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Analyza PESTEL
PESTEL model je analytický nástroj strategického managementu, který identifikuje výlučně
vnější, a to zejména makroekonomické podmínky, jejichž identifikace a důkladná analýza
umožní posoudit, jaký mohou mít různé faktory vliv v současnosti i v budoucnosti. Rozvojová
strategie vytvořená v konzistenci s okolím, které lze pomocí PESTEL analýzy dosáhnout, se tak
stává komplexním strategickým nástrojem.
PESTEL je zkratka anglických názvů daných faktorů. Political Factors – politické faktory,
Economic Factors – ekonomické faktory, Social Factors – sociální faktory, Technological and
Technical Faktors – technologické a technické faktory, Ecological Factors – ekologické faktory,
Legislative Factors – legislativní faktory.
Každá z těchto oblastí má vytipovaných několik charakteristik, které pro strategii společnosti
mohou mít význam, je však třeba vyhodnotit, které případné další faktory jsou pro strategické
plánování a konkurenceschopnost důležité.
Obrázek č. 1: Témata PESTEL analýzy

Faktory jsou do analýzy zahrnuty v podobě současného stavu a předpokládaného vývoje stavu
v budoucnosti. Efektivita PESTEL analýzy proto souvisí s obecnou stabilitou a možností predikce
faktorů v jednotlivých oblastech. PESTEL analýza jako strategický nástroj slouží především
podnikům. Oblast veřejné správy v České republice nemá jednorozměrné podmínky jako podnik,
avšak v konkrétním případě, kterým rozbor situace přeshraniční spolupráce je, je efektivita užití
srovnatelná se soukromým sektorem.
V této analýze budou zmíněna specifika Jihomoravského kraje (statistický popis území) a zjištění
z provedeného průzkumu sítí přeshraniční spolupráce, zejména pak její závěry, které se
promítly do SWOT analýzy.
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Charakteristika Jihomoravskeho kraje
Jihomoravský kraj je jedním ze 14 krajů České republiky a je 4. největším krajem ČR. Rozkládá
se na ploše 7 196 km², což představuje 9,1% celé České republiky. Zaujímá jižní a část střední
Moravy.
Poloha kraje je z geografického hlediska poměrně výhodná díky jeho postavení na historickém
spojení mezi jihem a severem Evropy. V rámci EU kraj sousedí se Slovenskem a Rakouskem,
v rámci republiky s krajem Jihočeským, Vysočinou, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským. Na
jihovýchodě hraničí se slovenskými kraji Trenčínským a Trnavským; na jihu hraničí s rakouskou
spolkovou zemí Dolní Rakousko.
Jihomoravský kraj má 7 okresů, 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 34 správních
obvodů obcí s pověřeným úřadem. Do působnosti kraje spadá 673 obcí, ve 49 městech JMK žije
62,3% obyvatel. JMK má cca 1 169 tis. obyvatel1, což je v rámci ČR více než 11,1%2. Hustota
obyvatelstva dosahuje průměru 162,1 osob na km², v porovnání s celostátním průměrem je to
o 28,9 osob více. Největší hustotu osídlení v kraji má obec Zastávka s 2 073 osobami na km²
a nejmenší Podhradí nad Dyjí s 8,1 osobami na km².
Sídlem krajského úřadu je Brno, bývalé moravské zemské hlavní město, jež je druhým největším
městem v České republice a jeho význam přesahuje hranice kraje - je např. sídlem Ústavního
soudu a místem konání velkých událostí i evropského významu.
Hospodářství
Nejvýznamnější roli v hospodářství má strojírenský průmysl. Centrem strojírenského průmyslu
je Brno (První brněnská strojírna, Siemens, výroba turbín, traktorů Zetor). Další významnou
oblastí strojírenského průmyslu je Blansko (ČKD Blansko, Metra), Kuřim (TOS Kuřim),
Boskovice (Minerva, Novibra) nebo Břeclav (OTIS Escalators). Více než stoletou tradici má
v kraji i elektrotechnický průmysl (Siemens Drásov, VUES, ZPA). Potravinářský průmysl je
rozmístěn hlavně na jihu a východě kraje (Brno, Znojmo, Břeclav, Mikulov). Jedná se hlavně
o zpracování masa (Tišnov - Steinhauser ), a cukrovary. V kraji se nachází čtyři velké pivovary
(Starobrno, Černá Hora, Vyškov) a mnoho velkovýrobců vína (Znovín Znojmo, Vinium Velké
Pavlovice). Chemický a farmaceutický průmysl je v kraji soustředěn především v Brně (PLIVA –
Lachema a. s.), Ivanovicích na Hané (Bioveta) a ve Veverské Bítýšce (Hartmann Rico).
Životní prostředí3
Podnebí Jihomoravského kraje patří k nejteplejším v ČR. Zemědělství je rozvinuto nejvíce
v nížinách. Z celkové rozlohy kraje tvoří téměř 60 % zemědělská půda, z níž připadá 83 % na
ornou půdu. Nejvyšší stupeň zornění (podíl orné půdy na zemědělské) mají okresy Vyškov
a Znojmo. Z hlediska výrobních oblastí je zemědělství zaměřeno především na obiloviny, řepku
a cukrovku. Je to především vinařství, ovocnářství a zelinářství. V kraji se nachází více jak 90 %
plochy vinic ČR. Vinohradnictví je rozvinuto především v okrese Břeclav, kde je 46 % plochy
všech vinic v ČR, ale i v okresech Hodonín, Znojmo a částečně také Brno-venkov. V rámci
živočišné výroby zaujímá Jihomoravský kraj jedno z předních míst (3. místo v ČR) v chovu prasat
a drůbeže.4 Celkový význam v pěstování obilnin: pšenice, ječmen a kukuřice. Ze zeleniny se

Zdroj ČSÚ, k 12. 6. 2013
Zdroj ČSÚ, Statistický bulletin Jihomoravského kraje 2012.
3 Podrobněji viz. PESTEL environmentální vlivy
4 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/2123-12
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v kraji nejvíce pěstují okurky, papriky a rajčata. Z ovoce broskve, meruňky a hlavně nejvíce vinná
réva.

