
Forma podnikání počet subjektů

družstva 68

ostatní 979

CeLkem 21 966

Zdroj: Český statistický úřad

Zahraniční investoři využívají nabídky připravených průmyslových zón. Od roku 1998 
byly připraveny dvě průmyslové zóny, které jsou dnes již plně obsazeny převážně 
zahraničními investory. V roce 2006 byla otevřena další 16ha zóna města a rozbíhají 
se významné developerské projekty.
Kromě podmínek pro zahraniční investory a větší firmy město také připravuje za-
investované plochy pro podporu menších místních firem. Společně s Univerzitou 
Palackého připravilo projekt průmyslové zóny Šlechtitelů a podnikatelského inkubá-
toru, který byl úspěšně přijat do programu EU Phare 2003, s jehož finanční podporou 
byl realizován, a byl dokončen v roce 2006.
Město se také zaměřuje na rekonverzi zastaralých a podvyužitých areálů typu 
„brownfields“, zahájen byl projekt rekonverze areálu kasáren Neředín. Většina ploch 
(60 – 70 %) z kategorie „brownfields“ byla a je i v důsledku nedostatku nových 
volných ploch ve městě postupně obsazována a regenerována soukromými podni-
katelskými subjekty. To je nepřímý důkaz silné a rozvíjející se místní ekonomiky. 
V současné době vstupuje silná developerská skupina do řešení brownfieldu v cen-
tru města.

Zahraniční výrobní investoři v oLomouCi
průmysLová Zóna kepLerova

náZev Firmy činnost
Zahájení 
výroby

Fardis CZ, s. r. o. (beLgie)

v výroba plastových a pry-
žových výrobků, výroba 

obalových materiálů  
z polyethylenu

1999

m.L.s. hoLiCe, spoL. s r. o. 
(FranCie)

výroba alternátorů, prodej, 
servis a opravy elektrických 

strojů točivých
2000

senior automotive CZeCh  
s. r. o. (veLká británie)

výroba tvarovaných hliníko-
vých a ocelových trubek pro 

automobilový průmysl
2001

CZeCh repubLiC onamba   
s. r. o. (japonsko)

výroba kabelových svazků 
a indukčních cívek

2001

smurFit kappa oLomouC,  
s. r. o. (niZoZemí)

výroba a zpracování vlnité 
lepenky, návrh a výroba obalů 

z vlnitých lepenek s ofseto-
vým potiskem

2004

průmysLová Zóna paveLkova

náZev Firmy činnost
Zahájení 
výroby

siWe a. s. (rakousko)
výroba tvářecích, střižných 

a ohýbacích nástrojů
1998

moenus textiLmasChinen    
s. r. o. (němeCko)

montáž textilních strojů 1999

raF armatury s. r. o. (itáLie) výroba vodovodních baterií 1999

timken česká repubLika    
s. r. o. (usa)

výroba jehličkových a váleč-
kových ložisek pro automobi-

lový a strojírenský průmysl
2001

maFra, a. s. (němeCko)
nakladatelská  

a vydavatelská činnost,  
polygrafická výroba

2001

daLší Firmy se Zahraniční majetkovou účastí

náZev Firmy činnost
Zahájení 
výroby

nestLé česko s. r. o.,  
Závod Zora (švýCarsko)

výroba čokolády a čokoládo-
vých cukrovinek

1992

náZev Firmy činnost
Zahájení 
výroby

prominent dosierteChnik 
Cs, spoL. s r. o. (němeCko)

zařízení pro úpravu vody, 
úprava vody v bazénech,  

dávkovací zařízení a čerpa-
dla chemikálií

1992

exerion preCision 
teChnoLogy oLomouC  s. r. o. 
(niZoZemí)

kovoobrábění, montáž kovo-
vých rámových konstrukcí 

a funkčních modulů
1998

grundFos s. r. o. (dánsko) prodej a servis čerpadel 2000

počet Lékařů v okrese oLomouC

2002 2003 2004 2005 2006
počet Lékařů 1 084 1 205 1 231 1 280 1 277

počet obyvateL 
na 1 Lékaře 

207 186 182 175 179

Zdroj: Česká lékařská komora

počet ZdravotniCkýCh ZaříZení v oLomouCi

ZaříZení 2004 2005 2006
nemoCniCe a odborné ústavy 3 3 3

ordinaCe praktiCkého Lékaře pro dospěLé 58 57 90

ordinaCe praktiCkého Lékaře pro děti a dorost 27 30 47

odborné ordinaCe a praCoviště 199 219 262

ostatní ZdravotniCká ZaříZení, Laboratoře aj. 81 110 134

Lékárny a výdejny 32 39 53
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky

Fakultní nemocnice v Olomouci je špičkové zdravotnické pracoviště nadregionální 
úrovně poskytující kvalifikovanou zdravotnickou péči i zahraničním pacientům.

