  1,67 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1,39 

O Veřejná správa a obrana; povin. sociál. zabezpečení  1,08 

I Ubytování, stravování a pohostinství  0,78 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 

vzduchu  0,73 

Q Zdravotní a sociální péče  0,71 

P Vzdělávání  0,64 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle [22] 

V Tabulce 8 jsou uvedené výsledky ukazatele produktivity, které byly stanoveny 

na základě výpočtu dle vzorce (2). Jsou zde sestupně seřazeny  výsledky vybraných  sekcí 

CZ-NACE rev.2, konkrétně jde o 12 sekcí, u kterých se měřila produktivita. Největší 

produktivitu vykazuje sekce C Zpracovatelský průmysl s hodnotou 3,4 mil. Kč na pracovníka. 

Výrazná produktivita je i v dalších 7 sekcí, které jsou uvedeny v tabulce, jsou jimi sekce K, 

M, H, A, F, G a O. V těchto sekcí je produktivita výrazná, s hodnotami většími než jeden mil. 

Kč na pracovníka. Nejnižší produktivita je zaznamenána v sekci P Vzdělávání.  

V sekcích, kde je naměřená nízká výkonnost pracovníka je zapotřebí přijmout fakt, 

že v těchto sektorech bude vždy velký podíl lidského faktoru, protože dva sektory, které jsou 

v Tabulce 8  na posledním místě,  patří do ekonomického sektoru kvartárního. Produktivity 

v těchto sekcí je počítána také s výstupem, který je charakterizován množstvím produkce, 
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ale v této oblasti je produkce měřena velikostí prostředků, které do této oblasti investuje 

veřejný a soukromý sektor. Jde o nákladovou metodu, kdy  nejsou  používány tržní ceny, 

ale vložené investice. Je také zapotřebí přijmout fakt, že v těchto sekcích bude vždy potřeba 

více pracovníků na vyvinutí práce, ze které vznikne výsledná hodnota, protože zde práce stojí 

opravu na lidském činiteli, protože není užívána například automatizovaná výroba, kde jsou 

využívány stroje. V sekci C Zpracovatelský průmysl tomu je ale naopak, protože se zde 

využívá automatizovaná výroba, kdy zaměstnaná osoba např. jen dohlíží na stroj, který vyrábí 

produkty, které se pak prodávají a ty pak určují hodnotu celkové produkce. Výsledné hodnoty 

PVFi jsou proto tedy značně odlišné.  

Ekonomické subjekty, které patří do sekcí, jež nemají vysokou produktivitu, by se měly 

snažit o její zlepšování, a to zvyšováním efektivnosti využití prostředků vložených  

z veřejného i soukromého sektoru.  Například  zvyšováním vědecko-technického rozvoje, 

lépe využívat materiálního vybavení apod. Lze využít i mnoho programů, které jsou dotovány 

například z rozpočtu ČR nebo z EU a lze z nich získat finanční prostředky.  V sekci C, 

která má nejvyšší produktivitu, ji mohou ještě více zlepšit např. motivací pracovníků, 

snížením nákladů, nebo také snížením pracovních sil, ale vždy za předpokladu, že kvalita 

produkce nezaznamená pokles. 

1.2.4 ZAHRANIČNÍ OBCHOD JAKO ODVĚTVOVÁ CHARAKTERISTIKA 

Export a import jsou velmi důležité ukazatele,  protože ovlivňují výši  hrubého domácího 

produktu , který můžeme vypočítat výdajovou metodou. Při této metodě se sčítají  položky 

výdajů domácností na spotřebu, soukromé hrubé domácí investice, výdaje státu na nákup 

výrobků a služeb a čistý export (tzn. od hodnoty exportu je odečtena hodnota 

importu).Exportem se rozumí hodnota vývozu, která obsahuje zboží a služby, jež byly 

vyvezeny přes hranice do států EU nebo do třetích zemí, a import je jeho „opakem“, 

tedy hodnota zboží a služeb, které byly přivezeny do ČR z členských států EU i z třetích zemí.  

Heckscher-Ohlinův model lépe vysvětluje specializaci zemí na určitou produkci. 

Z předpokladů (dokonalé konkurence, rozdílné výkonosti výrobních faktorů práce a kapitálu,, 

identické preference, žádné překážky na trhu) vyvozuje, že země se ke specializaci na zboží 

a služby přiklánějí tehdy, pokud je země lépe vybavena faktorem, který je k této produkci 

potřeba. Export se zvyšuje, pokud je země vybavena více kapitálem, než půdou a dovážené 

zboží bude náročné na práci. A naopak.[16] 

V Tabulce 9  jsou zpracované údaje vybraných sekcí CZ-NACE z dostupných údajů ČSÚ. 

Jsou jimi první čtyři sekce CZ-NACE. Jelikož má zpracovatelský průmysl největší zastoupení 
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v národní ekonomice, lze z  toho vyvodit i fakt, že bude mít největší podíl na čistém exportu. 

Potvrzují to i údaje níže, protože nejvíce dováženého a vyváženého zboží a služeb je právě 

v sekci C Zpracovatelského průmyslu. Je tedy vidět, že sekce A i B  mají obchodní bilanci 

zápornou., ale výsledná obchodní bilance má ve sledovaném roce kladnou hodnotu 318 389 

mil. Kč. Díky čistému exportu ze sekcí Ca D je obchodní bilance kladná, i přesto, že ve dvou 

sekcích vykazuje ekonomika zápornou bilanci.  

Tabulka 9: Čistý export vybraných sekcí CZ-NACE za rok 2013 v mil. Kč 

sekce CZ - NACE  Export  Import   Čistý export 

celkem  3 111 247  2 792 858  318 389  

C  Zpracovatelský průmysl 3 000 536  2 487 957  512 579  

D  Výroba a rozvod elektřiny,  

    plynu, tepla a klimatizovaného  

    vzduchu 

31 429  17 463  13 966  

A  Zemědělství, lesnictví  

    a rybářství 
49 567  54 658  -5 091  

B  Těžba a dobývání 29 715  232 780  -203 065  

 
Zdroj: vlastní zpracování dle [22] 

Saldo bilance zahraničního obchodu ve vybraných sekcí CZ-NACE je znázorněno 

na Obrázku 1 a ilustrativně tak doplňuje zmíněné údaje Tabulky 9 výše.  
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Obrázek 1: Čistý export vybraných sekcí CZ-NACE za rok 2013 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle [22] 

Z výsledků čistého exportu podle odvětví lze vyvodit,  že česká ekonomika je exportně 

dominantní ve zpracovatelském průmyslu a následující významnou oblastí je sekce D Výroba 

a rozvoj elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, což dokazuje i žebříček sdružení 

CZECH TOP 100, ve kterém jsou uvedené nejvýznamnější firmy v ČR s největšími zisky 

a tržbami. Jsou to ekonomické subjekty, převážně operující v těchto dvou  sekcích. Tabulce 

10 jsou znázorněny firmy, jejich tržby za rok 2013 a města, ve kterých mají sídla. Bilance 
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zahraničního obchodu může být ovlivňována opatřeními, kterými mohou být např. zavedení 

cel, oslabení kurzu národní měny přes centrální banku jako nástroje monetární politiky, 

které zvýší export, protože zboží se stane pro zahraniční kupce levnější a sníží se import, 

protože zboží z jiného státu se stane pro občany daného státu dražší. 

Tabulka 10: Nejvýznamnější firmy v ČR podle  žebříčku sdružení CZECH TOP 100 za rok 

2013 

Pořadí Firma Město 
Tržby 2013 

(tis.Kč) 

1 ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav 268 500 000 

2 ČEZ, a.s. Praha 217 273 000 

3 RWE Supply&Trading CZ, a.s. Praha 180 213 863 

4 AGROFERT, a.s. Praha 151 705 412 

5 UNIPETROL, a.s. Praha 99 414 795 

6 FOXCONN CZ s.r.o. Pardubice 97 305 705 

7 Energetický a průmyslový holding, a.s. Brno 82 876 000 

8 ČEPRO, a.s. Praha 73 428 483 

9 MORAVIA STEEL a.s. Třinec 60 663 359 

10 Eni Česká republika, s.r.o. Praha 48 090 123 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle [33] 

Firmy uvedené v Tabulce 10  byly vyhodnoceny na základě nejvyšších dosažených tržeb 

za rok 2013. Nejlépe je na tom Škoda auto a.s., která má sídlo v Mladé Boleslavi. Z hlediska 

lokalizace firem je třeba zmínit, že nejvíce sídel uvedených firem je v Praze. 

Z Tabulky 10  lze vyčíst, že nejvíce ekonomických subjektů, které mají největší tržby 

v ČR, se pohybuje v sekundárním ekonomickém sektoru, především se zaměřením činnosti 

na výrobu a rozvod elektřiny, plynu.  
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2 ODVĚTVOVÁ STRUKTURA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

2.1 Ekonomická transformace  

V průběhu 90. let se v Československu odehrál proces ekonomické  transformace, 

který byl velmi složitý a těžký. Z centrálně plánované ekonomiky došlo ke změně na tržní 

fungování ekonomiky a celé hospodářství bylo díky tomuto vlivu zasaženo cyklickým 

vývojem. Znamenalo to tedy, že fungování ekonomiky již  nebylo určováno státem 

a jeho centrálními dlouhodobými plány, ale začalo se formovat na základě nabídky 

a poptávky na trhnu, kde vystupuje kupující a prodávající.  Za předpokladu nedokonalé 

konkurence právě trh tedy určoval, co se bude vyrábět, jak se to bude vyrábět a především 

pro koho se bude vyrábět. Vývoj mikrosféry, tedy podniků, je pro ekonomiku klíčový. 

Proto se jevila transformace jako pozitivní vliv, která odbourala špatnou ekonomickou 

strukturu. 

 Jednalo se i o ukončení orientace jen na východní trhy, tzn. především na průmysl těžký 

a vojenský, o zlepšení produktivity práce s pomocí užití motivace subjektů, kdy místo 

maximalizace výstupů za pomocí minimalizace vstupů, se začala užívat myšlenka 

maximalizace zisku pomocí efektivní výroby.  Šlo ale o zdlouhavý proces, protože po roce 

1989 stát začal zavádět restriktivní monetární i fiskální politiku, což manažerům neulehčovalo 

podnikání, jelikož na tuto situaci nebyli zvyklí. Jednalo se o opatření, kdy nebylo 

už tak jednoduché získat pro podnikání úvěr a také byly zrušeny subvence ztrátových 

podniků. Byly přijaty právní změny o soukromém podnikání, o akciových společnostech 

a o státním podniku, v nichž bylo ustanoveno, že podnikání už není trestné, a to mělo vést 

k okamžitému vzestupu počtu individuálních podnikatelských subjektů. [17]  

Přelom tisíciletí byl pro ČR významným, protož ekonomika od roku 2001 podle ČSÚ 

zaznamenala růst. Roku 2004 vstoupila ČR do společenství Evropské unie(dále jen EU). 