Doprava
Krajské město Brno je významným železničním i silničním uzlem. Dálnicemi či rychlostními
silnicemi je napojeno na Prahu (Dálnice D1), Olomouc (Dálnice D1) i slovenskou Bratislavu
(Dálnice D2), dobré spojení je i do nedaleké rakouské Vídně (R52 a E461). Důležitou severojižní
spojnicí je rychlostní silnice E461 na Svitavy. V Brně se nachází civilní letiště v Brně Tuřanech
(ICAO LKTB), které je celoročně schopno přijímat všechny typy letadel s pravidelnými lety např.
do Londýna, Milána, Moskvy, Říma, Eindhovenu a sportovní letiště Medlánky (ICAO LKCM).
JMK má tři Strategické dokumenty z oblasti dopravy. Generel dopravy JMK, Generel krajských
silnic JMK, který navazuje na Generel dopravy a řeší problematiku silnic II. a III. třídy. Účelem
Generelu krajských silnic je nastínit hlavní zásady rozvoje sítě krajských silnic a stanovit
odborné priority pro postup realizace zkvalitňování sítě krajských silnic formou optimalizace
sítě, třetím dokumentem je Koncepce BESIP v JMK. Regionální operační program NUTS II
Jihovýchod (ROP) v oblasti podpory 1.1. podporuje projekty zaměřené na rozvoj dopravní
infrastruktury v regionu, a to zejména prostřednictvím rozvoje, výstavby a zkvalitnění
regionální silniční sítě a jejího napojení na silniční síť vyššího řádu nebo TEN-T
a prostřednictvím výstavby a technického zhodnocení dopravních staveb, ústících do
transevropské sítě TEN-T, dále na výstavbu, technické zhodnocení komunikací,
tak, aby na síť TEN-T byla plnohodnotně napojena urbanizovaná centra, turistická centra a další
frekventovaná místa regionu a dále, aby přístup k TEN–T získaly i oblasti odlehlé a s rozptýlenou
malou hospodářskou základnou, a také aby došlo k odlehčení dopravně exponovaných
městských a venkovských sídel. Pro tuto lokalizaci projektů zejména z ROP a Operačních
programů přeshraniční spolupráce byly vymezeny a roku 2008 schváleny Radou JMK regionálně
významné tahy naplňující zejména požadavky ROP.
Společnost KORDIS JMK a.s., která na území kraje provozuje Integrovaný dopravní systém
veřejné hromadné dopravy, se aktivně věnuje problematice potřeb a zájmů obyvatel ČR a SR
v oblasti autobusové a železniční dopravy v projektu, jehož předmětem je tvorba studie
přeshraniční hromadné dopravy.
Turismus
Z pohledu mezinárodního turismu mají na území kraje přední postavení krajinné a kulturně
historické areály, a to Lednicko-valtický, Moravský kras a Slavkovské bojiště. Podobné postavení
se svými kulturními památkami zaujímá i metropole Brno. Mezi přírodními atraktivitami vyniká
Národní park Podyjí. Na území kraje přitahuje návštěvníky celá řada významných kulturních
a společenských atraktivit, které jsou velmi přínosné pro rozvoj cestovního ruchu. K přednostem
kraje z tohoto hlediska patří vinařská turistika a nezaměnitelný charakter dodávají kraji
folklórní tradice a lidová kultura. Kladně v tomto směru působí na jihu Moravy i cykloturistika,
a to i v mezinárodním kontextu (Moravsko-slezská dálková cyklotrasa, Greenways, Jantarová
stezka, cyklotrasa Brno-Vídeň). Nelze opomenout ani význam Masarykova okruhu, který
každoročně přiláká velké množství našich i zahraničních příznivců motoristických závodů.
Nabídku ubytovacích služeb v kraji zabezpečuje 534 hromadných ubytovacích zařízení, jako jsou
hotely, motely a kempy. V nich se v 1. čtvrtletí 2013 ubytovalo 157,0 tisíc hostů. Jihomoravský
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kraj se tak mezi ostatními kraji v absolutním vyjádření zařadil na pátou příčku v pořadí od
nejvyššího počtu hostů. Zájem o ubytování však meziročně poklesl o 8,1 % (tj. o 13,9 tisíc hostů),
V JMK stejně jako ve většině krajů opět převažoval počet ubytovaných hostů tuzemských
(rezidentů) nad cizinci (nerezidenty)5.
O oblastech priorit pro programové období 2014-2020 inovace a vzdělávání je pojednáno
v kapitolách PESTEL analýzy technologické a sociální vlivy.

1. Politicke vlivy
Jihomoravský kraj se vyznačuje politickou i regionální stabilitou. Významnou součástí regionální
spolupráce, podporovanou zejména ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje, je
vytváření mikroregionů.
Vznik mikroregionů je důležitým a pozitivním trendem pro společné prosazování zájmů
a záměrů zejména venkovských obcí s cílem dosažení žádoucích změn ve všech obcích určitého
území. Na území kraje je aktuálně 68 mikroregionů.
Dalším z aktérů územního rozvoje jsou Místní akční skupiny (MAS). Jde o právnické osoby,
založené na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.
Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova,
zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj
region. Podmínkou je existence vlastní strategie.
MAS se podílí na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit
kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje.
V současnosti funguje na území JMK 16 místních akčních skupin. Silnou stránkou MAS bývá
uplatňování principu subsidiarity a rozhodování na místní úrovni.
Jedním z návrhů, který se objevil z šetření provedeného v souvislosti s analýzou sítí
v Jihomoravském kraji, bylo větší zapojení MAS do rozvoje přeshraničního partnerství. MAS
vzhledem ke svému zastoupení reprezentují veřejnou i soukromou sféru na lokální úrovni. Lze
předpokládat, že z hlediska svého územního působení mohou tyto subjekty přispět k rozvoji
přeshraničního partnerství. A to např.:





poradenství při přípravě a realizaci projektů
koordinace partnerské spolupráce
facilitace nastavení nových vazeb
přenos zkušeností