Kontakt: Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 441 111, 
fax : 585 413 841, email: fn@fnol.cz, www.fnol.cz.

důLežité teLeFony ZáChranné sLužby 
teLeFon

Linka ohrožení života 155

jednotné evropské čísLo tísňového voLání 112

Lékařská sLužba první pomoCi 585 544 254

deLta – soukromá převoZová Zdravotní sLužba
585 204 040 
585 228 811

První písemný doklad o Olomouci je již z roku 1055 a svým historickým vývojem a posta-
vením je Olomouc v České republice srovnatelná pouze s hlavním městem Prahou. Je 
také po Praze druhou největší městskou památkovou rezervací se vzácně zachovaným 
půdorysem středověkého města. Zcela ojedinělým dílem barokního monumentálního so-
chařství, architektury a urbanismu je Sloup Nejsvětější Trojice, který byl v roce 2000 pro 
svou unikátnost zapsán do seznamu UNESCO jako desátá památka z České republiky. 
Církevní vliv po mnoho století zásadním způsobem určoval duchovní, politický i ekono-
mický rozvoj města a jeho okolí. Biskupství bylo ve městě založeno již v roce 1063 a v 18. 
století povýšeno na arcibiskupství. Dokladem tohoto vlivu jsou monumentální církevní 
stavby, jejichž počet je na množství obyvatel největší v České republice. Olomouc vždy 
vydatně obohacovala vzdělanost a kulturní a umělecké dění na celé Moravě. Je sídlem 
Moravské filharmonie, Krajského vlastivědného muzea, Divadla hudby, Divadla umění, 
Muzea umění, mnoha pěveckých souborů, komorních hudebních těles a celé řady men-
ších galerií, v roce 2006 bylo nově otevřeno Arcidiecézní muzeum.

Metropole Olomouc patří také k významným 
sportovním centrům. Fotbalový stadion, zim-
ní stadion, plavecký stadion, sportovní hala 
a tenisové kurty jsou situovány jako obrovský 
sportovní komplex v těsné blízkosti centra měs-
ta. V tomto komplexu je provozováno množství 
dalších sportovních zařízení jak tradičních, tak 
i v regionu ojedinělých, jako je projekt OUT-
DOOR – Areál lanových aktivit. Zoologická za-
hrada je situována v nádherném prostředí na 
Svatém Kopečku a chová přes 200 druhů zvířat. 
Pro příznivce golfu je v provozu hřiště v Dola-
nech – Vésce.

Dotek předhůří Jeseníků a nivy řeky Moravy 

vytváří kvalitní zázemí pro rekreaci. Olomoucké parky o rozloze 47 ha obklopují jako 
prstenec historické jádro a každoročně jsou zde pořádány mezinárodní květinové 
výstavy FLORA. Na území regionu se nachází Chráněná krajinná oblast Litovelské 
Pomoraví o rozloze 9 600 ha, protkaná stezkami pro cykloturistiku. Vše si lze prohléd-
nout i z výšky při vyhlídkovém letu z olomouckého letiště.

ubytovaní hosté v oLomouCi

stát 2003 2004 2005 2006
česká repubLika 69 983 68 868 68 244 68 106

němeCko 6 396 6 992 7 175 7 205

sLovensko 4 186 5 343 5 565 6 143

rusko 2 312 2 216 2 722 4 346

poLsko 4 244 4 130 3 935 3 825

itáLie 2 696 3 493 3 724 3 726

rakousko 1 843 2 930 2 868 2 376

usa 1 430 2 176 2 111 2 135

ostatní 11 332 13 119 15 348 15 536

CeLkem 104 422 109 267 111 692 113 398
Zdroj: Odbor vnějších vztahů a informací MmOl

ukaZateLe Cestovního ruChu v oLomouCi 

2003 2004 2005 2006

CeLkový počet přenoCování hostů 
(počet noCí)

207 931 215 387 231 335 239 637

průměrná déLka pobytu (ve dneCh) 2 2 2,1 2,1
Zdroj: Odbor vnějších vztahů a informací MmOl

ubytovaCí kapaCity v oLomouCi 

2003 2004 2005 2006
počet ubytovaCíCh ZaříZení 32 42 45 25

počet Lůžek v ubytovaCíCh 
ZaříZeníCh

1 804 2 143 2 276 1 639

průměrná obsaZenost Lůžek 32,0 % 27,9 % 28,2 % 29,4 %
Zdroj: Odbor vnějších vztahů a informací MmOl

partnerská města

město Země partnerství od
antony FranCie 1990

LuZern švýCarsko 1992

tampere Finsko 1992

veenendaaL niZoZemí 1993

oWensboro kentuCky, usa 1993

subotiCa srbsko 1996

nördLingen němeCko 1997

peCs maďarsko 2002

•  strategická poloha v centru Moravy, přirozené spádové a správní centrum regio-
nu, významná dopravní křižovatka

•  historický význam, tradice a kulturnost města jsou spolu s trendem obnovy pa-
mátek výrazným stimulem rozvoje cestovního ruchu

•  dobré životní prostředí a atraktivní krajinný rámec společně se sportovním záze-
mím jsou významným předpokladem kvality života a rekreačních aktivit

•   dobrá úroveň vzdělání, významná role odborného školství, cizojazyčných gym-
názií a vysokého školství vytvářejí podmínky pro dobrou vzdělanost, diverzifikaci 
a úroveň pracovní síly

•   zlepšování podmínek pro rozvoj nových oborů a firem, dynamický vývoj sektoru 
služeb a obchodu

•   dlouhá tradice průmyslové výroby (potravinářství, strojírenství); vstupem zahra-
ničních investic do průmyslových zón města dochází k dalšímu rozvoji průmyslu 
strojírenského, elektrotechnického a také polygrafie

•   dynamický rozvoj podnikatelské sféry, tradice a zázemí kvalitních stavebních fi-
rem a společností

•   příprava zainvestovaných ploch a podmínek jak pro zahraniční investory, tak 
pro menší místní firmy a rozvoj Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého 
a podnikatelského inkubátoru

•   vstup společností v oblasti strategických služeb

ZDRAVOTNÍ PÉČE

TRADICE, KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
PŘEDPOKLADY PRO ROZVOJ A PODNIKÁNÍ

okresní agrární komora oLomouC
Blanická 3, 772 00 Olomouc
tel.: 585 228 530, fax: 585 222 517
email: kloboukova@akcr.cz
www.agrocr.cz