Podniky, které dnes působí na území státu jsou ale významnými hráči i na globálních trzích 

a mají tak větší možnosti uplatnění svých výrobků a služeb. Vstupem do EU se tedy rozšířila 

velikost hospodářského prostoru a podniky dostaly příležitost využívat nové příležitosti 

pro uplatnění. Konkurenceschopnost v globalizovaném světě je determinována rychlostí, 

s jakou se podnik přizpůsobí stále se měnícím podmínkám na trhu a především 

také schopností tvořit hodnotu pro zákazníky. Výrok  Petera  F. Druckera, že podnikatelský 

koncept 20. století bude „společnost znalostí“ mohlo být pojato jako motto pro podniky,  

jelikož postupem času podnikatelé zjistili, že podmínka úspěchu nejsou jen hmotná aktiva, 



 - 32 -  

 

ale také nehmotná aktiva  (znalostní), která představují tzv. intelektuální kapitál. Proto začal 

růst podíl lidí, kteří se začali zajímat o výzkum a vývoj, informatiku a vzdělávání.[4]  

Globalizace začala působit na stát jako celek a začaly se objevovat rozdíly mezi státy, 

které hrají velkou roli v konkurenceschopnosti. Každý stát disponuje rozdílnými možnosti, 

kterých může využívat podnikatelské prostředí. Tyto rozdíly začaly hrát roli i v menších 

administrativních celcích státu, protože si podnikatelé uvědomují, že mohou využívat 

rozdílnost potencionálu geografických celků tak, aby byli více konkurenceschopní. 

2.2 Místní a regionální rozvoj 

Postavení jednotlivých administrativních celků (jako jsou kraje, okresy , města, obce) 

je výsledek dlouhodobého procesu rozvoje, který využívá rozdílů prostorového uspořádání 

jednotlivých celků. Z pohledu úspěchu podniku je zapotřebí zmínit lokalizační faktory, 

které ovlivňují strukturu odvětví. Jsou jimi přírodní podmínky, poloha, dopravní dostupnost, 

infrastruktura apod.  

Odvětví ekonomiky jsou jinak náročné na půdu, kapitál, pracovní sílu, skladování, 

dopravu apod. Proto jsou lokalizační faktory pro výběr místa pro podnik velmi důležitá. 

Lokalizační faktory jsou zpravidla uvedeny v územní analýze [5]. Každé území disponuje 

s rozdílnými lokalizačními faktory, díky tomu je složení podniků diverzifikované a může 

docházet k rozdílnému ekonomickému růstu daných celků. Kde se rozhodne podnik podnikat 

je tzv. lokalizační rozhodnutí, které ovlivní výběr lokality pro podnik na základě porovnání 

všech dostupných faktorů, které by mohly být pro umístění podniku důležité. Je to velmi 

důležité rozhodnutí, protože nesprávně zvolená lokalita může podstatně snížit šance 

nově založeného podniku.[5] 

Rozdíly mezi regiony řeší regionální politika, jejímž prvotním cílem je jejich snižování. 

Jde tedy o efektivní využívání vložených prostředků, které mají řešit problémy daného místa 

a řešit i druhý cíl tzv. růstový efekt. Oblasti, které se silně vyvíjejí by měly poskytovat 

hospodářské příležitosti pro ekonomické subjekty ze slabších regionů. V posledních letech 

jsou ale uplatňovány tzv. nástroje regionálního rozvoje, které jsou definovány v kapitole 2.2.3 

a rozdíly regionů se berou jako determinanty hospodářského růstu. Jde tedy o korigování 

prostorových důsledků tržní ekonomiky, kdy je cílem ekonomický růst, a zlepšení sociálního 

postavení regionů.[13] 

Rozvoj lze definovat jako proces změn, který je uskutečňovaný postupně a díky němu 

narůstá efektivnost využívání zdrojů na daném území. Je nutné rozlišovat rozvoj a růst. Růst 
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se týká kvantitativních změn zaměstnanosti, občanské vybavenosti, příjmů obyvatel atd., 

pojem rozvoj se zaměřuje na kvalitativní charakteristiky, tedy zvýšení kvalifikace pracovníků, 

zlepšení kvality života apod. Další pojmy, které je nutno zmínit je rozdíl mezí místním 

rozvojem, který je uskutečňován v daném městě či obci a regionálním rozvojem, 

který je spojen s vyššími územně samosprávnými celky. Jde tedy o rozdíly, které se týkají 

velikosti území, na které je rozvoj zaměřený. [13] 

Místní rozvoj je rozvoj území části regionu, kdy se do popředí dostávají změny, 

které  se týkají místního ekonomického rozvoje. Jde tedy o činnosti orgánů veřejné správy, 

místních organizacích, soukromým ziskových subjektů a neziskových organizacích, 

které mají zlepšovat místní ekonomiku, díky jejich spolupráci. Jde o zajištění 

konkurenceschopnosti a udržitelného růstu. Systémový rozvoj bere ohled na životní prostředí, 

infrastrukturu, podporu podnikání, získávání finančních prostředků apod. Vše musí být 

v souladu se strategickými dokumenty daného území. Je to tedy spolupráce soukromého 

a veřejného sektoru, která vede k zlepšení života obyvatel, především tvorbou nových 

pracovních míst. [13] 

Regionální rozvoj představuje cílený ekonomický rozvoj většího území, než je geograficky 

vymezené území, kterým se myslí růst socioekonomického potencionálu a úrovně regionu, 

využití rozvojového potencionálu, konkurenceschopnosti apod. Jde o partnerství veřejného 

a soukromého sektoru, kdy se realizují činnosti, jejichž výsledkem jsou investice, vznik 

nových pracovních míst a celkové zlepšení životní úrovně obyvatelstva regionu. 

Jde především o aktivity, které směřují na podporu firem v soukromém sektoru.  [13] 

2.2.1 NÁSTROJE A PŘÍSTUPY K MÍSTNÍMU A REGIONÁLNÍMU ROZVOJI 

Místní a regionální rozvoj lze podle metodologie Světové banky[13] ovlivňovat těmito 

nástroji a přístupy: 

 Podporou místních podnikatelů  - kde je cílem zlepšení místního (regionálního) 

podnikatelského prostředí. 

 Podporou již existujících podniků. 

 Podporou vzniku nových podniků. 

 Investicemi do infrastruktury – tvrdé i měkké (vzdělávání pracovníků, trvalé 

vzdělávání obyvatel apod.). 

 Podporou růstu určitých částí odvětví a ekonomiky. 
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 Podporou problémových oblastí – zejména hospodářsky a strukturálně postižených 

území. 

Významným nástrojem místního a regionálního rozvoje jsou rozvojové agentury, 

které se zaměřují na projektové poradenství. Jsou v nich zahrnuty týmy s kvalifikovanými 

specialisty na regionální rozvoj a využívají prostředky regionální politiky, např. fondy EU. 

[13] 
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3 MĚSTO PARDUBICE VČ. REGIONU PARDUBICKA A JEHO ODVĚTVÍ 

V MINULOSTI A SOUČASNOSTI 

Podnikatelské prostředí je tedy ovlivňováno nejen změnou řízení ekonomiky, cyklickými 

výkyvy, ale i faktory, především lokalizačními, které působí na strukturu odvětví daného 

území a je ovlivňováno celkovým procesem rozvoje. ČR se rozděluje na správní území, 

na kraje, ve kterých jsou okresy, a obce. V této práci bude analyzován region Pardubicka 

a město Pardubice, které spadají do Pardubického kraje, který je znázorněn  na Obrázku 2. 

Pardubický kraj má celkem 4 okresy, kterými jsou Pardubice, Chrudim, Ústí nad orlicí 

a Svitavy. 

Obrázek 2: Poloha Pardubického kraje a jeho okresy 

 

Zdroj:[20]  

 

3.1 Region Pardubicka 

Region je účelově vymezené území, kde jsou hranice vymezeny funkčními vazbami 

a společnými charakteristikami přírodními, klimatickými, ekonomicko-sociálními apod.[15] 

Jeho velikost je odlišná, právě díky těmto charakteristikám. Region může být určen účelově 

(území, kde se řeší určitý problém) nebo administrativně, to je vymezení státní správou 

a územní samosprávou. V této práci je region vnímán jako územně-správní oblast okresu 

Pardubice, tedy bylo vybráno podle administrativního třídění.  

3.1.1 ÚZEMNÍ ANALÝZA REGIONU PARDUBICKA 

Analýza okresu Pardubice je provedena na základě dat Krajské správy ČSÚ v Pardubicích 

[20] 
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Okres Pardubice vznikl sloučením čtyř rušených okresů v roce 1960 – Holice, 

Pardubice město, Pardubice-okolí a Přelouč. Je to nejmenší okres v kraji s rozlohou 

880 km
2
.Tato oblast  je charakteristická ne příliš členitým povrchem s relativně nízkým 

výškovým rozpětím, kde je převážná část území součástí Polabské nížiny. Podnebí je většinou 

suché a teplé a to tvoří dobré podmínky pro zemědělství. Nejdůležitější z vodních toků je řeka 

Labe, s přítoky Chrudimkou a Loučnou. Díky velkému počtu rybníků má okres Pardubice 

nejvyšší počet vodních ploch v Pardubickém kraji. Bohdanečský rybník byl dokonce vyhlášen 

národní přírodní rezervací.  Je zde také vybudovaný umělý Opatovický kanál o délce 32 km. 

 Ze 60 % je okres tvořen zemědělskou půdou a nezemědělské půdy jsou zastoupeny 

velkým počtem lesních pozemků. V okrese je bohužel velké znečištění životního prostředí 

a proto spousta obyvatel využívá k rekreaci okolní okresy, především Chrudimsko. 

Je rozdělen na 112 obcí a i přesto, že je to okres s nejmenší rozlohou má v rámci kraji 

nejvyšší hustotu zalidnění – 192 obyvatel na km
2 

. Ale tempo růstu obyvatelstva zde od roku 

2009 klesá. Okres Pardubice se vyznačuje dlouhodobě nízkou nezaměstnaností.  

Díky nové bytové výstavbě, která probíhá od roku 2000, se zázemí v tomto území zlepšuje. 

Výhodou okresu Pardubice je jeho poloha z hlediska dopravního spojení, 

protože jeho územím prochází celostátně nejvýznamnější železniční trať Praha – Olomouc. 

Dále je okres dostupný i po dálnici D11 a navazuje rychlostní silnicí na krajské město Hradec 

Králové. Počet cestujících, kteří cestují letecky, se zvyšuje, a to díky stálému zlepšování 

fungování vojenského i civilního provozu místního letiště. Region tvoří krajské město 

Pardubice, které je centrem vzdělanosti, kulturního a společenského života a sportu. 