Klíčovými aktéry regionu jsou obce (viz výše) a jejich volení představitelé, kteří svým
rozhodováním ovlivňují územní rozvoj svých obvodů.
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https://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/cestovni_ruch_v_jihomoravskem_kraji_v_1_ctvrtleti_2013
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Ovlivnitelnost faktoru ze strany JMK
Politické prostředí může JMK ovlivnit i na celostátní úrovni:
 vstupem do legislativního procesu (např. iniciací zákonných norem, připomínkovým řízením
legislativy apod.)
 kultivací představitelů politických osobností na místní i regionální úrovni
Na místní úrovni dále pak:
 plněním programových prohlášení
 plněním přijatých koncepcí

2. Ekonomicke vlivy
Česko patří v Evropské unii k zemím s nízkým zadlužením, ale její státní dluh roste rychleji, než
je evropský průměr. Z 27 členských zemí měla ČR na konci prvního čtvrtletí roku 2013 devátý
nejnižší dluh v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) 47,8 procenta. To je výrazně pod
průměrem celé EU, který je 85,9 procenta HDP6.
Míra ekonomicky aktivních obyvatel je dle ČSÚ v prvním čtvrtletí roku 2013 59,3%
a Jihomoravský kraj je 6. v pořadí počtu ekonomicky aktivních obyvatel v republice, což je
hodnota o 0,4% nad celorepublikovým průměrem.
Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji je k 31. 1. 2013 8,58% údaj ve stejném období v roce
2012 byl 7,83%, pozorujeme zde nárůst o téměř jedno procento. Touto hodnotou se kraj řadí na
5. místo výše nezaměstnanosti ze všech krajů ČR. V celorepublikovém průměru má však kraj
pouze o cca půl procenta vyšší hodnotu. Nabídka volných míst se snížila o 6,1%. Oproti tomu
počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je za první čtvrtletí roku 2013 20,8 uchazečů,
v roce 2012 to bylo 20,9 uchazečů.
Dosaženou průměrnou mzdou zaměstnance 23 042 Kč na fyzické osoby je úroveň
Jihomoravského kraje pod průměrem za ČR (24 061Kč).
Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem. Vytvořený hrubý
domácí produkt kraje představuje 10,3% hrubého domácího produktu České republiky.
Dosažená výše podílu HDP ovšem neodpovídá podílu obyvatelstva kraje na obyvatelstvu ČR,
který činí 11,1%7.
Vzhledem k průmyslové tradici Brna a jeho okolí má stále významné postavení v ekonomice
kraje průmysl, který se na celkové hrubé přidané hodnotě kraje podílí 27,8%, na další tradiční
odvětví především jižních oblastí kraje, zemědělství, připadá pouze 2,3%. Na stavebnictví
připadá 8,5% a rozvíjející se služby se na HPH podílí 61,5%.

6Zdroj:http://ekonomika.idnes.cz/ceske-zadluzeni-v-porovnani-eu-dzw-

/ekonomika.aspx?c=A130722_162530_ekonomika_neh
7 Zdroj ČSÚ, Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2012.
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EKONOMICKÉ VLIVY A REALIZACE PROJEKTŮ
Rozsah činnosti aktérů sítí jsou závislé na zdrojích financování. Převážná většina je pak napojena na
soustavu veřejných rozpočtů (územně samosprávné celky, organizační složky státu, potažmo
příspěvkové organizace a neziskové organizace). Nejvýznamnější skupinou ovlivňující příjmovou
stránku rozpočtu územně samosprávných celků jsou daňové příjmy. Na jejich výši se významně
podepsal rok 2009, kdy se projevil vliv celosvětové finanční krize. Pokles příjmů s sebou nesl nejen
snížení investičních aktivit, ale také hledání úspor v provozních výdajích včetně příspěvků na
provoz zřizovaných organizací nebo transfery neziskovým organizacím.
Řešení cílů stanovených v projektech přeshraniční spolupráce je tak podmíněno financováním
z dodatečných zdrojů. Bez podpory z ERDF by dle zjištění projekt realizovala pouhá 1/3 aktérů.
Podpora z EU fondů je příjemcům distribuována různými formami. Platby příjemcům podpory se
realizují na základě žádostí o platbu, které příjemce předkládá na ŘO/ZS. Platby příjemcům
probíhají formou:
 ex-post plateb (následné proplacení výdajů již vynaložených příjemcem)
 ex-ante plateb (formou poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt)

Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci ŘO. Při předkládání žádostí o platby
příjemci odůvodní předkládané výdaje a prokazují, že odpovídají podmínkám realizace projektů
obsažených v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. Veškeré platební nároky musí být
podloženy doklady, které prokazují, že prostředky byly vynaloženy efektivně, hospodárně, účelně
a transparentně.
Z průzkumu realizovaného v souvislosti s analýzou sítí v JMK a TTSK, vyplynul požadavek na
zavedení systému průběžného financování, a to buď poskytováním záloh na realizaci projektu,
nebo průběžným proplácením části uskutečněných výdajů přímo na účet dodavatele.
V běžné praxi, příjemci podpory čekají na odsouhlasení monitorovací zprávy a žádosti o platbu
řádově měsíce. Bylo zjištěno několik případů projektů OPPS SR-ČR 2013-2020, kdy příjemci
podpory čekají dokonce déle než rok a často se dostávají do platební neschopnosti.
Největší problém byl shledán u neziskových organizací, které hospodaří s velmi striktně
nastaveným rozpočtem, a proto může být pro ně téměř likvidační uhradit výdaje projektu ze svých
zdrojů, byť by to byly s ohledem na rozpočet projektu desetitisíce korun, a poté čekat na proplacení
dotačních prostředků. Problém blokace prostředků se ovšem silně dotýká i velkých neziskových
organizací s celorepublikovou působností, kde by dalo očekávat silnější ekonomické zázemí.
Obce anebo OSS vyjadřovaly svůj požadavek na průběžný systém financování projektů taktéž
s ohledem na své volné zdroje, v závěru uvedly, že se nějakým způsobem s tímto dokážou srovnat
(tvorba rezerv, odsunutí jiných akcí, programové financování navázané na státní rozpočet).
Při přípravách nových pravidel programu přeshraniční spolupráce 2014 - 2020 by tato hrozba měla
být zohledněna. Alternativně by bylo vhodné nastavit závazné lhůty pro vyřízení žádostí o platbu.
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Položky rozpočtu a jednotkové náklady
Pozitivně se například jeví některé změny, které vstoupily v platnost v listopadu 2012 u projektů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, kdy striktně sledované jednotkové ceny stanovené projektem
byly nepřekročitelné. Projekt, který je připravován řadu měsíců před jeho skutečnou realizací, tak
musel obsahovat detailní rozpis rozpočtu a nebylo možné následně překročit jednotkové ceny, byť
by šlo o jednotky korun.
Jako vhodný nástroj se jeví umožnění paušálu na vybrané kategorie výdajů (kancelářské potřeby,
režie apod.), čímž by se značně ulehčila fáze přípravy projektů a také by se zrychlil systém
vyúčtovávání a eliminovalo riziko vzniku nezpůsobilých výdajů.
Ovlivnitelnost ekonomického prostředí ze strany JMK
Ekonomické prostředí je faktorem, který může JMK na svém území relativně intenzivně ovlivnit.
A to prostřednictvím:
 aktivní podpory malého a středního podnikání
 podporou vzdělanosti
 podporou demografického růstu
 ekonomizací fungování vlastního sektoru veřejných služeb
 zavedením přísných norem protikorupčního jednání