CeLní řediteLství oLomouC
Blanická 19, 772 71 Olomouc
tel.: 585 111 111, fax: 585 111 112
email: posta1301@cs.mfcr.cz
www.cs.mfcr.cz

Centrum pro regionáLní roZvoj čr
Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc
tel.: 587 337 704, fax: 587 337 702
email: schmied@crr.cz
www.crr.cz

český statistiCký úřad oLomouC
Krajská správa Olomouc
Wellnerova 5, 779 11 Olomouc
tel.: 585 731 500, fax: 585 411 320
email: infoservisolom@czso.cz
www.czso.cz/kraje/ol

Finanční úřad v oLomouCi
Lazecká 22, 779 00 Olomouc
tel.: 585 541 111, fax: 585 230 283
email: podatelna@olo.os.ds.mfcr.cz
www.cds.mfcr.cz

hasičský ZáChranný sbor 
oLomouCkého kraje
Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc
tel.: 950 770 011
tísňové volání: 150
email: spisovna@olk.izscr.cz
www.hzsol.cz

katastráLní úřad pro oLomouC
Katastrální pracoviště Olomouc
Vejdovského 2a, 772 00 Olomouc
tel.: 585 552 111, fax: 585 552 219
email: kp.olomouc@cuzk.cz
www.cuzk.cz

krajské vojenské 
veLiteLství oLomouC
tř. 1. máje 1, 771 11  Olomouc
tel.: 973 406 450, fax: 973 406 429
email: kvv.olomouc@army.cz
www.army.cz

krajský úřad pro oLomouCký kraj
Katastrální pracoviště Olomouc
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
tel.: 585 508 111, fax: 585 508 146
email: posta@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

městská poLiCie oLomouC
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
tel.: 585 209 111
tísňové volání: 156
email: info@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

ministerstvo životního 
prostředí čr
Odbor výkonu státní správy VIII Olomouc
tř. Kosmonautů 10, 772 00 0lomouc
tel.: 585 510 248, fax: 585 415 174
email: josef_svejda@env.cz,
www.env.cz

okresní hospodářská 
komora oLomouC
Opletalova 1, 772 00 Olomouc
tel.: 585 225 231, fax: 585 223 554
email: info@hkol.cz
www.hkol.cz

okresní soud v oLomouCi
tř. Svobody 16, 771 38 Olomouc
tel.: 585 503 111, fax: 585 225 250
email: posta@osoud.olc.justice.cz
www.justice.cz

okresní státní ZastupiteLství 
v oLomouCi
tř. 17. listopadu 44, 771 37 Olomouc
tel.: 585 205 711, fax: 585 205 763
email: podatelna@osz.olc.justice.cz
www.justice.cz

poLiCie čr
Okresní ředitelství Olomouc
Žižkovo náměstí 4, 771 36 Olomouc
tel.: 974 766 111, fax: 974 766 925
tísňové volání: 158
email: reditol@mvcr.cz
www.mvcr.cz/policie

regionáLní agentura pro roZvoj 
střední moravy
Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc
tel.: 585 228 698, fax: 585 228 581
email: rarsm@rarsm.cz
www.rarsm.cz

vědeCkoteChniCký park univerZity 
paLaCkého v oLomouCi
Šlechtitelů 27, 783 11 Olomouc
tel.: 585 631 400, fax: 585 631 420
email: vtpup@upol.cz
www.vtpup.cz

vrChní soud v oLomouCi
Masarykova 1, 771 11 Olomouc
tel.: 585 532 111, fax: 585 532 371
email: posta@vsoud.olc.justice.cz
www.justice.cz

vrChní státní ZastupiteLství 
v oLomouCi
tř. 17. listopadu 44, 771 11 Olomouc
tel.: 585 202 111, fax: 585 202 198
email: podatelna@vsz.olc.justice.cz
www.justice.cz

úřad práCe v oLomouCi
Vejdovského 4, 779 00 Olomouc
tel.: 950 141 111, fax: 950 141 302
email: olomouc@ol.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz

ZdravotniCká ZáChranná sLužba 
oLomouCkého kraje
Územní odbor Olomouc
Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
tel.: 585 544 200
tísňové volání: 155
email: info@zzsok.cz
www.zzsok.cz

VÝZNAMNÉ INSTITUCE A ÚŘADY

odděLení hospodářského roZvoje 
magistrátu města oLomouCe
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
tel.: 588 488 405, fax: 588 488 411, 
email: hosp.rozvoj@mmol.cz
www.olomouc.eu

inFormační Centrum oLomouC
Horní náměstí – podloubí radnice,
779 11 Olomouc
tel.: 585 513 385, fax: 585 220 843,
email: infocentrum@olomouc.eu
www.olomouc.eu

CZeChinvest – regionáLní 
kanCeLář pro oLomouCký kraj
Jeremenkova 40b, 772 00  Olomouc
tel.: 587 332 186, fax: 587 332 195, 
email: olomouc@czechinvest.org
www.czechinvest.org

KONTAKTY

Vydalo statutární město Olomouc, říjen 2007

Olomouc je se svými 100 168 obyvateli pátým největším městem v České republice. 
Díky své bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale 
především centrální poloze v rámci Moravy byla vždy atraktivním místem pro turis-
ty, obchodníky a podnikatele. Z ekonomického pohledu je město možné charakteri-
zovat jako průmyslové s rozvíjejícími se službami. Díky vhodné poloze, hospodářské 
tradici i kvalifikované pracovní síle má město výrazný potenciál růstu.