Univerzita Pardubice přispívá k rozvoji vzdělanosti. V oblasti sportu má  nadregionální 

význam dostihový závod Velká pardubická, motocyklové závody Zlatá přilba a pardubický 

hokejový klub.  

3.1.2 ODVĚTVOVÁ STRUKTURA REGIONU PARDUBICKA 

Odvětvová struktura  okresu Pardubice je hodnocena na základě srovnání dostupných dat 

z roku 1989, 2001 a 2011. Rok 1989 a 2001 jsou pro ČR mezní roky, kdy probíhaly cyklické 

výkyvy rozvoje hospodářství, proto jsou tyto roky užity i pro hodnocení regionu a rok 2011 

je poslední rok pro sčítání lidí, domů a bytů, tedy nejmladší dostupná data, která jsou 

věrohodná. Jelikož je v každém roce přistupováno k rozdělení na sektory dle jiné klasifikace,  

základní dělení ekonomické struktury aplikované  v této práci se orientuje  na ekonomické 

sektory, které jsou uvedeny v Příloze A. Je to tedy sektor primární, sekundární, terciární 

a kvartární (tržní a netržní). Klasické členění na tři ekonomické sektory je rozšířeno na čtyři, 
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přičemž čtvrtý – kvartární sektor, zahrnující znalostní část ekonomiky, se v práci navíc dělí 

na dvě části, a to podle subjektů, které v tomto sektoru vystupují. Jsou to sektory, 

které se orientují na služby související s tvorbou a sdílením informací, vzděláváním, 

výzkumem a vývojem a službami, které jsou orientovány na znalosti. [20] Tržní kvartární 

sektor představuje tržní komerční prostor, kde vystupují soukromé firmy. Sektor kvartární 

netržní ale představuje subjekty, které spadají jednak do veřejného sektoru a jednak jde 

o nevládní neziskové organizace. Je to ta část kvartárního sektoru, která je ovlivňována 

fiskální politikou a podléhá kontrole státu. 

 Hodnocení proběhlo na základě dat ekonomicky činných obyvatel a počtu ekonomických 

subjektů v regionu, jejichž podrobnější členění dle sektorů jsou uvedena taktéž v Přílohách B, 

C a D. 

Hodnocení odvětvové struktury je klíčové z hlediska analýzy rozvoje  regionu. K tomuto 

hodnocení lze využití škálu metod a nástrojů. A však nejčastěji používaným ukazatelem 

je lokalizační kvocient, který je použit i v této kapitole jako směrodatný k posouzení 

prostorové koncentrace sektorů regionu v národní ekonomice. 

Zaměstnanost 

Vývoj struktury odvětvové zaměstnanosti v regionu Pardubicka je znázorněn 

na Obrázku 3. Celkový počet zaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel se vývojově nijak 

razantně nezměnil, v roce 1989 bylo 83 452, v roce 2001 82 666 a v roce 2011 bylo 

83 299 zaměstnaných. Je pravděpodobné, že to ovlivňuje i fakt, že podle územní analýzy 

v regionu od roku 2009 klesá počet obyvatel. V regionu lze mluvit o smíšené sektorové 

struktuře, kde je největší zaměstnanost zastoupena v sekundárním sektoru po celé vývojové 

období, ale má sestupnou tendenci, protože od roku 1989 do roku 2011 počet zaměstnaných 

kles zhruba o 50 %. Snížení zaměstnanců došlo také v sektoru primárním a terciárním. 

K výrazné změně došlo v kvartárním sektoru, kde nárůst zaměstnanců byl v jeho tržním 

i netržním  sektoru dá se říci dvojnásobný. 
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Obrázek 3: Vývoj zaměstnanosti v regionu Pardubicka 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [7][20]  

Počet ekonomických subjektů 

Srovnání počtu ekonomických subjektů v regionu od přelomu tisíciletí je znázorněn 

na  Obrázku 4 a má, co se týče celkového počtu subjektů,  směr vzrůstající, v roce 2001 bylo 

subjektů  33 243 a v roce 2011 už 40 472. Za rok 1989 jsou tyto informace nedostupné. 

Nejvíce subjektů se pohybuje v oblasti terciárního sektoru, kde se počet zvýšil přibližně 

o 6 %. Největší nárůst ekonomických subjektů za toto období zaznamenal kvartární sektor 

netržní, kde se v regionu Pardubicka zvýšil počet až o 50 %. Všechny sektory zaznamenaly 

zvýšení počtu, až na sektor primární. Tam  se počet snížil zhruba o 25 %. Může se tedy tvrdit, 

že v regionu Pardubicka se stále budují nové subjekty a je tady dobré podnikatelské prostředí. 
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Obrázek 4: Srovnání  počtu ekonomických subjektů na Pardubicku v letech 2001 a 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [20] 

Vývoj prostorové koncentrace odvětví  regionu Pardubicka 

Ve vývoji prostorové koncentrace odvětví, který je vysledován pomocí lokalizačního 

kvocientu, je znázorněna přestavba odvětvové struktury v  regionu Pardubicka v rámci celého 

národního hospodářství. Index dokazuje, jak si region stojí v koncentraci daných odvětví 

v rámci celé ČR. Data za ČR pro rok 1989 jsou k nahlédnutí v Příloze E. 

Vzorec pro výpočet lokalizačního kvocientu[18]: 
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Xi  …Počet zaměstnaných v i-tém odvětví na celém území ČR 

∑X  …Počet zaměstnaných na celém území ČR 

Pokud je výsledek LQ < 1, odvětví je z hlediska počtu zaměstnaných osob zastoupeno 

v regionu méně než v celém státě. Je-li hodnota LQ  > 1 je dané odvětví v regionu z hlediska 

počtu zaměstnaných osob zastoupeno více než v rámci celé ČR. 

Tabulka 11:Vývoj  lokalizačního  kvocientu ekonomických sektorů v regionu Pardubicka 

Ekonomický sektor LQ r. 1989 LQ r. 2001 LQ r. 2011 

Primární 0,258 0,826 0,614 

Sekundární 1,377 1,020 0,799 

Terciární 1,331 1,337 0,698 

Kvartární I. Tržní 1,024 1,363 1,491 

Kvartární II. Netržní 0,864 1,960 1,064 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle[12] [20] 

Tabulka 11 reprezentuje hodnoty lokalizačních kvocientů ekonomických sektorů regionu. 

Je patrné, že díky tomu, že  koncentrace sekundárního sektoru na Pardubicku klesá, zvyšuje 

se koncentrace jiných sektorů. Na Pardubicku se zvyšuje koncentrace sektoru kvartárního 

tržního. Primární sektor byl v roce 1989 na Pardubicky zcela zanedbatelný, co se týče 

celkového vztahu k národnímu hospodářství, nejvýznamnějším byl sektor sekundární. 

Zatímco v roce 2001 se mohlo o regionu říci, že většina sektorů je pro region významná, 

protože hodnota LQ je  > 1, o 10 let později je tomu přesně naopak. V roce 2011 je pro region 

nejvíce koncentrovaný pouze kvartární sektor, a to jak tržní, tak netržní. 

První zmíněnou hypotézou je tvrzení, že lokalizační kvocient sekundárního sektoru 

v regionu Pardubicka je ve všech sledovaných letech vyšší než jedna, a to z hlediska počtu 

zaměstnaných osob. Toto tvrzení je zamítnuto, protože kritérium není platné ve všech letech, 

které byly propočítávány na základě dat, které poskytl ČSÚ v Pardubicích. V letech 1989 

a 2001 sektor sekundární převyšuje hodnotu jedna, ale v roce 2011 nikoliv. Dá se tedy říct, 

že koncentrace většiny sektorů v regionu Pardubicka klesá, a proto klesá i jejich významnost 

v rámci celé ČR. 
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3.2 Město Pardubice 

Pardubice je město patřící do okresu Pardubice, které je vedeno jako obec s rozšířenou 

působností v Pardubickém kraji. Na Obrázku 5  jsou znázorněny tři správní obvody okresu 

Pardubice, přičemž město Pardubice je součástí prostředního území, které je vyobrazeno 

na Obrázku 5. Je to město statutární, které si organizuje správu podle městské vyhlášky 

a člení celek na samosprávné části. Má téměř 90 tisíci obyvatel a rozkládá se v Polabské 

nížině. Díky své  poloze se stalo dopravní křižovatkou (dálnice, letiště, splavnost Labe apod.) 

a dostává tak celorepublikový význam. Je zde velká koncentrace průmyslu a ten udává 

hospodářský význam města. Společenské dění, kultura a sport je charakteristikou krajského 

města(hokej, dostihy, motosport apod.).  

Obrázek 5: Obce s rozšířenou působností v okrese Pardubice 

 

Zdroj:[20]  

3.2.1 ODVĚTVOVÁ STRUKTURA MĚSTA PARDUBIC 

Odvětvová struktura města Pardubic je vyhodnocena na základě dat o zaměstnanosti 

ze sčítání lidí, domů a bytů v rozmezí 10 let z roku  2001 a 2011 a pro zjištění významnosti 

sektoru pro město Pardubice, byl vybrán ukazatel indexu specializace, protože je uznávaný 

a často užívaný z hlediska hodnocení struktury sektorů. 

Vývoj zaměstnanosti v odvětví 

Dostupná data z let 2001 a 2011, která jsou prezentovaná na Obrázku 6, jasně ukazují, 

že ve všech ekonomických sektorech se zaměstnanost zvýšila. K nejmenší změně došlo 

v sektoru terciárním. Ani v jednom sektoru se zaměstnanost nesnížila a platí tedy tvrzení, 

že sektorová struktura v Pardubicích se vyvíjí. Ve všech sektorech se v rámci deseti let zvýšil 

počet zaměstnanců.  Největší zastoupení v zaměstnanosti má sektor sekundární, kde počet 

zaměstnaných je skoro 20 tisíc osob (tj. 35 % zaměstnaných osob z celkového počtu) 
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Obrázek 6: Porovnání zaměstnanosti v Pardubicích 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle[20] 

 

Vývoj specializace města Pardubice 

Specializace města je počítána pomocí indexu specializace(4), kdy se řeší sektorová 

struktura sektoru v rámci města. Je to metoda hodnocení zaměstnanosti struktury odvětví na 

regionální úrovni a je to nejčastěji užívaná metoda. 