3. Socialní vlivy
V JMK se stejně jako v celé republice projevuje stárnutí populace v důsledku prodlužující se doby
dožití a poklesu porodnosti především v 90. letech a její následující stagnaci na nízké úrovni.
Průměrný věk obyvatel je 41,3 let (ČR 41,1) u mužů 39,7 u žen 42,8. Přirozený přírůstek
v posledních letech klesá, ke konci 2011 to bylo pouze 938 osob, v předchozích letech to bylo cca
1500 osob, přírůstek stěhováním je v posledních letech kolísavý, za stejný rok 1 748 osob.
Celkový přírůstek v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2011 byl 2 686 osob, přičemž tento údaj má
také sestupný charakter8.
V kraji je největší podíl středoškoláků bez maturity včetně vyučených 32,31%, dále
středoškoláků s maturitou 26,87%, osob se základním vzděláním 17,58%, vysokoškoláků
14,67%, nástavbové studium má 2,76%, vyšší odborné studium absolvovalo 1,26% a bez
vzdělání žije v kraji 0,38% obyvatel.9
Základním strategickým dokumentem v oblasti školství na úrovni kraje je Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2012, schválený 31. 3. 2011.
Životní úroveň se od roku 2010 vzdaluje průměrné úrovni EU. Ukazatel od roku 2009 klesá,
v roce 2012 bylo Česko na 79%. Ve srovnání s původními 15 členy EU to bylo 72,5%. Měřeno na
paritu kupní síly je ČR na 20. místě z evropských zemí, na 17. z Evropské unie.
Chudobou (měsíční příjem necelých 10 tisíc korun) byl v ČR v roce 2011 ohrožen více než milion
obyvatel (9,8%). Těsně nad hranicí chudoby (příjem o málo nižší než 11 tisíc korun měsíčně)
bylo 1,7 milionu lidí (16,29%). V průběhu let 2005–2011 se hranice ohrožení příjmovou
8
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chudobou zvyšovala, a to z 81 tis. Kč/rok na 114 tis. Kč/rok. Počet a podíl osob ohrožených
příjmovou chudobou se snižoval až do roku 2009. Od roku 2010 se začaly postupně projevovat
důsledky hospodářské krize a počet i podíl osob pod hranicí chudoby od té doby roste.
Z hlediska ekonomické aktivity byly nejvíce ohroženou skupinou osob osoby nezaměstnané,
jejichž příjmy nedosáhly hranice příjmové chudoby ve více než 40 % případů (40,6 % v roce
2010 až 51,1 % v roce 2005; index rizika chudoby 4,4 v roce 2006 až 5,5 v roce 2009). Další
skupinou významně ohroženou chudobou jsou nepracující důchodci, jejichž míra ohrožení
příjmovou chudobou se pohybovala od 6,1 % v roce 2005 (index rizika chudoby 0,6) do 8,1 %
v roce 2009 (index rizika chudoby 1,0), přičemž ženy jsou ohroženy dvakrát více než muži. Podíl
pracujících osob ohrožených chudobou se v letech 2005–2009 pohyboval kolem 3,5 % (index
rizika chudoby 0,3–0,4) a v roce 2010 míra jejich ohrožení dosáhla 4,2 % (index rizika chudoby
0,5). Pracující osoby jsou tedy chudobou ohroženy o polovinu méně než celá populace. Co se
složení domácnosti týká, nejohroženější skupinou jsou osoby žijící v neúplných rodinách se
závislými dětmi, jejichž míra ohrožení chudobou se pohybovala na úrovni 40 % (index rizika
chudoby 3,9–4,7). Výrazně ohroženou skupinou osob jsou rovněž členové rodin se třemi a více
dětmi, jejichž příjmy se pohybovaly pod hranicí chudoby ve 22–24 % případů, v letech 2006 a
2007 dokonce na hranici 29 % (index rizika chudoby 2,3–3,1, tzn., že jsou chudobou ohroženi 2–
3krát více než běžná populace). Domácnosti s dětmi jsou obecně více ohrožené příjmovou
chudobou ve srovnání s domácnostmi bez dětí. Kromě rodin s dětmi jsou chudobou ohroženy
rovněž domácnosti jednotlivců starších 65 let, jejichž míra chudoby vzrostla z 13,7 % v roce
2005 na 19,7 % v roce 2009 (index rizika chudoby 1,3–2,3), v roce 2010 došlo k jejímu snížení
na 18,7 % (index rizika chudoby 2,1). Naopak nejmenší počet osob pod hranicí chudoby
nalezneme v domácnostech dvojice dospělých bez dětí. V případě dvojice dospělých bez dětí, kdy
alespoň jedna osoba byla starší 65 let, se míra chudoby pohybovala mezi 2–3 % v letech 2005–
2009 a v roce 2010 dokonce poklesla pod 2 % (index rizika chudoby 0,2–0,3)
Na území Jihomoravského kraje žije 36 tis. cizinců, což je 8,4% z celé ČR. Cizinců ze zemí EU bylo
ke konci roku 2011 hlášeno cca 12 tis., mimo EU cca 23 tis. Nejvíce cizinců pocházelo z Ukrajiny,
Slovenska, Vietnamu, Ruské federace a Polska. Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se
obyvatelé JMK přihlásili k národnosti české 47,5%, moravské 21,8%, slovenské 1,2 % polské
0,1%, neuvedlo 29,3%10.
Zdravotní péče v kraji je zabezpečena jednak sítí 22 nemocnic s celkovým počtem 7 476 lůžek
(údaje za všechny rezorty), ale i dostatečným počtem ostatních samostatných zdravotnických
zařízení, samostatných ordinací lékařů a lékáren, popřípadě výdejen léků.
K pozitivům kraje patří dostatečná síť předškolních a školských zařízení. Děti v předškolním
věku svěřují rodiče 641 mateřským školám, základní vzdělání poskytuje 475 základních škol,
z nichž převážná část žáků přechází na další studium do 144 středních škol. Síť škol většinou
pokrývá požadavky na umístění dětí, i když se stále ještě projevují některé nedostatky. Snahou
středního a učňovského školství je zabezpečení provázanosti nabídky středního školství s
potřebami trhu práce. Na nadprůměrné vzdělanostní úrovni obyvatel v kraji má podíl i kvalitní
systém vysokého školství. Potřebné vzdělání poskytují studentům veřejné i soukromé vysoké
školy v Brně, Znojmě a Lednici, opomenout nelze ani význam Univerzity obrany v Brně.
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Řešení sociální inkluze v Jihomoravském kraji se týká především romské problematiky a je
řešena pomocí strategického dokumentu nyní pro léta 2013-2016 Strategie romské inkluze
v Jihomoravském kraji.
Bezpečnost v kraji je řešena pomocí strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality
JMK na období 2013 – 2016. Občané JMK mají možnost dozvědět se potřebné informace
z okruhu bezpečnosti na stránkách města Brna, které odkazují na portál krizového řízení
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje KRIZPORT.