Od 1. 1. 2001 je Olomouc centrem Olomouckého kraje a tedy i sídlem Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Olomoucký kraj je vymezený pěti okresy: Olomouc, Pro-
stějov, Přerov, Šumperk a Jeseník. Velikostí zaujímá kraj 6,7 % rozlohy České Re-
publiky a osmé pořadí mezi čtrnácti kraji, podle počtu obyvatel je na šestém místě. 
Spolu se Zlínským krajem tvoří tzv. NUTS II – Střední Morava – Nomenclature of 
Units for Territorial Statistics – Územní statistická jednotka, používaná v rozhodo-
vání pro přidělování dotací z programů EU.

vývoj popuLaCe v oLomouCi v LeteCh 1991 – 2006
rok počet obyvateL 1991 = 100

1991 105 990 100
1996 104 380 98,5
2001 102 246 96,5
2002 101 624 95,9
2003 101 268 95,5
2004 100 752 95,1

2005 100 381 94,7

2006 100 168 94,5

Zdroj: Český statistický úřad

K 31. 12. 2006 žilo v Olomouci 100 168 obyvatel, což představuje 44 % obyvatel 
okresu Olomouc. Počet obyvatel ve městě však v posledních letech stále klesá. 
Z porovnání přirozeného přírůstku a migračního salda v posledních letech lze usou-
dit, že hlavní příčinou celkového úbytku obyvatel ve městě je migrace. Tak jako 
v celé republice, tak i v Olomouci populace stárne. Za posledních 12 let se průměr-
ný věk zvýšil o 4 roky.

ZákLadní demograFiCké údaje o oLomouCi
stav 

k 1. 1. 2006
přírůstek (úbytek) stav  

k 31. 12. 2006migrační CeLkový

100 381 -379 -213 100 168

Zdroj: Český statistický úřad

věková struktura obyvateL oLomouCe k 31. 12. 2006

Zdroj: Český statistický úřad

V Olomouci se nachází jedna z významných univerzit v České republice – starobylá 
Univerzita Palackého a třiadvacet středních škol různého zaměření. Univerzita Palac-
kého byla založena již roku 1573 a dnes je se sedmi fakultami a více jak osmnácti tisí-
ci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava. Činnost univerzity 
a její zahraniční kontakty a participace na mezinárodních projektech dávají předpo-
klady, že v Olomouci může vzniknout vědeckovýzkumné centrum mezinárodního vý-
znamu. Významným krokem k tomuto cíli je rozšiřující se projekt Vědeckotechnického 
parku, který byl otevřen v červnu 2001 pod názvem Centrum pro inovace a transfer 
technologií. V roce 2006 došlo k zprovoznění podnikatelského inkubátoru pro podpo-
ru vznikajících firem převážně v oblasti biotechnologií a optoelektroniky.

berLín 500 km brno 76 km

bratisLava 197 km české budějoviCe 288 km

budapešť 389 km hradeC kráLové 141 km

Londýn 1 473 km LibereC 235 km

moskva 1 715 km ostrava 100 km

paříž 1 302 km pLZeň 364 km

varšava 474 km praha 277 km

vídeň 198 km ústí nad Labem 365 km

kLima
Převládající směry větrů severozápadní a jihozápadní
Průměrná rychlost větrů 2 – 5 m/s
Průměrné lednové teploty od -2ºC do -4ºC
Průměrné červencové teploty od 15ºC do 19ºC
Roční úhrn srážek 600 – 1 100 mm

1990   1991  1992  1993  1994   1995  1996  1997  1998  1999   2000   2001  2002  2003  2004  2005  2006

Město Olomouc leží ve východní části České republiky v nivě řeky Moravy. Rovi-
natý charakter města je na západě, ale hlavně na východě výrazně ohraničen 
vyšším georeliéfem, takže město je uzavřeno do protáhlé sníženiny otevřené ve 
směru SZ – JV.

• rozloha Olomouce: 10 333 ha
• zeměpisné souřadnice středu města: 49º45‘ szš, 17º15‘ vzd
• nadmořská výška ve středu města: 219 m. n. m.

POLOHA

OBYVATELSTVO

vZdáLenosti oLomouCe od vybranýCh evropskýCh Center               
a vybranýCh českýCh měst 

živě naroZení ZemřeLí přistěhovaLí vystěhovaLí

1 108 942 1 898 2 277

věkové roZpětí 0 – 14 Let 15 – 59 Let 60 a víCe Let

počet mužů 6 825 32 010 8 434

počet žen 6 610 33 394 12 895

VZDĚLÁNÍ A LIDSKÉ ZDROJE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Vzdělání obyvatelstva okresu Olomouc je nad průměrem České republiky, což vy-
tváří dobré podmínky pro budoucí ekonomický rozvoj regionu. Určitým specifikem 
Olomouce je kvalitní jazykové vzdělávání, které může městu poskytovat významnou 
konkurenční výhodu. V Olomouci jsou 3 základní školy s rozšířenou výukou anglické-
ho jazyka a 3 dvojjazyčná gymnázia. V Olomouci také od září 2007 působí meziná-
rodní kampus soukromé Základní školy a Mateřské školy Sluníčko s. r. o. nabízející 
vzdělávací program v angličtině podle mezinárodního kurikula, který převzal meziná-
rodní školu TISOL. V současné době se škola nachází v procesu akreditace do sítě 
mezinárodní škol.

Od roku 2005 zahájila svou činnost soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Mo-
ravská vysoká škola Olomouc s orientací na ekonomiku, management a informační 
systémy, která připravuje rovněž projekt regionálního inovačního centra.