Vzorec pro výpočet indexu specializace je odvozen dle[18]: 

𝐼𝑆 =
∑ (𝑋𝑖𝑗𝑘)

2𝑛
𝑖=1

(∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘)
2𝑛

𝑖=1

 

(4) 

Xijk …počet zaměstnaných osob v i-tém sekotru v j-tém území  v k-tém městě 

Index specializace je v rozmezí intervalu <0;1>, kdy hodnoty, které se blíží dolní hranici 

vyjadřují nižší úroveň specializace a hodnoty blížící se k horní hranici vyjadřují naopak 

vyšší specializaci, tedy vyšší podíl zaměstnaných osob v daném sektoru ve městě. Za vysokou 

hodnotu se dle V. Žítka považují hodnoty IS > 0,7.[18]  
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Tabulka 12: Porovnání indexu specializace z pohledu významnosti sektorové struktury 

v Pardubicích 

Rok IS 

2001 0,252 

2011 0,204 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [20] 

Podle údajů, které jsou znázorněny v Tabulce 12 bylo zjištěno, že míra specializace 

z pohledu významnosti sektorové struktury ve sledovaných dvou letech  ve městě Pardubice 

je nízká. Za rok 2001 je hodnota rovna 0,252 a pro rok 2011 se hodnota snížila na 0,204.  

Druhá hypotéza, která zahrnuje tvrzení, že míra indexu specializace z pohledu 

významnosti sektorů města Pardubice převyšuje v roce 2011 hodnotu z roku 2001, byla 

zamítnuta. Na základě dat zpracovaných z ČSÚ v Pardubicích byly totiž zjištěny hodnoty IS, 

které neodpovídají nastavenému kritériu dané hypotézy, protože v roce 2001je  IS roven 

hodnotě 0,0,252 a v roce 2011 hodnotě  0,204. Tedy hodnota v roce 2011 není vyšší, než 

v roce 2001. 

3.3 Rozvoj Pardubic a Pardubicka prostřednictvím Regionální 

rozvojové agentury 

Regionálnímu rozvoji okresu Pardubice a města Pardubic napomáhá Regionální rozvojová 

agentura Pardubického kraje (dále jen „RRA PK“). Tato agentura je sdružení právnických 

osob, která úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména s místními  samosprávami 

měst a obcí. Podporuje rozvoj Pardubického kraje poradenstvím, ale především realizovanými 

projekty, které mají vazbu na regionální rozvoj. [30] 

Hlavními činnostmi RRA PK jsou [30] : 

 Koordinace, prosazování a hájení zájmů regionální politiky. 

 Poskytování služeb, které podpoří a zkoordinují kulturní, sociální a hospodářský 

rozvoj. 

 Strategie rozvoje celého kraje a regionální projekty. 

 Podílení se na komplexních úlohách regionálního rozvoje dle zásad 

EU s využíváním finančních zdrojů. 

 Administrace projektů. 
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 Organizace odborných akcí, přednášek a seminářů, aktivní účast v organizacích 

zabývajících se regionálním rozvojem, jak tuzemských tak mezinárodních. 

 Konzultace, poradenství, osvětové aktivity a informační servis. 

Důležitou činností RRA PK je projektová činnost, ve které pomáhá realizovat investiční 

a neinvestiční programy v rámci regionálního a lokálního rozvoje. Z velké části jsou 

pro projekty užívány fondy EU a projekty jsou realizovány pro sektor veřejný i soukromý.  

Vybrané realizované projekty RRA PK dle[30] : 

Projekt Enteprise Europe Network Pardubice 

Jde o pobočku, která je součástí celoevropské sítě a poskytuje služby poradenství 

pro podnikatele. Jde tedy o poskytování informací z prostředí EU a institucí EU, 

o podnikatelském prostředí ČR a EU, zprostředkování obchodních kontaktů, 

dále jde o poskytování informací o operačních programech na podporu podnikání v ČR 

a organizace seminářů a vzdělávacích programů pro podnikatele. Na pobočce lze získat 

informace i o  veřejných zakázkách v zemích EU a je možné si nechat zasílat novinky 

s publikacemi a statistikami.  

 

 Projekt GECKOS 

Je nadnárodní projekt, který je území Pardubického kraje provozován RRA PK a jde 

o rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci. Tento projekt má za cíl usnadnit 

malým a středním podnikům zavedení metod a nástrojů, které by měly vést k ochraně 

životního prostředí. Jde o pochopení myšlenky GO ECO - být EKOlogický, je zároveň 

schopnost být EKOnomický a tím rozvíjet svůj podnik. RRA PK se snaží malým a středním 

podnikům pořádat semináře, aby jim poskytla cenné rady, které mohou aplikovat v praxi. 

Cílové skupiny jsou podniky, které se zaměřují na výrobu a zpracování kovů, povrchovou 

úpravu kovu, odpadové hospodářství, a nebo výrobu elektronických/elektrotechnických 

součástek.  

Projekt Chodím do práce,  

RRA PK realizovala projekt, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu 

a  státního rozpočtu ČR. Projekt byl podporou Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost a měl za cíl inovativní spolupráci institucí vzdělávání a aktérů na 

trhu práce.  Šlo o podporu profesní přípravy žáků s aktivní účastí zaměstnavatelů v odborném 

vzdělávání, která měla prostřednictví odborných stáží a seminářů zvýšit sociálně-právní 

znalosti a schopnosti žáků posledních ročníků základních a středních škol. Předpokladem bylo 
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eliminování odlivu kvalifikované pracovní síly mimo území kraje a motivování žáků k volbě 

povolání na tomto území.  
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4 PARDUBICKÝ KRAJ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ČR NA 

PŘELOMU TISÍCILETÍ A V SOUČASNOSTI 

Region Pardubicka patří do území Pardubického kraje, což je vyšší územní samosprávný 

celek. Z hlediska hodnocení v rámci celého hospodářství budou porovnávána data 

za Pardubický kraj a ČR.  

Vyhodnoceny jsou všechny ekonomické sektory a dva sektory zvlášť– sektor sekundární 

a kvartární (tržní i veřejný) – ty budou vyhodnoceny podrobněji podle dostupných dat z ČSÚ 

[32] i z hlediska sekcí, které jsou členěny v Tabulce 2.  Sektor sekundární bude hodnocen 

podrobněji, protože podle analýzy produkce jako odvětvové charakteristiky ČR, má tento 

sektor největší zastoupení. Sektor kvartární byl vybrán na základě analýzy lokalizačního 

kvocientu odvětvové struktury na Pardubicku, ve které vyšel sektor kvartární 

jako nejvýznamnější sektor v regionu. 

Pro zhodnocení vývoje přispívání Pardubického kraje k celku národního hospodářství ČR 

K propočtům  byly zvoleny tři roky (2001, 2011, 2013), aby mohly být zhodnoceny sektorové 

změny jako je tomu v kapitolách výše. Jedná se tedy o změny,  které mohly vzniknout 

od přelomu tisíciletí až do roku 2011. Rok 2013 je zde použit jako rok pro nejmladší zjištěná 

data. Data byla získána z portálu Veřejné databáze ČSÚ [32].  

4.1 Podíl ekonomických sektorů Pardubického kraje na hrubé přidané 

hodnotě ČR 

Rozvoj ekonomiky z hlediska příspěvku Pardubického kraje je hodnocen na základě dat 

hrubé přidané hodnoty (dále jen „HPH“), která vyjadřuje nově vytvořenou hodnotu. „Hrubá 

přidaná hodnota je definována jako produkce oceněná v základních cenách mínus 

mezispotřeba oceněná v kupních cenách. HPH je počítána před odečtením spotřeby fixního 

kapitálu. HPH je koncepčně blízká HDP (hrubému domácímu produktu), ale na rozdíl 

od HDP ji lze sledovat podle odvětví ekonomických činností“.[23] Vývoj HPH odráží 

dynamiku vývoje ekonomiky. Aby se zjistilo, ve kterých sektorech má Pardubický kraj 

významný podíl na HPH ČR, byl pro výpočet vybrán vzorec (5) který má význam 

lokalizačního kvocientu. Data, která byla do vzorce dosazována jsou uvedena v Příloze F. 
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𝐿𝑄 =

𝑌𝑖𝑗
∑ 𝑌𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑌𝑖
∑ 𝑌𝑛
𝑖=1

 

                                                                                                                                                  (3) 

Yij   ...HPH v i-tém odvětví v j-tém území 

∑Yj  …HPH v j-tém území 

Yi  …HPH v i-tém odvětví na celém území ČR 

∑Y  …HPH na celém území ČR 

Pokud je výsledek LQ < 1, odvětví je z hlediska HPH zastoupeno v kraji 

méně než v celém státě. Je-li hodnota LQ  > 1 je dané odvětví v kraji z hlediska HPH 

zastoupeno více než v rámci celé ČR. 

Tabulka 13 reprezentuje hodnoty lokalizačních kvocientů ekonomických sektorů 

v analyzovaném kraji. Zeleně jsou označeny hodnoty těch sektorů, které jsou pro kraj 

dominantní a jsou významné v rámci celé ČR. Ve dvou sektorech měl  ve všech hodnocených 

letech lokalizační kvocient hodnotu větší než jedna a proto byly sektory primární a sekundární 

vyhodnoceny jako sektory s největším zastoupením na území Pardubického kraje. 

Nejméně zastoupený sektor je kvartární tržní. Sektor terciární a kvartární netržní  sektor 

se v roce 2013 se se svou hodnotou indexu blíží k hranici čísla jedna a dalo by se říci, 

že pokud tyto sektory bude kraj rozvíjet a podporovat, zvyšovalo by se tím jejich zastoupení 

na tomto území a tím by se staly významné i v rámci celé ČR.  
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Tabulka 13: Lokalizační kvocient HPH ekonomických sektorů Pardubického kraje v rámci ČR 

Ekonomický 

sektor 

LQ 

r. 2001      r. 2011       r. 2013      

Primární 1,56 1,61 1,58 

Sekundární 1,17 1,25 1,19 

Terciární 0,86 0,86 0,92 

Kvartární tržní 0,81 0,73 0,74 

Kvartární netržní 0,93 0,92 0,99 
 Zdroj: vlastní zpracování dle[32] 

Hodnoty lokalizačních kvocientů v podrobnějším členění podle klasifikace CZ-NACE 

rev.2, pro sektor sekundární, jsou  zobrazeny v Tabulce 14. Názvy sekcí jsou uvedeny 

v Tabulce 2. Z hodnot lze usoudit, že nejvýznamnější oblast reprezentuje sekce 

Zpracovatelský průmysl. Její hodnoty jsou v tabulce vyobrazeny zelenou barvou. Koncentrace 

zastoupení této sekce se zvyšuje. Sekce D+E (Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 

a klimatizovaného vzduchu; Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, 

odpady a sanacemi) se v kraji už nerozvíjejí a významnost pro ČR se snižuje. Hodnota jejich 

indexů se totiž pohybuje v rozmezí intervalu (0,5;0,7). Lokalizační kvocienty HPH v kraji 

na přelomu tisíciletí a v současnosti nepřinesly velké změny, protože ani v jednom sektoru 

neproběhla skoková změna a většina sektorů vykazuje stoupající významnost podílu HPH 

území v rámci celé ČR. 
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Tabulka 14: Lokalizační kvocient  HPH sekcí sekundárního sektoru Pardubického kraje 

v rámci ČR 

Sekundární 

sektor  

LQ 

r. 2001     r. 2011      r. 2013       

D + E 0,70 0,59 0,60 

C  1,07 1,15 1,13 

F 0,96 0,84 0,85 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle[32] 