PŘÍNOS PROJEKTŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍ
Vedle projektů, jež řešily společné téma na obou stranách hranice, a měly přímé i nepřímé
dopady do oblasti sociální (zaměstnanost, mobilita, vzdělávání, historie, kulturní dědictví apod.),
nelze opomenout jeden společenský přínos, který byl nositeli projektů velmi často zmiňován,
a to rozvoj jazykových dovedností cílové skupiny.
Někteří nositelé projektů přiznali, že z důvodu jazykové bariéry, raději řeší a budou řešit
přeshraniční spolupráci se Slovenskem nežli s Rakouskem. Ovšem pohled na cílovou skupinu je
mnohem významnější. Přestože čeština a slovenština jsou si velmi blízké, zejména mladším
ročníkům z Česka činí problém porozumět slovenské straně. České děti začínají ovládat
angličtinu, němčinu a další jazyky, svým vrstevníkům ze sousedního Slovenska ale přestávají
rozumět.
Právě jen projekty přeshraniční spolupráce s sebou nesou možnost recipročních návštěv,
společného vzdělávání, výměnných pobytů v souvislosti s prací s cílovou skupinou.
Tedy krom jiného tyto projekty prohlubují společenský kontakt, rozvíjí vzájemné kulturní
obohacení, neformální vztahy a vazby.

Ovlivnitelnost sociálního prostředí ze strany JMK
Sociální prostředí může JMK ovlivnit prostřednictvím:
 investic do infrastruktury pro sociální služby
 podporou rozvoje sociálních služeb (koordinace služeb, grantová politika)
 pomoc poskytovatelům sociálních služeb při získávání různých zdrojů financování (EU)
 funkčním systémem sociálního bydlení
 činností pracovních skupin zaměřených na sociální inkluzi
 intervencí a osvětou mezi sociálně slabými skupinami
 podporou vybavenosti poskytovatelů zdravotní péče
 optimalizací sítě škol
 podporou celoživotního vzdělávání
 podporou pro nadané děti
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4. Technologicke vlivy
V Jihomoravském kraji je lokalizovaný významný počet vědeckých a výzkumných pracovišť.
V roce 2011 se počet subjektů - pracovišť provádějících vědu a výzkum v Jihomoravském kraji
zvýšil na 445, oproti roku 2010 o 25 pracovišť. V roce 2013 začala výstavba dalšího vědeckého
centra CEITEC Science Parku, který je určen firmám z oblasti pokročilých materiálů,
nanotechnologií a mikrotechnologií, strukturní biologie, molekulární medicíny a výzkumu
mozku a měl by zaměstnat až tisíc vědců. Jihomoravský kraj jev rámci Evropské unie hodnocen
jako kraj s vysokou mírou inovativnosti.
Nejvíce subjektů provádějících vědu a výzkum je v podnikatelském sektoru a to 367,
vysokoškolský sektor má v JMK 35 pracovišť, školský 28 a soukromý neziskový 15 pracovišť.
Pozitivním aspektem je částka plynoucí do vědy a výzkumu ke konci roku 2011 přesáhla 11
milionů korun, přičemž ze státního rozpočtu byly pro tyto účely uvolněny více než 4 miliony
korun. Z této částky stejně jako v minulých letech obdržely nejvíce vysoké školy.
V jihomoravském kraji je 93 biotechnologických institucí11. Více než 75% firem je komerčních.
Z nich je nejvíce firem, které dodávají materiál a služby, dále je zastoupeno pivovarnictví a
mlékárenství, rostlinné biotechnologie, biofarmacie, biomedicína, environmentální
biotechnologie, diagnostika, průmyslové biotechnologie a nejméně jsou v kraji zastoupeny
živočišné biotechnologie.
V kraji nejvíce finančních prostředků na vědu a výzkum v biotechnologiích vydávají soukromé
domácí podniky, dále soukromé podniky pod zahraniční kontrolou, pracoviště akademie věd a
nejméně finančních prostředků do vědy a výzkumu investují veřejné podniky.
Kraj má cca 14 456 specialistů v oblasti vědy a výzkumu12. V Jihomoravském kraji bylo v roce
2011 uděleno 48 patentů přihlašovatelům z ČR.