Olomouc je díky vysokému školství a velkému počtu základních a středních škol cen-
trem vzdělanosti nadregionálního významu. Z hlediska oborového zaměření má Olo-
mouc vysoký potenciál zejména pro rozvoj přírodovědných a lékařských oborů, včetně 
špičkových aktivit v oblasti biotechnologií či nanotechnologií a optoelektroniky.

struktura obyvateL podLe nejvyššího dosaženého vZděLání v %

stupeň vZděLání čr
oLomouCký 

kraj
oLomouC

beZ vZděLání 0,4 0,6 0,3

ZákLadní 23,3 23,6 18,4

učňovské 20,5 24,0 15,8

střední odborné 17,4 15,0 15,6

učňovské s maturitou 1,5 1,5 1,6

úpLné střední 25,6 25,1 29,9

vyšší odborné 1,3 1,0 1,6

vysokoškoLské 8,9 8,1 15,5

neZjištěno 1,4 1,1 1,3

CeLkem 100 100 100

Zdroj: Sčítání lidu, býtů a domů 2001

žáCi a pedagogičtí praCovníCi ve škoLskýCh ZaříZeníCh  
v oLomouCi ve škoLním roCe 2006/2007

škoLská ZaříZení počet škoL počet žáků
počet pedagogikýCh 

praCovníků
mateřské škoLy 41 2 814 222 / 218,2*

ZákLadní škoLy 25 7 895 515 / 497,5*

gymnáZia 5 3 015 268 / 236,4*

střední odborné 
škoLy

18***

10*** 2 781 + 121****

834 / 636,5*
střední odborná 
učiLiště

9*** 3 378 + 323****

odborná učiLiště, 
praktiCké škoLy

9*** 277

* fyzické osoby / přepočet dle úvazku
** počet ředitelství – samostatných právnických osob
*** počet škol daného typu (jedna škola může mít součást SOŠ i SOU)
**** denní studium + ostatní formy studia (dálkové, večerní studium)

Zdroj: Odbor školství MmOl, Krajský úřad Olomouckého kraje

studenti a akademičtí praCovníCi univerZity paLaCkého  
v oLomouCi v akademiCkém roCe 2006/2007

FakuLta počet studentů
počet 

akademiCkýCh 
praCovníků

CyriLometodějská teoLogiCká 1 180 63

Lékařská 2 434 585

FiLoZoFiCká 4 802 301

přírodovědeCká 2 859 291

pedagogiCká 3 921 204

těLesné kuLtury 2 097 102

právniCká 1 543 82

CeLkem 18 836 1 628
Zdroj: Univerzita Palackého

Díky unikátnímu historickému jádru, parkům, kulturní tradici, zázemí pro příměst-
skou rekreaci, příznivým klimatickým podmínkám a stavu životního prostředí je Olo-
mouc jedním z nejatraktivnějších míst pro bydlení. Svými nabídkovými cenami bytů 
i úrovní tržního nájemného potvrzuje město své nově nabyté významné postavení ve 
středu Moravy.
V současné době je ve městě registrováno okolo 9 600 obytných domů. Obydlených 
bytů je okolo 43 500.

domovní Fond v oLomouCi 

domovní 
Fond 

CeLkem

v tom

rodinné 
domy

bytové domy ostatní

abs v % abs v % abs v % abs v %

domy 
CeLkem

9 484 100 6 614 100 2 621 100 249 100

trvaLe
obydLené

8 941 94,3 6 120 92,5 2 608 99,5 213 85,5

neobydLené 543 5,7 494 7,5 13 0,5 36 14,5

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001

obvykLé nájemné bytů v oLomouCi v kč/měsíC v roCe 2006

veLikost bytu
standardní vybavení

(včetně inkasa)
neZaříZený

1 + 1 5 500 – 7 000 4 900 – 6 000

2 + 1 7 500 – 8 500 6 900 – 7 500

3 + 1 8 500 – 9 900 8 500 – 9 000

4 + 1 10 500 – 11 900 11 000 – 12 500

pozn.: u novostaveb je cena o 1 000 – 2 000 Kč vyšší
Zdroj: Hanácká realitní kancelář

pronájem domů v oLomouCi v kč/měsíC v roCe 2006

přiLehLá část Centra okrajová část

rodinné domy
standardní

do 15 000 do 13 000

rodinné domy
 nadstandardní

20 000 – 50 000 20 000 – 35 000

pozn.: uvedené pronájmy jsou včetně inkasa
Zdroj: Hanácká realitní kancelář

prodej bytů v oLomouCi v tis. kč v roCe 2006

veLikost 
bytu

novostavby
původní Zástavby 

 – paneL
původní Zástavby 

 – CihLa

1+0 * 490 – 650 450 – 650*

1+1 * 730 – 850 650 – 850*

2+1 * 950 – 1 250 850 – 1 300*

3+1 * 1 400 – 1 800 1 200 – 1 800*

4+1 * 1 650 – 1 950 1 500 – 2 300*

1 m2 (v kč)
podLahové 
pLoChy

22 000 – 26 000 18 000 – 24 000 21 000 – 27 500

* u novostaveb a cihlových bytů záleží na podlahové výměře, jejíž rozpětí je značně variabilní
Zdroj: Hanácká realitní kancelář

pronájem nebytovýCh prostor v oLomouCi v kč/m2/rok v roCe 2006

administrativa 
– maLé

administrativa 
– veLké

pohostin-
ství maLé

do 25 m2

pohostin-
ství veLké

Centrum 
města

do 2 500 do 2 000 10 000 -
- 18 000 

8 000 -
- 15 000

přiLehLá 
část

do 2 000 do 1 500 6 000 -
- 12 000

5 000 -
- 10 000

okrajová 
část

do 1 500 do 1 000 4 000 -
- 8 000

2 000 -
- 6 000

skLady  
vytápěné

skLady  
nevytápěné

výrobní 
prostory

garáže
(kč/měs.)