Při podrobnějším členění sektoru kvartárního na sekce podle CZ-NACE rev.2 v Tabulce 

15, který pro Pardubický kraj nevyšel sice jako nejdominantnější je zjištěno, že je intenzivní 

zastoupení sekcí L (Činnosti v oblasti nemovitostí) a sekce O+P+Q (Veřejná správa a obrana; 

povinné sociální zabezpečení, Vzdělání, Zdravotní a sociální péče). Protože jejich míra 

zastoupení převyšuje hodnotu jedna a tím pádem se řadí do významně zastoupených sekcí 

v kraji. V roce 2011 byla pro kraj významná i sekce J Informační a komunikační činnosti, 

ale do roku 2013 se hodnota lokalizačního kvocientu snížila.  
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Tabulka 15: Lokalizační kvocient  HPH sekcí kvartárního  sektoru Pardubického kraje 

v rámci ČR 

Kvartární sektor 

tržní  

LQ 

r. 2001     r. 2011       r. 2013      

J 0,89 1,06 0,85 

K  0,64 0,99 0,91 

L 1,37 1,18 1,29 

M+N 0,79 0,72 0,78 

Kvartární sektor 

netržní  

LQ 

r. 2001     r. 2011       r. 2013    

O+P+Q 1,08 1,07 1,03 

R+S+T+U 0,58 0,62 0,81 
 Zdroj: vlastní zpracování dle[32] 

 

4.2 Podíl ekonomických sektorů kraje na zaměstnanosti ČR 

Výpočty, které proběhly dosazením do  rovnice (3), vycházely z dat počtu zaměstnaných 

v kraji a v ČR, které jsou uvedeny v Příloze G. Jde tedy o snahu zjistit, v jaké sekci 

má Pardubický kraj největší míru významnosti v rámci ČR. Míra významnosti ekonomických 

sektorů, která je určována počtem zaměstnaných, je důležitá, protože rozvoj ekonomiky 

je závislý na pracovní síle. 

Výsledky míry koncentrace počtu zaměstnaných osob v ekonomických sektorech 

za Pardubický kraj jsou uvedeny v Tabulce 16. Největší změnu, od přelomu tisíciletí, prodělal 

sektor kvartární tržní, jehož míra koncentrace zaměstnaných osob klesla z 0,83 na 0,53. 
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Nejvyšší míra koncentrace byla naměřena v primárním, sekundárním, ale i terciárním sektoru. 

Tyto tři sektory mají hodnoty indexu větší než jedna a díky tomu jejich významnost v rámci 

celé ČR stoupá. Ze zmíněných sektorů je nejdominantnější sektoru primární, 

protože má největší míru zastoupení v kraji. 

Tabulka 16: Lokalizační kvocient  zaměstnanosti  ekonomických sektorů Pardubického kraje 

v rámci ČR 

 

Ekonomický sektor 

LQ 

r. 2001         r. 2011        r. 2013      

Primární 1,11 1,20 1,31 

Sekundární 1,13 1,20 1,28 

Terciární 0,91 0,93 1,04 

Kvartární tržní 0,83 0,74 0,53 

Kvartární netržní 0,91 0,85 0,87 
Zdroj: vlastní zpracování dle [32] 

Z Tabulky 17 lze vyčíst, že největší význam z pohledu koncentrace počtu zaměstnaných 

v sekundárním sektoru má sekce C Zpracovatelský průmysl. Lokalizační kvocient 

se v tomto sektoru od přelomu tisíciletí zvyšuje. U ostatních sekcí, jejichž názvy jsou uvedeny 

v Tabulce 2, se míra lokalizačního kvocientu v rozmezí deseti až dvanácti let snížila. 
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Tabulka 17: Lokalizační kvocient  zaměstnanosti sekcí sekundárního sektoru Pardubického 

kraje v rámci ČR 

Sekundární 

sektor a jeho 

sekce 

LQ 

r. 2001        r. 2011       r. 2013         

D + E 0,63 0,76 0,60 

C  1,05 1,09 1,15 

F 0,94 0,82 0,73 
Zdroj: vlastní zpracování dle[32] 

Z důvodu vymezení důležitosti znalostní ekonomiky je vyhodnocen i sektor kvartární, 

tržní i veřejný. V tržním oddělení tohoto sektoru míra významnosti vysoká ve většině sekcí, 

kromě sekce K Peněžnictví a pojišťovnictví. U ostatních sekcí lze konstatovat, 

že jsou významné v rámci celé ČR. Ve kvartárním sektoru netržním je patrné, že větší 

koncentraci zaměstnanosti mají sekce O, P a Q. Sekce R, S, T a U by měly být rozvíjeny, 

aby dosáhly vyššího lokalizačního kvocientu a tím i větší významnosti v rámci ČR. 

Tabulka 18: Lokalizační kvocient  zaměstnanosti sekcí kvartárního  sektoru Pardubického 

kraje v rámci ČR 

 

Kvartární sektor 

tržní  

LQ 

r. 2001        r. 2011       r. 2013       

J 0,81 0,87 1,03 

K  1,11 1,36 0,70 

L 0,65 0,73 1,18 

M+N 1,07 0,96 1,23 

Kvartární sektor 

netržní  

LQ 

r. 2001      r. 2011      r. 2013       

O+P+Q 1,07 1,06 1,06 

R+S+T+U 0,59 0,66 0,68 
Zdroj: vlastní zpracování dle[32] 
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Výsledná data dokazují, že lokalizační kvocient HPH sekundárního sektoru 

má ve sledovaných letech hodnoty v intervalu (1,16;1,26) a v sekci zpracovatelského 

průmyslu hodnoty v intervalu (1,06;1,16). Hodnoty lokalizačních kvocientů zaměstnanosti 

sekundárního sektoru převyšují hodnotu jedna ve všech sledovaných letech a sekce 

zpracovatelského průmyslu má také hodnoty ve všech sledovaných letech vyšší než jedna, 

a to v intervalu (1,04;1,16). Tím byla prokázána celá třetí hypotéza, která se zabývá tvrzením, 

že lokalizační kvocient sekundárního sektoru sekce zpracovatelského průmyslu v PK bude 

ve všech letech vyšší než jedna, a to z hlediska počtu zaměstnaných osob i z hlediska HPH. 

Tato hypotéza byla ve všech bodech splněna, tzn. že byla potvrzena a to podle dat, které byly 

získány prostřednictvím ČSÚ v Pardubicích. 

. 
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5  DOPORUČENÍ PRO ROZVOJ PARDUBICKÉHO KRAJE A MĚSTA 

PARDUBIC 

5.1.1 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ JAKO MOŽNOST ROZVOJE ÚZEMÍ 

Strategické plánování může být využito jako nástroj pro rozvoj území a to prostřednictvím 

strategických rozvojových dokumentů, které mohou ovlivnit právě zmíněný  rozvoj území. 

Princip strategického plánováno je založena principech efektivního řízení určitého území, 

kdy jde o stanovení vizí, priorit a cílů, které se v rámci stanoveného času postupně plní. 

Jedná se především o zasazení regionální politiky do těchto dokumentů a tím podpořit 

regionální rozvoj. Z hlediska rozvoje regionu na základě změn odvětvové struktury 

jde o navrhování opatření a možností, které budou podporovat pozitivní možnosti 

a předpoklady rozvoje, ale také předcházet negativnímu působení nerovnoměrného působení 

odvětvové struktury. Návrh strategických možností a směrů proběhlo na základě přihlédnutí 

poznatků od odborníků, kteří sestavovali strategický plán pro PK s použitím analýzy území,  

jeho odvětvové struktury a strategického plánu , který již existuje. Strategie je možnost, 

jak vytyčit cíle, které mají být splněny na základě určených aktivit regionu, ale nezaručuje 

zlepšení. To je úlohou samotných regionů a jejich činností. Strategický plán regionů 

(tj. území, které je vymezené společnými znaky), musí souviset se strategickým plánem kraje 

a s principy subsidiarity a partnerství, které jsou uplatňovány v EU. Ve většině případů jsou 

strategie rozvoje regionů zahrnuty do strategie příslušného kraje, do kterého přísluší. 

V každém kraji je vytvořen strategický plán, který byl vytvořen na základě národních 

rozvojových programů a Strategie regionálního rozvoje ČR. Všechny tyto dokumenty musí 

být v návaznosti, a nesmí se navzájem negovat. [10] 

V tomto případě to jsou strategické plány pro město Pardubice a Pardubický kraj 

(dále jen „PK“). Tyto strategie budou rozebrány v dalších dvou kapitolách, ve kterých budou 

zmíněny části, které se dotýkají odvětvové struktury. Posouzení správnosti nasměrování 

strategií proběhne na základě již zjištěných informací.  

5.1.2 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA PARDUBIC 

Dokument Strategický plán města Pardubic byl vytvořen na období 2014-2025 

a respektuje moderní trendy právě v oblasti regionálního rozvoje. Socioekonomický vývoj 

bere z hlediska globálního, národního, regionálního i lokálního. [31] 
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Obrázek 7: Struktura strategického plánu města Pardubic 

 

                                                                                                            Zdroj vlastní zpracování dle:[31] 

Na Obrázku 7 je znázorněna struktura ve strategickém plánu města. „Pardubice 2025: 

čisté, bezpečné a živé město s vyspělou ekonomikou a silnou sportovní tradicí.“[31], tak zní 

vize města Pardubic, která určuje, jak by mělo město vypadat do roku 2025. 

Je tedy  stanoveno pět základních pilířů, které jsou dále rozvětveny do cílů (a ke každému cíli 

je přirazeno 3-7 specifických cílů) a jejich popisů a jsou určeny indikátory, kterými budou 

objektivně hodnotitelné určené cíle. Formou akčních plánů jsou řešeny již konkrétní opatření, 

aktivity a projekty a jsou sestavovány na rok podle aktuálního rozpočtu a finančních 

možností.  Dané pilíře jsou vyjmenovány níže [31]: 

1. Životní prostředí, územní rozvoj a energetika. 

2. Doprava a mobilita. 

3. Ekonomika a život ve městě. 

4. Veřejné služby a kvalita řízení města. 

5. Integrované projekty a EU fondy. 

Pro účely posouzení správného nastavení pilířů pro rozvoj území z hlediska odvětvové 

struktury jsou důležité tři pilíře a některé jejich cíle, které se týkají odvětvové struktury. Pilíř 

3 Ekonomika a život ve městě, Pilíř 4. Veřejné služby a kvalita řízení města a Pilíř 5 

Integrované projekty a EU fondy. Jednotlivé pilíře jsou popsány dle informací 

ze Strategického plánu města Pardubic [31]: 

Pilíř 3.  Ekonomika a život ve městě  
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Cíl 3.1. bude vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost. Jde o usilování 

města o vytvoření kvalitních podmínek pro podnikání a přispívat k uplatnění místních 

obyvatel na trhu práce : město by se mělo zaměřit na budování infrastruktury pro podporu 

podnikání (zejména přípravu ploch pro podnikání) a bude využívat své konkurenční výhody 

v průmyslovém odvětví. Dále bude město využívat pro konkurenční výhodu a rozvoj 

potenciál letiště.  V tomto cíli je zahrnuta i podpora spolupráce všech typů škol v území 

a místních podniků pro zlepšení stavu místního trhu práce (společná setkání, podpora stáží, 

podpora vědců Univerzity Pardubice apod.). Aby město podpořilo kvalifikovanou pracovní 

sílu, bude budovat podmínky pro dobré bydlení a dopravu. 