INOVAČNÍ POLITIKA ČR A JMK
Dne 27. září 2011 vláda schválila usnesením č. 714 Národní inovační strategii (NIS) České
republiky pro léta 2012-2020. Její koncepční východiska a cíle budou využity mimo jiné pro
akutalizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 - 2015
Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje
konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro
tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR.
Základní podmínkou pro efektivní fungování celého inovačního systému je excelentní výzkum,
kvalitní vzdělávací systém a lidské zdroje a rovněž posun firem na trzích a v hodnotových
řetězcích směrem k inovačním lídrům, a to prostřednictvím inovací technických i netechnických.
NIS je proto rozdělena do čtyř hlavních částí zabývajících se excelentním výzkumem, spoluprací
mezi podnikovým a akademickým sektorem při transferu znalostí, podporou inovačního
podnikání a lidmi jako nositeli nových nápadů a iniciátory změn.
Jižní Morava je region, který se jako první v České republice v roce 2001 začal soustavně věnovat
podpoře tvorby inovací, které představují v současné světové ekonomice hlavní konkurenční
výhodu vyspělých ekonomik. Již v roce 2002 byla vypracována a následně realizována regionální
inovační strategie (RIS). V současnosti se pracuje již na 4. fázi RIS .
11
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TECHNOLOGIE A PROJEKTY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Na základě výsledků průzkumu budoucí spolupráce a z roztřízených záměrů dle návrhu
prioritních os nového programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 nebyly identifikovány
projektové záměry čistě orientované na rozvoj inovací. Přestože osa 1 (Využívání inovačního
potenciálu) je zastoupena 20% z celkového objemu záměrů, jde o záměry primárně zaměřeny na
vzdělávání a rozvoj vzdělávací infrastruktury.
Přesto technologie bývají součástí řešených projektů. Od nákupu ICT vybavení, přes vývoj či
instalaci aplikací a instrumentů usnadňujících běžný život. V rámci projektů byly řešeny
instalace technologií zaměřených jednak na rozvoj turistiky (webkamery, informační portály,
rezervační systémy apod.), tak na krizové řízení (monitorovací a varovné systémy).
Technologie také zůstávají součástí plánovaných záměrů průřezově všech prioritních os (nákup
techniky, kamerové systémy dohledu nad nelegálním pohybem přes státní hranici atd.).
Ovlivnitelnost technologického prostředí ze strany JMK
Role JMK v možnostech ovlivnění technologických faktorů bude vedle výše uvedených kroků
také v budování absorpční kapacity projektů v této oblasti. Přestože centrum kraje – město Brno,
má největší koncentraci technologických parků v rámci ČR, existují obory, které by mohly
naplnit mezery na trhu (např. inteligentní stavební materiály). Cesta i nadále spočívá v podpoře
regionálního vysokého školství a výzkumné základny.

5. Environmentalní vlivy
Ovzduší
Jihomoravský kraj má relativně kvalitní ovzduší. Jeho znečištění, hluk a další nepříznivé vlivy
jsou pouze lokálního charakteru, především u velkých průmyslových center, kterými jsou hlavně
Brno-město a Hodonín. Se znečišťováním ovzduší je spojen problém větrné eroze. Půda v okolí
dálnic a silnic může být též kontaminována z různých příčin: zasažení kontaminanty
z výfukových plynů (hlavně PAU a některými těžkými kovy), havárií kamionů, přepravující
nebezpečné látky, apod. Podíl oxidu siřičitého je v JMK 0,41 t/km² celorepublikový průměr je
2,16 t/km² v těchto hodnotách pozorujeme výrazný rozdíl ve prospěch Jihomoravského kraje.
Podíl oxidu dusíku je 2,84 t/km² v poměru k ČR 3,02 t/km² a oxidu uhelnatého 5,41 t/km²
k celorepublikovému 5,05 t/km². Podíl oxidu dusíku vzhledem k průměru v ČR je již téměř na
stejné hodnotě a oxidu uhelnatého tento průměr dokonce převyšuje.
Vodní plochy
Krajem protékají tři významné vodní toky – Morava, Dyje a Svratka, které ve svých částech
trpěly velkým znečištěním. Tento problém pomáhá řešit vzrůstající počet obcí napojených na
čistírny odpadních vod. Od roku 2008 do konce 2012 se jejich počet zvýšil o 12 nově
vybudovaných na 20913. V kraji se nachází 9 přehradních nádrží.