Centrum 
města

700 – 950 400 – 500 700 – 1 000 do 2 000

přiLehLá 
část

500 – 650 250 – 350 500 – 750 do 1 500

okrajová 
část

300 – 500 150 – 200 350 – 600 do 1 000

Zdroj: Hanácká realitní kancelář

TRH S NEMOVITOSTMI

pronájmy průmysLovýCh nemovitostí v oLomouCi v kč/m2/rok 
v roCe 2006

průmysLová část administrativní část

600 - 1 000 1 500 - 2 000
Zdroj: Hanácká realitní kancelář

Podle Cenové mapy stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce 
(2007/2008) dosáhly v porovnání s minulým rokem nejvyššího nárůstu průměrných 
cen pozemky v okrajových částech města (nárůst o 61 %). Hlavní příčinou je vývoj 
poptávky a nabídky po zainvestovaných pozemcích využitelných pro rodinné a by-
tové domy ve městě, dalším důvodem je nedostatek vhodných parcel v jádrovém 
a vnitřním městě. V městském jádru došlo u průměrných cen k nárůstu o 25 % a ve 
vnitřním městě o 18 %.

Ceny poZemků v oLomouCi v ZávisLosti na poLoZe v kč/m2

poLoha
průměrná 

Cena
minimáLní 

Cena
maximáLní 

Cena

městské jádro 2 678 550 5 010

vnitřní město 803 100 3 410

okrajové a venkovské části 601 100 1 250
Zdroj: Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2007/2008)

Z hlediska dopravy osob a nákladů je v současné době pro Olomouc klíčová doprava 
silniční a železniční. Letecká, cyklistická, vodní a pěší doprava plní především účely 
rekreační, turistické nebo sportovní.
Vnější dopravní spojení Olomouce je s ohledem na její vnitrozemskou polohu vynikající 
a budováním dálnice D11 a rychlostní komunikace R35 se ještě zlepší a vzroste význam 
města na křižovatce dvou klíčových vnitrostátních i mezinárodních komunikací. Význam 
města bude posílen i dobudováním dálnice D1 resp. D47.
V říjnu 2003 byl uveden do provozu patnáctikilometrový obchvat Olomouce, který 
výrazně urychluje dopravu zvláště ve směru na Brno, Přerov a Hranice na Moravě. 
V listopadu 2007 byla do provozu uvedena další cca 5 km dlouhá část tohoto obchvatu 
převádějící zejména tranzitní dopravu ve směru Mohelnice – Hradec Králové. Obchvat 
je součástí budoucí 173 km dlouhé rychlostní komunikace R35 Hradec Králové – Lipník 
nad Bečvou.
Mezinárodní silnice E462 zajišťuje severojižní spojení Polska s Moravou a Rakouskem. 
Napojením rychlostní komunikace R46 na dálnici D1 ve Vyškově je zabezpečeno kom-
fortní dopravní spojení s Brnem a další pokračování na Prahu (dálnice D1) a Bratislavu 
(dálnice D2).
Olomouc je důležitým železničním uzlem s hlavním nádražím v blízkosti centra města. 
V budově hlavního nádraží se nachází ČD Centrum, poskytující nadstandardní služby 
cestujícím. Železniční doprava ve městě je součástí pěti tratí ČD, včetně přímé trasy na 
Prahu. Železniční trať je modernizována výstavbou spojovacího ramene I. a II. koridoru 
Česká Třebová – Olomouc – Přerov.

výZnamné žeLeZniční tratě (oZnačení, směr)
• 270 Olomouc směr Přerov, Ostrava
• 270 Olomouc směr Zábřeh, Praha
• 275 Olomouc směr Senice na Hané, Prostějov
• 290 Olomouc směr Šternberk, Šumperk
• 301 Olomouc směr Prostějov, Nezamyslice
• 310 Olomouc směr Krnov, Opava

DOPRAVA

veřejná hromadná doprava
je realizována formou Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (auto-
busy, tramvaje, včetně nízkopodlažních vozů pro tělesně postižené).
Dopravci:  Dopravní podnik města Olomouce, a. s. 

Connex Morava a. s.
Mimo integrovaný dopravní systém zajišťují veřejnou dopravu další soukromí do-
pravci.

bLíZké hraniční přeChody
• Břeclav 140 km SK
• Bohumín 130 km PL
• Český Těšín 120 km PL
• Mikulovice 100 km PL
• Hatě 157 km A
• Mikulov 140 km A
• Rozvadov 434 km D

LeteCká doprava
3,8 km západně od středu města leží veřejné mezinárodní letiště Olomouc pro le-
touny, kluzáky, vrtulníky, ultralehká letadla, volné balony a vzducholodě. Provozo-
vatelem letiště je Magistrát města Olomouce – správa letiště. Letiště má omezené 
parametry (dráha 800 m, travnatý povrch).

Aerodrome chart (radiové spojení) – olomouc info 118,000
tel.: 585 414 078, fax: 585 418 465, email: letiste@mmol.cz, www.olomouc.eu

nejbLižší výZnamná Letiště 
•  Praha 278 km •  Brno  75 km
•  Ostrava  90 km •  Vídeň 198 km  (A)

voda 
Pitná voda je dodávána do vodárních sítí z podzemních zdrojů skupinového vodovo-
du Olomouc. Dodavatelem vody a provozovatelem vodovodů je STŘEDOMORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s., Tovární 41, Olomouc, tel.: 844 744 644, email: smv@smv.cz.

Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizační soustavou na městskou čistírnu 
odpadních vod (ČOV), která je po rekonstrukci a splňuje technické i kapacitní poža-
davky na čištění. Provozovatelem ČOV a kanalizace je STŘEDOMORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a. s., Olomouc.

eLektriCká energie
Elektrická energie je rozváděna sítí vysokého a nízkého napětí. Dodavatelem elek-
třiny jsou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., která zajišťuje distribuci elektřiny, a ČEZ 
Prodej, s. r. o., která zajišťuje prodej elektřiny konečným zákazníkům, se sídlem Vi-
nohradská 8/325, Praha, tel.: 840 840 840, email: cez@cez.cz, jež se staly nástup-
nickými společnostmi Severomoravské energetiky, a. s.

tepLo
Teplo je vyráběno v teplárně na uhlí a špičkové výtopně na mazut a zemní plyn. Tep-
lárna je po rekonstrukci a splňuje s rezervou požadavky zákona na ochranu ovzduší. 
Teplo je k odběratelům přiváděno soustavou horkovodů a parovodů. Dodavatelem 
tepla je společnost Dalkia Česká republika, a. s., pobočka Olomouc, Tovární 44, 
Olomouc, tel.: 585 529 111, email: info@dalkia.cz.

pLyn
Zemní plyn je k odběratelům přiváděn soustavou plynovodů. Plynofikováno je celé 
území města. Dodavatelem plynu je Severomoravská plynárenská, a. s., Plynární 
2748/6, 702 72  Ostrava – Moravská Ostrava, tel.: 840 113 355, email: info@
rwe-smp.cz.

teLekomunikaCe
Telekomunikační služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě zajišťuje Tele-
fónica O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha, která vznikla spojením nejvý-
znamnějšího provozovatele pevných linek ČESKÉHO TELECOMU, a. s. a nejsilnějšího 
mobilního operátora Eurotel Praha, spol. s r. o. do jedné telekomunikační společnos-
ti a tím se stala prvním integrovaným operátorem v České republice. Infolinka pro 
firmy: 800 203 203, pro domácnosti: 800 123 456. Dalšími operátory jsou zejména 
společnosti Aliatel, Contactel, eTel, GTS Novera, InWay.
Provozovateli veřejných mobilních telefonních sítí jsou:
• Telefónica O2 Czech Republic, a. s., infolinka: 720 720 720
• T-Mobile Czech Republic a. s., infolinka: 603 603 603
• Vodafone Czech Republic a. s., infolinka: 800 777 777

neZaměstnanost
Vývoj nezaměstnanosti lze sledovat třemi hlavními veličinami: míra nezaměstna-
nosti, počet uchazečů na jedno volné pracovní místo a jako doplňkový znak počet 
pracovních míst vztažený k pracovní síle celkem.
Olomoucký kraj se řadí dlouhodobě mezi kraje s nadprůměrnou mírou nezaměstna-
nosti, která patří k jedněm z nejvyšších v České republice. Okres Olomouc i město 
Olomouc však v rámci kraje patří mezi oblasti s nižší mírou nezaměstnanosti, jež se 
během posledních let snížila dokonce i pod národní úroveň.

vývoj míry neZaměstnanosti v % k 31. 12.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 30. 6. 2007

oLomouC 10,6 10,8 10,4 9,7 8,0 6,9 5,1

okres 
oLomouC

11,0 11,6 11,8 10,3 9,4 7,6 5,6

čr 8,9 9,8 10,3 9,5 8,9 7,7 6,2
Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

míra neZaměstnanosti v okreseCh oLomouCkého kraje v % k 31. 12.

okres 2001 2002 2003 2004 2005 2006

jeseník 14,8 16,9 18,2 18,3 16,9 14,7

oLomouC 11,0 11,6 11,8 10,3 9,4 7,6

prostějov 10,1 10,0 10,2 9,9 8,4 6,2

přerov 12,5 12,8 13,8 12,7 11,6 10,6

šumperk 12,8 13,1 12,5 12,6 12,0 10,4

oLomouCký kraj 11,8 12,2 12,5 11,7 10,7 9,0
Zdroj: Český statistický úřad

počet uChaZečů o Zaměstnání na jedno voLné praCovní místo k 31. 12.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

okres oLomouC 14,4 11,5 18,5 17,7 10,5 5,1

čr 8,9 12,7 13,5 10,6 9,8 4,8
Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí

počet voLnýCh praCovníCh míst k praCovní síLe v ‰ k 31. 12.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

okres oLomouC 7,7 10,1 6,4 6,3 9,4 15,9

čr 10,0 7,7 7,6 9,5 9,6 17,0
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sledované hodnoty byly relativně stabilní až do roku 2006, kdy došlo k výraznému 
poklesu počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo a k výraznému 
nárůstu počtu volných pracovních míst vztažených k pracovní síle, čímž se okres 
Olomouc neodlišuje od celorepublikového průměru. V posledním období je možno 
konstatovat, míra nezaměstnanosti v podstatě odpovídá počtu uchazečů o práci 
a volným pracovním místům.