Cíl 3.2. je dalším cílem, který bude podporovat aktivní komunikaci a nabídku využití 

brownfieldů ve městě k podpoře podnikání, příp. jako plochy pro atraktivní bydlení 

nebo pro veřejnou infrastrukturu: podle zjištění PK se ve městě vyskytuje sedm brownfieldů, 

kterým bude navrhnuto využití a město bude aktivně komunikovat s vlastníky areálů 

a potenciálními zájemci, kteří budou chtít do těchto míst vrátit život, ať už by to bylo v oblasti 

podnikání, výstavby bytů nebo pro veřejnou infrastrukturu. 

Cíl 3.5. má podpořit tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a zájmové činnosti dětí 

a mládeže, protože jsou sportovní, kulturní i společenské aktivity města považovány 

za jeho silnou stránku, rozhodlo se město tyto činnosti podpořit a tím zvýšit spokojenost 

obyvatel. Proto by měly vznikat nová drobná sportoviště, ale bude se podporovat i rozvoj 

stávajících sportovních zařízení, které jsou ve vlastnictví města (např. sportovní areál 

na Dukle, Aquacentrum, Dostihové závodiště apod.). Město bude i nadále finančně 

podporovat své organizace zřízení za účelem uspokojování společenských, kulturních 

a sportovních potřeb občanů města.   

Pilíř 4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl 4.1. je optimalizace výkonu a infrastruktury místní veřejné správy: 

půjde o modernizaci a optimalizaci městské veřejné správy. Půjde o realizaci výstavby 

univerzální správní budovy, kde bude využito e-governmentu a bude dbát důraz na vnější 

i vnitřní komunikaci při poskytování služeb veřejnosti.  Jde o inovace do informačních 

technologií a zajištění externích zdrojů financování pro moderní infrastrukturu veřejné správy. 

.  

Cíl 4.4. prosazuje zájmy u státních a dalších institucí : město vždy nemá dostatečné 

finanční prostředky k takovým zásahů, které povedou k spokojenému životu ve městě. Město 

tedy využije pravomoc nad rámec svého působení tím, že bude využívat nástroje regionálního 
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rozvoje. Jde o maximální využití aktivní komunikace za hranicemi města. Na úrovni místní, 

regionální, ale i evropské. Jedná se o podporu projektů, které zlepší kritickou oblast v dopravě 

(chybějící obchvat města), využití letecké a vodní dopravy jako možnost pro rozvoj apod. 

Cíl 4.5. má za úkol zvýšit  kvalitu mateřských a základních škol (domů dětí a mládeže 

a základních uměleckých škol) : kvalita a dostupnost je v kompetenci obcí. Proto bude město 

usilovat o získání kvalifikovaných pedagogických pracovníků a rozšiřování kvalitního 

vzdělávání. Proškolí organizace pro zapojení do projektů EU a pro čerpání finančních 

prostředků jako nástrojů regionálního rozvoje.  

Cíl 4.5. bude zajišťovat efektivní koordinaci sociálních služeb : poskytování sociálních 

služeb patří k silných stránkám města a proto rozvoj jejich zařízení je důležité pro rozvoj 

města a vývoj celé společnosti.  

Pilíř 5. Integrované projekty a EU fondy 

Cíl. 5.1. bude podporovat kroky k vytvoření partnerství s městem HK a v rámci 

aglomerace a zároveň přispávat k projektové spolupráci s neziskovou a soukromou sférou : 

Hradecko-pardubická aglomerace je spolupráce obou krajských měst a menších sídel kolem, 

kdy jde o intenzivní socioekonomické vztahy a vazby. Tato spolupráce by mohla vést 

k podpoře hospodářského rozvoje města. Podpora by měla proběhnou v rámci spolupráce 

neziskové a soukromé sféry, která naplní principy partnerství na místní úrovni. 

Jde o vytvoření dokumentu Integrované územní investice, kdy bude vymezena spolupráce 

v rozvojových oblastech. Jde o formulaci výzev, kdy se za pomocí projektových záměrů 

spolupráce neziskové i soukromé sféry bude poskytovat možnost konzultaci pro přípravu 

dokumentace.  

Vlastní doporučení 

Na základě systematické analýzy odvětvové struktury města Pardubic by se město mělo 

zaměřit na podporu pracovního trhu v sektoru terciárním, kde se zaměstnanost v rozmezí 

deseti let zvýšila nejméně, a také v sektoru primárním, protože tady je zaměstnanost ve městě 

nejmenší. Město by mělo budovat prostory pro podnikání, které budou moci využívat 

investoři pro  podnikání, které je zaměřeno na terciární sektor a tím zvednou zaměstnanost 

v tomto sektoru. Pro tyto prostory může město využít například nevyužité vojenské areály, 

prostory letiště a jiné brownfieldy, kterých má město celkem sedm.  

 Měla by se zlepšit spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Kdy může veřejný sektor 

pomáhat soukromým podnikatelům v rámci společných setkání, kdy proběhnou konzultace 



 - 58 -  

 

informativního charakteru, jak mohou podnikatelé soukromého sektoru využívat financování 

z jiných zdrojů a tím využívat nástroje regionálního rozvoje.  

Silnou stránkou města je sektor kvartární netržní, tedy podpora sportovních,  kulturních 

a společenských akcí a sdružení je na místě. V rámci dalšího vzdělávání by město mohlo 

nabídnout rozšíření v rámci vybudování centra celoživotního vzdělávání, tzv. Univerzita 

třetího věku. V rámci středních škol, by město mohlo  podpořit tradiční řemeslné obory 

a tím tak zvýšit nabídku  pracovní síly v této oblasti. Sektor primární má v tomto městě 

nevyužitý potencionál. Nabízí se zde možnost nabídky agroturistiky, rozvoje řemesel 

na školách, vypracování projektů pro rozvoj venkova apod., jako nástroje pro lepší využití 

zemědělského sektoru a jeho rozvoj.  

Sektor kvartární netržní má ve městě, podle provedené analýzy, velké zastoupení, 

a proto je zapotřebí, tento sektor udržovat na kvalitní úrovni. Co se týká výstavby univerzální 

správní budovy, mohlo by město využít již zmíněných brownfieldů a to přesněji vojenského 

prostoru u Zborovského náměstí. Tento prostor město vlastní a mohlo by využít dobrého 

dopravního napojení tohoto místa. 

Z hlediska využívání nástrojů regionálního rozvoje by se město mělo zaměřit na možnosti 

čerpání fondů EU a využít je k rozvoji potenciálu vodní a letecké dopravy. 

5.1.3 STRATEGICKÝ PLÁN PARDUBICKÉHO KRAJE 

Program rozvoje PK byl zpracován pracovní skupinou, která spadá pod Odbor 

strategického rozvoje kraje a evropských fondů, na základě tematické analýzy a SWOT 

analýzy. Program rozvoje  je jednou z části strategického řízení PK. Tematická analýza 

obsahovala lokalizační faktory sociálního, ekonomického a environmentálního prostředí 

a analýzy prostorového uspořádání území a vztahů rozhodujících subjektů. Strategie kraje 

je na období 2012-2016 a obsahuje části, které jsou vidět na Obrázku 8. 
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Obrázek 8: Struktura Strategického plánu Pardubického kraje 

 

 Zdroj: vlastní zpracování dle [29] 

Vize PK s výhledem do roku 2020 je následovná : „Rozvojově vyrovnaný kraj s vysokou 

kvalitou života zohledňující potřeby místních obyvatel, stabilní a prosperující ekonomiku 

fungujících na principech udržitelného rozvoje, zdravým životním prostředím a efektivně 

fungující správou svého koordinovaného území.“[29] 

Strategický dokument obsahuje čtyři priority: A. Kvalitní lidské zdroje, 

B. Konkurenceschopná ekonomika, C. Zdravé životní prostředí, D. Koordinovaný prostorový 

rozvoj kraje. Pro regionální rozvoj na základě odvětvové struktury je nejdůležitější 

druhá priorita a její některé cíle a opatření, které budou podrobněji rozebrány [29] 

a následně zhodnoceny dle výsledků, které plynou z kapitoly, kde je řešen Pardubický kraj 

v národním hospodářství ČR na přelomu tisíciletí a v současnosti. 

Priorita B: Konkurenceschopná ekonomika 

Cíl B.1 se zabývá rozvojem a optimalizací využití podnikatelské infrastruktury a podporou 

podnikání. Podle tohoto cíle je zapotřebí vytvořit prostředí pro vznik a rozvoj nových podniků 

v návaznosti na využití podnikatelských zón a brownfieldy. Jde také o zajištění možnosti 

uplatnění kvalifikovaných pracovníků, zejména ve výzkumu. V neposlední řadě 

jde o vytvoření  informačních center a poradenství pro nové podnikatele a podpora 

podnikatelských inkubátorů. 

Cíl B.2 zastřešuje podporu vědy, výzkumu, vývoje a inovací na základě propojení vědy 

a výzkumu s praxí, které by se mělo uskutečnit přes Univerzitu Pardubice, která otevírá 

prostor pro spolupráci s praxí. Jde tedy o rozvoj kapacit výzkumných zařízení, o spolupráci 

výzkumných pracovníků a studentů s podnikatelským sektorem. 
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Cíl B.3 bude rozvíjet potenciál pracovních sil, tedy se zaměřuje na dostatečnou kvalifikaci 

pracovníků v kraji, především na technické obory vzhledem k charakteru ekonomické 

základny kraje. Důraz bude kladen na rozvoj vzdělanosti znalostní ekonomiky 

a nové technologie. Tzn. podpora vybraných učňovských oborů, rozvoj efektivního systému 

stipendií, rozvoj nabídky celoživotního vzdělávání a podpora rekvalifikace.  

Cíl B.4 má rozvíjet základní a doprovodné infastruktury cestovního ruchu a jejího využití 

při rozvoji atraktivit cestovního ruchu. Rozvíjet by se měla turistická infrastruktura, 

která je v kraji zanedbávána. Půjde tedy o optimalizaci prostorového rozložení 

turistické infrastruktury tak, aby byl rozvíjen cestovní ruch a dále budou zkvalitňovány 

ubytovací a stravovací služby. 

Cíl B.5 má koordinovat  rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorbu turistických 

produktů. Také zajistí dostatečnou propagaci cestovního ruchu v kraji a nabídku produktů 

pro návštěvníky tak, aby v kraji zůstali co nejdéle, nebo se vraceli. Jde o marketing 

cestovního ruchu, který se zaměří na tvorbu celoročních turistických produktů, 

kterými mohou být vícedenní programy, prodloužené víkendy apod., zvýšení společenských 

aktivit (koncerty, festivaly apod.), nebo také rozvoj vzdělání subjektů v cestovním ruchu.  

Cíl B.6 podporuje budování a zkvalitňování páteřní dopravní infrastruktury má podpořit 

významný rozvojový potenciál kraje, který se skrývá v dopravě. Jde o rozvoj letiště 

Pardubice, oprava rychlostních silnic, vybudování plavebního stupně na řece Labe, splavnění 

Labe v Přelouči, rozvoj železniční dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury 

apod.  

Vlastní doporučení 

Podle analýzy PK, která byla provedena lokalizačními kvocienty HPH a počtu 

zaměstnaných osob,  by se kraj měl zaměřit na rozvoj podnikatelské infrastruktury terciárního 

sektoru a kvartárního sektoru (tržního i netržního). Vzhledem k podpoře rozvoje 

nových subjektů je zapotřebí kvalifikovaných zaměstnanců. Podporu pracovních sil v těchto 

oborech kraj může zajistit kvalitními pedagogy na středních školách a akademickými, 

resp. výzkumnými pracovníky na Univerzitě Pardubice. Měly by být podpořeny obory 

cestovního ruchu a znalostních oborů, do kterých se řadí profesní, vědecké a technické 

činnosti, obor peněžnictví a pojišťovnictví, obory sociální a zdravotní péče, obory zaměřené 

na rozvoj kulturního vyžití území. Dále je zapotřebí vybudovat vztahy mezi soukromou 

a veřejnou sférou, tzn. propojení studentů škol do praxe v podnikatelských subjektech 

na  základě pořádání seminářů, možných účastí na stážích, odborné praxe apod. 
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Zlepšení postavení PK v rámci ČR by mělo proběhnout s podporou kvartárního 

a terciárního sektoru, kde by se kraj měl zaměřit na rekreační činnosti a informační 

a komunikační činnosti.. Tato podpora by mohla být zabezpečena propojením těchto oborů 

na základě rozvoje cestovního ruchu a propagace kraje. Je na místě, aby se v rámci kraje 

využil potencionál kulturních památek a tradičních společenských akcí, na jejichž základě 

se do kraje přiláká více návštěvníků. Regionálnímu rozvoji kraje by pomohla podpora rozvoje 

sportovních a jiných tělovýchovných organizací, díky kterým se bude rozšiřovat sportovní 

infrastruktura, která napomůže k rozvoji znalostní ekonomiky kraje.  
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ZÁVĚR 

Postupnými kroky byly řešeny všechny dílčí cíle, díky kterým se naplnil i hlavní cíl práce 

a byly potvrzeny, nebo zamítnuty stanovené hypotézy. 

Pomocí analýz odvětvové struktury jednotlivých území bylo zjištěno, 

jak je to s rozmístěním daných sektorů, odvětví a sekcí. Složení odvětvové struktury ovlivňují 

popsané cyklické výkyvy ekonomické transformace, kterými byly změny orientace 

na tržní fungování ekonomiky a globalizační tendence. Vývoj národního hospodářství tím byl 

značně ovlivněn. Každé území má jiné lokalizační faktory, které jsou důležité pro výběr místa 

pro podnikání. Na základě územní analýzy byl vypsán seznam lokalizačních faktorů a bylo 

zjištěno, že město Pardubice a region Pardubicka má svoji výhodu převážně v dopravním 

spojení. Následují faktory, označují krajské město Pardubice regionu Pardubicka 

jako centrum vzdělanosti, kulturního a společenského života a sportu, ale je známé 

také jako průmyslová oblast mnoho velkých ekonomických subjektů, které jsou velkými 

zaměstnavateli. 

První kapitola pojednává na základě kvalitativního výzkumu o odvětvové struktuře 

české ekonomiky, ve které je specifikována klasifikace CZ-NACE, kterou užívá 

Český statistický úřad a změny, které v rámci jejího uspořádání proběhly. Hodnocení 

jednotlivých odvětví proběhlo na základě systematické analýzy vybraných ukazatelů, 

které byly určeny jako významné pro zhodnocení národního hospodářství České republiky. 

Z analýzy je zřejmé, že dominantní oblastí v ČR je sekce C Zpracovatelský průmysl 

a to ve všech propočítaných odvětvových charakteristikách, kterými byly úroveň produkce, 

zaměstnanost, produktivita a zahraniční obchod.  

Ekonomická transformace České republiky je na základě explanace popsána v druhé 

kapitole. Jsou zde zmíněny hlavní časové milníky, které ovlivnily národní hospodářství 

a jsou vysvětleny příčiny, na základě kterých se mohla měnit odvětvová struktura státu, 

ale i menších geografických celků. Časovým milníkem je zde myšlen průběh 90,let a proces 

změny centrálně plánované ekonomiky, přelom tisíciletí jako vstup ČR do EU a následné 

globalizační tendence. Stěžejním tématem této kapitoly je také teoretické vysvětlení pojmů 

místní a regionální rozvoj a jejich možné přístupy a nástroje, které jsou zde popsány. 

Nedávná historie a současnost odvětvové struktury města Pardubic včetně regionu 

Pardubicka jsou popsány v třetí kapitole, kde je také provedena územní analýza regionu 

Pardubicka. Na základě získaných informací a systematické analýze jsou uvedeny změny 
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v regionální i místní ekonomice. Data z historie Pardubicka byla dohledána pro území, 

které se označuje jako okres Pardubice. Zde bylo zjištěno, že sekundární sektor 

již od roku 1989 zaměstnává nejvíce osob i přesto, že počty zaměstnaných od roku 1989 

do roku 2011 klesly až o dvacet tisíc. Tento jev pravděpodobně způsoben zavedením 

automatizované práce strojů. Největší rozmach zaměstnaných osob okres zaznamenal 

v kvartárním sektoru netržním. A v sektoru primárním a terciárním počet zaměstnanosti 

od roku 1989 klesl. V této kapitole proběhlo hodnocení dvou hypotéz. První hypotéza 

je zamítnuta, protože její tvrzení, že lokalizační kvocient sekundárního sektoru v regionu 

Pardubicka bude ve všech sledovaných letech vyšší než jedna, a to hlediska počtu 

zaměstnaných osob, není platné ve všech sledovaných letech, které byly propočítány. 

V roce 2011 v sektoru sekundárním lokalizační kvocient hodnotu jedna nepřevyšuje. Druhá 

hypotéza, která zahrnuje tvrzení, že míra indexu specializace z pohledu významnosti sektorů 

města Pardubice převyšuje v roce 2011 hodnotu z roku 2001, byla také zamítnuta, 

protože hodnoty vypočítaných IS neodpovídají nastavenému kritériu dané hypotézy. 

V roce 2001 je  IS roven hodnotě 0,0,252 a v roce 2011 hodnotě  0,204, tedy hodnota v roce 

2011 není vyšší, než v roce 2001. 

V kapitole čtvrté je systematickou analýzou popsána pozice Pardubického kraje 

v národním hospodářství ČR na přelomu tisíciletí a v současnosti. Zjištěná data zde byla 

dosazena do vzorců lokalizačního kvocientu pro zaměstnanost a hrubou přidanou hodnotu. 

Na základě výsledků lokalizačních kvocientů byla potvrzena třetí hypotéza, , že lokalizační 

kvocient sekundárního sektoru sekce zpracovatelského průmyslu v PK je ve všech 

sledovaných letech vyšší než jedna, a to jak z hlediska počtu zaměstnaných osob, 

tak z hlediska HPH. Toto tvrzení bylo splněno ve všech bodech, díky výsledkům získaných 

prostřednictvím ČSÚ v Pardubicích, kdy se hodnoty lokalizačních kvocientů tohoto sektoru 

a této sekce opravdu převýšily nad hodnotu jedna 

Strategické plánování může být využito jako možnost pro rozvoj území. Regionální 

politika zahrnuje strategické dokumenty, které se zaměřují na odvětvovou strukturu 

a její rozvoj. V poslední kapitole proběhlo doporučení pro regionální rozvoj Pardubického 

kraje a města Pardubic prostřednictvím strategických dokumentů zmíněných území.  

Nejdůležitější doporučení je zmíněno níže: 

- město Pardubice by se mělo zaměřit na podporu pracovního trhu v sektoru terciárním 

a primárním, kde je zaměstnanost nejnižší, 
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- město by mělo budovat prostory pro podnikání a využívat brownfieldy pro možnosti 

výstavby pro podnikání, 

- zlepšit by se měla spolupráce veřejného a soukromého sektoru v rámci informativních 

a konzultačních schůzek, 

- možnost vybudování Univerzity třetího věku, 

- město by mělo využít potencionál primárního sektoru a podpořit ho nabídkou 

agroturistiky, rozvoje řemesel na školách apod., 

- město by mělo lépe využívat možností čerpání fondu EU a využít je k rozvoji 

potenciálu vodní a letecké dopravy. 

- PK by měl zaměřit rozvoj na podnikatelskou sféru terciárního a kvartárního sektoru, 

prostřednictví podpory pracovních sil v těchto oborech a propojit vztahy mezi 

soukromou a veřejnou sférou v rámci praxe a školství, 

- podpora rekreační, informační a komunikační činnosti je v PK na místě, 

kdy by se mělo využít rozvoje cestovního ruchu jako propagace celého kraje, 

- rozvoji kraji by pomohla i podpora sportovních a jiných tělovýchovných organizací, 

díky které se bude rozšiřovat sportovní infastruktura a napomůže to k rozvoji znalostní 

ekonomiky kraje. 

.   
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Příloha A: Přehled obsahu ekonomických sektorů 

Primární sektor Sekundární sektor Terciární sektor Kvartární sektor 

      Tržní 

Zemědělství 
Zpracovatelský 

průmysl 

Velkoobchod, 

maloobchod a opravy 

motorových vozidel 

Vydavatelské a 

mediální činnost 

Lesnictví a rybolov 

Výroba a rozvod 

elektřiny, plynu a 

vody 

Doprava, skladování a 

poštovní činnosti 

Telekomunikační a 

informační 

technologie a činnosti 

Těžební průmysl Stavebnictví 
Ubytování, stravování 

a pohostinství 

Peněžnictví a 

pojišťovnictví 

      

Profesní, vědecké a 

technické činnosti a 

činnost v oblasti 

nemovitostí 

      

Úklidové, 

bezpečnostní, 

krajinářské, agenturní 

a administrativní 

činnosti 

        

      Netržní 

      
Veřejná správa a 

obrana 

      Vzdělávání 

      
Zdravotní a sociální 

péče 

      

Umělecké, sportovní, 

zábavní a další 

činnosti 
Zdroj: vlastní zpracování dle [26] 
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Příloha B: Přehled počtu zaměstnaných a ekonomických subjektů dle složení ekonomických 

sektorů za rok 1989 v okrese Pardubice 

Ekonomický 

sektor   

Počet 

zaměstnaných ve 

fyzických 

osobách 

Primární sektor     

  zemědělství 1790 

  lesnictví 572 

      

Sekundární 

sektor     

  průmysl 39647 

  stavebnictví 6857 

      

Terciární sektor     

  doprava 4891 

  spoje 1956 

  obchod a stravování 7850 

  

materiálně technické 

zásobování 1268 

  

nákup zemědělských 

výrobků 599 

  bytové hospodářství 1235 

  cestovní ruch 13 

Kvartární sektor      

Tržní     

  věda, výzkum, vývoj 1375 

  komunální služby 1901 

  peněžnictví 299 

  pojišťovnictví 193 

Netržní     

  školství 4910 

  kultura 1245 

  zdravotnictví 3013 

  sociální péče 280 

  

správa, arbitr, 

soudnictví, 

prokuratura 972 

  

společenské 

organizace 125 

  Nezjištěno 2461 

  Celkem 83452 
Zdroj: vlastní zpracování dle [7] 
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Příloha C: Přehled počtu zaměstnaných a ekonomických subjektů  dle složení 

ekonomických sektorů za rok 2001 v okrese Pardubice 

Ekonomický 

sektor   

Počet 

zaměstnaných 

ve fyzických 

osobách 

Počet 

ekonomických 

sektorů 

Primární 

sektor       

  A Zemědělství a myslivost, lesnictví 2846 1697 

  B Rybolov, chov ryb 49 12 

  C Těžba nerostných surovin 101 5 

Sekundární 

sektor       

  D Zpracovatelský průmysl 21978 5050 

  E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 2639 21 

  F Stavebnictví 7169 3626 

Terciární 

sektor       

  

G Obchod, opravy motorových vozidel a 

spotřebního zboží 10000 9712 

  H Pohostinství a ubytování 3062 1374 

  I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 6018 1071 

Kvartární 

sektor        

tržní       

  J Peněžnictví a pojišťovnictví 2273 1464 

  K Činnost v oblasti nemovitostí 4631 5617 

netržní       

  L Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 5367 135 

  M Školství 4350 505 

  N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 4129 428 

  O Ostatní veřejné a osobní služby 3749 2525 

  Q Exteritoriální organizace a spolky 0 1 

        

  Nezjištěno 4305  --- 

  Celkem 82666 33243 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [20] 
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Příloha D: Přehled počtu zaměstnaných a ekonomických subjektů  dle složení 

ekonomických sektorů za rok 2011 v okrese Pardubice 

Ekonomický 

sektor   

Počet 

zaměstnaných 

ve fyzických 

osobách 

Počet 

ekonomických 

subjektů 

Primární 

sektor       

  A zemědělství, lesnictví, rybářství 1 575 1272 

  B těžba a dobývání 115 9 

Sekundární 

sektor       

  C zpracovatelský průmysl 20 590 5829 

  

D výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného  vzduchu 1 058 83 

  

E zásobování vodou; činnosti související s 

odpadními  

vodami, odpady a sanacemi 719 251 

  F stavebnictví 5 210 5258 

Terciární 

sektor       

  

G velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba  

motorových vozidel 8 565 9913 

  H doprava a skladování 4 472 1144 

  I ubytování, stravování a pohostinství 2 022 1913 

Kvartární 

sektor       

Tržní       

  J informační a komunikační činnosti 2 680 785 

  K peněžnictví a pojišťovnictví 2 864 723 

  L činnosti v oblasti nemovitostí 527 1957 

  M profesní, vědecké a technické činnosti 3 181 5162 

  N Administrativní a podpůrné činnosti 500 751 

Netržní       

  

O veřejná správa a obrana; povinné sociální 

zabezpečení 5 272 261 

  P vzdělávání 4 669 688 

  Q zdravotní a sociální péče 4 682 472 

  R kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 039 1097 

  S jiné činnosti 3 740 2904 

        

  Nezjištěno 10 319  --- 

  Celkem 83 799 40472 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [20] 
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Příloha E: Přehled pracujících v národním hospodářství podle odvětví ve fyzických 

osobách 

 

 

 

Zdroj: převzato z [12] 
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Příloha F: Hrubá přidaná hodnota v ekonomických sektorech a vybraných sekcích v mil. Kč 

v Pardubickém kraji a v ČR 

 

A)    Hrubá přidaná hodnota ekonomických sektorů 

 

Ekonomický 

sektor 

Pardubický kraj ČR 

r. 2001     

v 

mil.Kč 

r. 2011      

v 

mil.Kč 

r. 2013   

v mil.Kč 

r. 2001      

v 

mil.Kč 

r. 2011     

v 

mil.Kč 

r. 2013     

v 

mil.Kč 

Primární 5040 5766 5956 77220 86648 95566 

Sekundární 43274 69661 63076 880195 1347410 1344750 

Terciární 18017 23439 24026 501378 661940 662691 

Kvartární 

tržní 16896 27743 26986 499630 915936 928685 

Kvartární 

netržní 15000 23722 24710 385462 624693 633034 

Celkem 98227 150331 144754 2343885 3636627 3664726 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [32] 

B) Hrubá přidaná hodnota sekundárního sektoru 

Sekundární 

sektor a jeho 

sekce 

Pardubický kraj ČR 

r. 2001     

v mil.Kč 

r. 2011    

v 

mil.Kč 

r. 2013     

v mil.Kč 

r. 2001     

v 

mil.Kč 

r. 2011    

v mil.Kč 

r. 2013    

v mil.Kč 

D + E 4225 7159 6410 123212 232901 228370 

C  32247 52782 48549 613047 889780 912051 

F 6802 9720 8117 143936 224729 204329 

celkem 43274 69661 63076 880195 1347410 1344750 
Zdroj: vlastní zpracování dle[32] 
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C) Hrubá přidaná hodnota kvartárního sektoru tržního 

Kvartární 

sektor tržní a 

jeho sekce 

Pardubický kraj ČR 

r. 2001     

v mil.Kč 

r. 2011      

v mil.Kč 

r. 2013      

v mil.Kč 

r. 2001     

v 

mil.Kč 

r. 2011      

v mil.Kč 

r. 2013     

v mil.Kč 

J 3008 5895 4507 99927 187413 181815 

K  1678 4291 4644 77867 170109 175630 

L 8511 12027 12353 183343 319933 329575 

M+N 3699 5530 5482 138493 238481 241665 

celkem 16896 27743 26986 499630 915936 928685 
Zdroj: vlastní zpracování dle [32] 

D) Hrubá přidaná hodnota kvartárního sektoru netržního 

 

Kvartární 

sektor 

netržní a 

jeho sekce 

Pardubický kraj ČR 

r. 2001     

v mil.Kč 

r. 2011     

v mil.Kč 

r. 2013      

v mil.Kč 

r. 2001     

v 

mil.Kč 

r. 2011       

v 

mil.Kč 

r. 2013     

v mil.Kč 

O+P+Q 13700 21495 22044 327458 540084 548795 

R+S+T+U 1300 2227 2666 58004 84609 84239 

celkem 15000 23722 24710 385462 624693 633034 
Zdroj: vlastní zpracování dle [32] 
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Příloha G: Počet zaměstnaných  v ekonomických sektorech a vybraných sekcích v tis. Kč 

v Pardubickém kraji a v ČR 

 

A) Počet zaměstnaných v ekonomických sektorech 

Ekonomický sektor 

Pardubický kraj ČR 

r. 2001   

v tis. 

osob      

r. 20011  

v tis. 

osob      

r. 2013   

v tis. 

osob      

r. 2001   

v tis. 

osob      

r. 2011   

v tis. 

osob      

r. 2013   

v tis. 

osob      

Primární 15,46 11,12 12,58 282,61 191,69 190,71 

Sekundární 101,22 106,78 101,55 1821,52 1827,22 1572,00 

Terciární 47,70 49,62 52,34 1068,50 1104,60 1000,60 

Kvartární tržní 18,78 22,22 22,47 458,17 622,92 839,72 

Kvartární netržní 49,10 45,69 50,44 1094,82 1105,86 1151,06 

Celkem 232,26 235,42 239,38 4725,62 4852,29 4754,08 
Zdroj: vlastní zpracování dle[32] 

 

B) Počet zaměstnaných v sekundárním sektoru 

Sekundární sektor a 

jeho sekce 

Pardubický kraj ČR 

r. 2001   

v tis. 

osob      

r. 20011  

v tis. 

osob      

r. 2013   

v tis. 

osob      

r. 2001   

v tis. 

osob      

r. 2011   

v tis. 

osob      

r. 2013   

v tis. 

osob      

D + E 3,94 4,98 4,24 112,20 108,64 109,50 

C  74,09 80,44 77,60 1264,41 1287,60 1044,70 

F 23,19 21,37 19,72 444,91 430,99 418,30 

celkem 101,22 106,78 101,55 1821,52 1827,22 1572,50 
Zdroj: vlastní zpracování dle [32] 
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C) Počet zaměstnaných v kvartárním sektoru tržním 

Kvartární sektor 

tržní a jeho sekce 

Pardubický kraj ČR 

r. 2001   

v tis. 

osob      

r. 20011  

v tis. 

osob      

r. 2013   

v tis. 

osob      

r. 2001   

v tis. 

osob      

r. 2011   

v tis. 

osob      

r. 2013   

v tis. 

osob      

J 3,51 4,49 3,84 105,73 145,43 139,78 

K  4,65 5,93 5,61 102,08 122,47 301,00 

L 0,62 1,09 1,53 23,50 41,84 48,76 

M+N 9,99 10,70 11,50 226,87 313,19 350,19 

celkem 18,78 22,22 22,47 458,17 622,92 839,72 
Zdroj: vlastní zpracování dle [32] 

D) Počet zaměstnaných v kvartárním sektoru netržním 

Kvartární sektor 

netržní a jeho sekce 

Pardubický kraj ČR 

r. 2001   

v tis. 

osob      

r. 20011  

v tis. 

osob      

r. 2013   

v tis. 

osob      

r. 2001   

v tis. 

osob      

r. 2011   

v tis. 

osob      

r. 2013   

v tis. 

osob      

O+P+Q 44,76 41,15 45,29 929,65 935,04 977,71 

R+S+T+U 4,35 4,54 5,15 165,17 170,83 173,34 

celkem 49,10 45,69 50,44 1094,82 1105,86 1151,06 
Zdroj: vlastní zpracování dle [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