Údaje z ČSÚ. Povinnost vybudovat čistírnu odpadních vod je stanovena pro obce nad 2 000 obyvatel dle zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
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Využití půdy
Z celkové rozlohy kraje tvoří téměř 60 % zemědělská půda, z níž připadá 83 % na ornou půdu.
Nejvyšší stupeň zornění (podíl orné půdy na zemědělské) mají okresy Vyškov a Znojmo.
Z hlediska výrobních oblastí je zemědělství zaměřeno především na obiloviny, řepku a cukrovku.
Nadprůměrná úroveň přírodních předpokladů umožňuje nadále pokračovat v dlouhodobé
tradici specializovaných oborů zemědělské výroby s vazbou na specifické regionální rysy. Je to
především vinařství, ovocnářství a zelinářství. V kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic ČR.
Vinohradnictví je rozvinuto především v okrese Břeclav, kde je 46 % plochy všech vinic v ČR, ale
i v okresech Hodonín, Znojmo a částečně také Brno-venkov. V rámci živočišné výroby zaujímá
Jihomoravský kraj jedno z předních míst v chovu prasat a drůbeže.14 Jak bylo zmíněno výše
některá nechráněná území se potýkají s problémem větrné eroze, zejména Znojemsko,
Břeclavsko (10-13% výměry okresů), dále též na Hodonínsku (cca 6% výměry okresu). Na
Břeclavsku je ohroženo více než 50% výměry orné půdy.
Na území zóny se nachází jeden Národní park Podyjí (6 251 ha) a tři chráněné krajinné oblasti
o celkové rozloze 35 442 ha (Moravský kras, Pálava, část CHKO Bílé Karpaty).
Liniové stavby
Liniové stavby jsou „v současné době velmi dynamicky se rozvíjejícím druhem staveb. Zejména
se jedná o výkopové práce za účelem postupné plynofikace měst a obcí, dále rozvod telefonních
kabelů a kabelů na přenos elektrické energie. Samotné stavby nemají dlouhodobý negativní vliv
na životní prostředí, nicméně při realizaci těchto staveb může dojít a často i dochází k velmi
citlivým zásahům do krajiny a do prostředí celé řady živočichů…. zdaleka neznáme migrační
trasy zvířat v krajině, kterou jsme jako lidé sice zkultivovali, ale koridory zvířat zde fungují
nadále.“15 Dalším negativním aspektem zemních liniových staveb na okolní životní prostředí je
otázka průchodu zemních liniových staveb lesními porosty, kde by měl být výkop proveden
ručně a velmi citlivě. Také přechody vodních toků by měly být řešeny šetrně tak, aby nebyly
narušeny pobřežní porosty a výkop by neměl být prováděn v letním teplém období, aby nebyla
ohrožena vodní fauna nadměrným zakalením toku. Ohrožení vzrostlé zeleně a jejího kořenového
systému ve volné krajině a v obcích při provádění výkopů je nutné posuzovat individuálním
přístupem formou biologického posouzení jednotlivých úseků stavby. Zemní liniové stavby jsou
jak z hlediska estetického, tak z hlediska životního prostředí (plynofikace) přínosné, avšak při
schvalování staveb tohoto typu je nutné hájit zájmy krajiny a jejich živých obyvatel.
Průmyslové zóny
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy eviduje cca dvacet průmyslových zón v různé fázi
investiční přípravy, několik stávajících průmyslových objektů a administrativních center
a současně poskytuje odborné poradenství týkající se volných míst v průmyslových objektech.
Trendem současnosti však je opouštění prostor firmami a jejich přesun na východ za levnější
pracovní silou a vzniká zde nebezpečí vzniku novodobých brownfields.
Suburbanizace
V rámci ČR jsou nejžádanější pražská a brněnská aglomerace, i když brněnská není zdaleka
v takovém rozsahu jako pražská. V duchu dnešního trendu, dochází i k vymisťování centra Brna,
kdy se jeho obyvatelé stěhují především do obcí v okrasu Brno-venkov, odkud mohou dobře
14 Údaj
15

z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/charakteristika-jihomoravskeho-kraje-1967.html k 30.5.2011
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/B18C18B302379CCCC1256FC000407A70/$file/e-02-2.htm
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dojíždět do jádrového města za svým zaměstnáním. V počátcích masivní suburbanizace, která
v ČR probíhá od roku 1989, byly obce nepřipravené na regulaci nadměrné výstavby a požadavky
občanské vybavenosti a důsledky toho jsou mnohdy ireverzibilní.
Nemotorová doprava
Cykloturistika je v současnosti velmi populárním sportem nejen ne jižní Moravě, ale v celé ČR.
Jistě k tomu přispěl i vznik mnoha nových cyklostezek, informačních portálů, a např. také
seskupení, které se spojily za účelem cykloturistiky. Několik takových projektů bylo podpořeno
i v rámci OP přeshraniční spolupráce SR-ČR.

Ovlivnitelnost environmentálních vlivů ze strany JMK
Problematice životního prostředí je v Jihomoravském kraji věnována značná pozornost. Životní
prostředí lze posuzovat z několika úhlů. Návrh nového operačního programu přeshraniční
spolupráce 2014 – 2020, resp. prioritní osa 3 (Kvalitní životní prostředí pro obyvatele), obsahuje
podporu životního prostředí v širším slova smyslu. Tedy nejen záležitostí týkajících se přírody
a krajiny, ale také prostředí k životu obyvatel, kulturnímu dědictví a historickému odkazu území.
Tento typ projektů má v budoucnu velký potenciál a aktéři sítě jej uváděli poměrně často. O tom,
zda daný záměr ve skutečnosti bude zařazen do osy 3 nebo zůstane v ose 4, rozhodne až
podrobné rozpracování záměru (projektová fiše).
Dále může kraj ovlivnit vlivy prostřednictvím důsledného využívání regulačních nástrojů, ale
i prostřednictvím dialogu se sociálními partnery (včetně organizací s ekologickým zaměřením).
Silným nástrojem může být i environmentální vzdělávání a osvěta.
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6. Legislativní vlivy
Právní prostředí v ČR má složku legislativní, exekutivní a judikativní. Lze je definovat jako
normativní systém, založený na postupných a dílčích změnách, které však jsou mnohdy nositeli
nestability. V rámci příprav pro vstup do Evropské unie proběhla v letech 2000-2004
nejintenzivnější transpozice evropského práva do tuzemské legislativy, v současnosti tato
transpozice probíhá dle zásad Acquis communauteaire (Právní řád EU), které se dělí na primární
právo, sekundární právo a judikaturu EU. V současné době českou legislativu nejvíce ovlivňuje
sekundární právo v oblasti strukturální politiky, celní politiky a regulace ekonomických aktivit.
Česká republika trpí špatnou vymahatelností práva. Soudy rozhodují pomalu, častou praxí je
posílání spisů mezi soudy různých stupňů nebo soudy různé místní příslušnosti. Soudy jsou také
přetíženy výkony rozhodnutí, čímž se řízení protahuje. I mezi občany je typická nízká důvěra
v právo pro jeho náročnou vymahatelnost, srozumitelnost, nepředvídatelnost aplikace.
Vymáhání práva alternativními způsoby také není optimální. Mediace je málo využívána,
rozhodčí řízení se potýká s nedůvěrou a malou informovaností veřejnosti.

LEGISLATIVA A VAZBY NA ADMINISTRACI MZ
Při realizaci projektů se příjemci podpory dostávají do styku s právními akty s různou právní silou.
Prováděcí dokumentace k OP jde mnohdy ve svých požadavcích, nárocích a omezeních dále, než
stanovují zákonné nebo podzákonné normy. To obvykle způsobuje nejvíce komplikací pro příjemce.
Největší prostor pro korekce pravidel se jeví při administraci monitorovacích zpráv a žádostí
o platbu. Doporučujeme celkové zjednodušení a racionalizaci struktury obsahu MZ, závěrečné
zprávy a vyúčtování výdajů.
Příjemci podpor z fondu mikroprojektů se např. shodují na tom, že administrativní náročnost
procesu reportování a vyúčtování výdajů příliš neodpovídá objemu získaných finančních
prostředků.
Do úvah je třeba taktéž zahrnout i druhý pohled a to představitelů implementační struktury
(administrátorů projektů). Je zřejmé, že za řadu komplikací a s tím spojené prodlení při
administraci MZ a ŽoP si mohou příjemci do jisté míry sami. Přestože nebylo předmětem zadání
analyzovat příčiny zpožďování administrace, při rozhovorech s aktéry sítí byla mnohdy otevírána
i debata nad nejčastějšími připomínkami k MZ ze strany ŘO/ZS. Tým zpracovatele mohl, na základě
svých dlouholetých zkušeností s realizací projektů ale i z pozice externího administrátora,
nestranně posoudit míru relevantnosti požadavků ze strany ŘO/ZS a také podíl nedostatků na
straně příjemce. Nejčastějšími chybami na straně příjemce byly:
 chybně vyplněné relevantní údaje
 nedoložení kompletních podkladů
 nedodržení nebo chybný výklad stanovených pravidel a požadavků prováděcí dokumentace
apod.
Na straně administrátora lze poznatky shrnout do těchto bodů:
 obměna legislativy (pravidel programu)
 nejednotná interpretace pravidel (souvisí i s obměnou osob projektových manažerů
administrátora)
 aktivní komunikace (poradenství, závaznost stanovisek)
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 striktní lpění na nepodstatných věcech
 neřešení okrajových problémů a nedostatků přímo administrátorem (písemné výzvy
k nápravě)
Jak dalece to souvisí s personálními kapacitami, odborností pracovníků administrátora či
praktickou zkušeností s realizací projektů je otázkou otevřenou.

PRÁVNÍ FORMY
Jistou komplikaci při identifikaci budoucích sítí s sebou nesly legislativní změny právních forem
partnerů. Typicky šlo o zařazení organizační složky státu, policie či hasičského záchranného sboru s
územní působností přímo pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V tomto případě nemají
tyto oblastní spolky samostatnou právní subjektivitu, ale spadají pod ústřední orgán státní správy
se sídlem v Bratislavě. Tyto legislativní změny mohou způsobit komplikace nejen ve fázi přípravy
projektů a hledání přeshraničního partnera, ale také v realizaci projektů (oznámení podstatných
změn v projektu).
Problémy mohou nastat v případě, že nově vzniklý subjekt nebude oprávněným žadatelem
v programu přeshraniční spolupráce.

Ovlivnitelnost faktoru ze strany JMK
Faktor je ze strany samotného JMK ovlivnitelný jen silným politickým tlakem ve spolupráci
s reprezentacemi regionálních samospráv (především AK ČR). Kraj od svého založení vstupuje do
legislativního procesu (např. iniciací zákonných norem, připomínkovým řízením legislativy apod.).
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7. Vyvoj vlivu faktoru PESTEL v case
Faktory PESTEL analýzy se vztahují k době jejího zpracování. Snahou bylo na základě nejnovějších
statistických dat, ale i vstupů zjištěných analýzou sítí, probrat všech šest faktorů PESTEL. Pro
následující období byly stanoveny odhady vývoje faktorů pro nejbližší budoucnost. V mnoha
směrech je odhadování budoucích událostí ztíženo – zejména v odhadu politického vývoje ČR.
Z toho důvodu byl tento faktor rozdělen na dva segmenty – pohled celonárodní a podhled na
krajskou úroveň.
Odhady vlivu jednotlivých faktorů jsou formulovány jako principiálně nekvantifikovatelné výroky
v podobě kvalitativních určení klesajícího či vzrůstajícího vlivu v horizontu 1, 3 a 5 let a hodnotí
změny sílu vlivu ve vztahu k současnosti. O výsledku těchto odhadů souhrnně informuje dále
uvedená tabulka16.
Tabulka 1: Vývoj vlivu faktorů PESTEL v budoucím období
Faktor PESTEL
Stabilita politické
scény na národní úrovni
Stabilita politické
scény na krajské úrovni
Ekonomické vlivy
Sociální prostředí
Technologický pokrok
Environmentální prostředí
Legislativní prostředí

1 rok

3 roky

5 let

Pokles stability

Stabilizace na nižší
úrovni

Pokles stability

Růst stability

Mírný růst

Pokračující mírný
růst

Mírný růst

Stabilizace na vyšší
úrovni

Mírný nárůst

Mírný nárůst

Mírný nárůst

Stagnace na
současné
úrovni
Stagnace na
současné
úrovni

Stagnace na
současné
úrovni

Stagnace na
současné
úrovni

Mírný růst

Stabilizace na vyšší
úrovni

Nejistota
Stagnace na
současné
úrovni
Stagnace na
současné
úrovni
Stagnace na
současné
úrovni

16

Pro tyto účely byl zakomponován pohled PESTEL analýzy zpracované v souvislosti s aktualizací strategické vize
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, ovšem v kontextu vývoje v těchto oblastech v současnosti.
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