Podíl problémových skupin uchazečů o práci se během posledních sledovaných let 
v podstatě nezměnil s výjimkou jejich věkové struktury. Zatímco podíl uchazečů 
mladších 25 let se snížil přibližně o 10 procentních bodů, podíl uchazečů starších 50 
let téměř o stejnou hodnotu narostl. Tento vývoj do značné míry odpovídá změnám ve 
věkové struktuře obyvatelstva. Oproti národní úrovni i Olomouckému kraji je v okre-
se Olomouc nižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných, a to především v posledních 
přibližně třech letech. Oproti tomu se naopak zvýšil podíl uchazečů registrovaných 
Úřadem práce do 3 měsíců. Úřadu práce se tak pravděpodobně v posledních letech 
daří lépe a rychleji umisťovat uchazeče o práci.

mZdy
Průměrná měsíční mzda v Olomouckém kraji výrazně zaostává za průměrem ČR, 
mzdy v samotném okrese Olomouc jsou z hlediska kraje nadprůměrné, nicméně stále 
výrazně pod průměrem ČR.

průměrná měsíční mZda v kč
2003 2004 2005 2006

oLomouCký kraj 14 720 15 898 16 675 17 639

čr 17 445 18 582 19 631 20 844
pozn.: v podnikatelských subjektech nad 20 zaměstnanců

Zdroj: Český statistický úřad

průměrná měsíční mZda podLe odvětví v oLomouCkém kraji v kč
odvětví 2003 2004 2005 2006

ZeměděLství 12 036 13 264 13 628 14 265

průmysL a těžba 14 370 15 581 16 259 17 321

stavebniCtví 15 601 18 223 19 530 16 917

obChod, opravy motor. 
voZideL a Zboží

13 471 15 068 15 484 17 386

pohostinství a ubytování 10 424 10 540 10 759 10 904

doprava, skLadování 
a spoje

15 263 15 770 16 124 17 576

Finanční Zprostředkování 19 078 16 264 16 666 20 195

nemovitosti a pronájem, 
podnikateLské činnosti

14 163 15 034 15 181 15 966

veřejná správa a obrana 17 494 17 958 19 316 20 537

vZděLávání 16 179 17 270 18 184 19 942

ZdravotniCtví 16 635  17 270 18 184 19 659

ostatní veřejné, soCiáLní  
a osobní sLužby

12 304 13 215 14 208 15 177

pozn.: v podnikatelských subjektech nad 20 zaměstnanců

Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí

TRH PRÁCE

Významnou charakteristikou Olomouckého kraje je relativně vysoká koncentrace 
tradičních průmyslových oborů, především výroba oděvů, výroba vlákniny, papíru 
a výrobků z papíru, výroba a opravy strojů a zařízení nebo potravinářství. Vedle tra-
dičních průmyslových oborů je dalším specifikem kraje relativně významné postavení 
výroby elektrických a optických přístrojů. Rovněž v Olomouci je vysoká koncentrace 
potravinářského, strojírenského (s významnou a tradiční rolí čerpadlářství) a hutnic-
kého a kovodělného průmyslu. Tato tradiční odvětví často využívají zcela specifické 
znalosti nahromaděné letitou zkušeností v daném konkrétním oboru stejně jako leti-
tou podnikatelskou kulturu a invence. V průmyslové výrobě převažují menší podniky. 
V Olomouci prakticky neexistují velké soukromé firmy (nad 1000 zaměstnanců) a rov-
něž mezi středně velkými subjekty (250 – 1000 zaměstnanců) převažují zaměstnava-
telé z veřejného sektoru.
V Olomouci je vzhledem k administrativní funkci i geografické poloze v centrální 
části Moravy silně zastoupen sektor veřejných služeb reprezentovaný kvalitními 
vzdělávacími, zdravotnickými a sociálními zařízeními, které přesahují hranice okre-
su. Komerční služby pak především slouží potřebám místního obyvatelstva, přičemž 
v souvislosti se vstupem významných obchodních řetězců se město stalo regionál-
ním nákupním centrem. V současné době vstupují do města zejména logistické firmy, 
cílem města je přilákání firem ze sektoru strategických služeb, kterých je ve městě 
omezený počet.

Firmy a ZaměstnanCi podLe odvětví v oLomouCi k 31. 12. 2006

odvětví
Zaměst-

navateLé

počet 
praCo- 
vníků

ZeměděLství, mysLiveCtví a Lesní  
hospodářství

2 104

potravinářský průmysL 11 2 115

textiLní a oděvní průmysL 2 280

papírenský a poLygraFiCký průmysL 6 441

ChemiCký a FarmaCeutiCký průmysL 3 322

gumárenský a pLastikářský průmysL 1 30

průmysL skLa a stavebníCh hmot 3 412

výroba kovů a kovovýCh výrobků 17 1 968

výroba strojů a ZaříZení 15 1 381

výroba eLektriCkýCh a optiCkýCh přístrojů 3 1 312

výroba eLektřiny, pLynu a vody 5 727

stavebniCtví 31 3 002

obChod a opravy spotřebičů 33 2 574

pohostinství a ubytování 5 268

doprava, skLadování a pošty 18 3 322

peněžniCtví a pojišťovniCtví 4 490

nemovitosti, výZkum a vývoj 29 2 203

veřejná správa, obrana a soCiáLní  
ZabeZpečení

11 2 738

škoLství 36 5046

ZdravotniCtví, veterinární a soCiáLní 
činnost

19 5 223

ostatní veřejné, soCiáLní a osobní sLužby 16 1 508

CeLkem 270 35 466
pozn.: podnikatelské subjekty nad 25 zaměstnanců
Zdroj: Úřad práce

subjekty podLe Formy podnikání v oLomouCi k 31. 12. 2006

Forma podnikání počet subjektů

podnikateLé – FyZiCké osoby (včetně samostatně 
hospodaříCíCh roLníků)

17 257

spoLečnosti s ručením omeZeným 2 285

akCiové spoLečnosti 165

veřejné obChodní spoLečnosti 36

komanditní spoLečnosti 5

Zahraniční osoby 398

nadaCe a nadační Fondy 31

obeCně prospěšné spoLečnosti 18

příspěvkové organiZaCe 82

sdružení (svaZ, spoLek, kLub) 600

Církevní organiZaCe 42

MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ


