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Základní údaje

26 280-- Uherské Hradiště 2005
28 350-- Vsetin 2005
29 041-- Kromeriz 2005

78 599Zlin 2005
Krajské město :

295 149Počet ek. činných obyv. 
2005

223 EURHDP 1obyvatel  2005

3.964Rozloha (km2)
590 142Počet obyvatel 2005

Major regional cities :

Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz

http://www.cszo.cz


Zlin

Vídeň 170km

Bratislava (SK)
150km

Praha 300km

Brno 100km

Ostrava 100km

Poloha

Žilina 110km



Doprava
Silniční a železniční síť

Source:Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz / další zdroje

R49 (D1)
(2015)
R55

D1 (2010)

Hlavní cesty

Dálnice

Hulín - Zlín – Horní Lideč-Žilina (SK)
Hulín-Otrokovice-Břeclav-Vídeň (A) 

Praha – Brno –Hulín- Ostrava

http://www.mdcr.cz


Doprava
Mezinárodní letiště a železnice

802, 330, 
270, 832
341, 845

Letiště

Mezinárodní 
letiště

Brno 100 km ze Zlína

(Rakousko) - Břeclav – Přerov – Ostrava
Varšava – (Polsko)
UH. Hradiště, Trenčianská Teplá (Slovensko)

denněLondýn

6x/týdenMnichov

0,4mil/rokPočet pasanžerů
24Přímé linky

2x/denPraha

Brno - Tuřany

Pravidelné linky

Source : Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz / další zdroje

http://www.mdcr.cz


Ekonomická struktura
Rozdělení podle počtu zaměstnanců v jednotlivých 
oborech

4%

40%

56%

Zemědělství a lesnictví

Průmysl

Služby

Source: Český statistický úřad, www.cszo.cz

Zlínský kraj

8%

30%

62%

Česká Republika

http://www.cszo.cz


Největší zahraniční investoři
Vybrané společnosti působící v kraji

Roznov pod RadhostemEletrical engineeringUSAON Semiconductor 
CHC

ZlínAutomobilový průmyslNěmeckoZlin Precision

Strojírenství

Přesné strojírenství

Automobilový průmysl-
výroba pneumatik

Odvětví

Valašské Meziříčí

Zlín-Malenovice

Otrokovice

Místo

ŠpanělskoCIE Metal CZ

ItalieTajmac ZPS

Německo / ČRBarum Continental

Název společnosti Země původu

Source : xxx



19%

33%

11%

37%

Základní a bez vzdělání
Učební obory
Střední vzdělání s maturitou
Vysokoškolské vzdělání

Source: Český statistický úřad, www.cszo.cz

25%
11%

24%

40%

Lidské zdroje
Rozdělení dle vzdělání

Česká Republika Zlínský kraj

http://www.cszo.cz


1,027

3,969

2,652

0

633

90

2,985

9,876

10,866

Středni školy
3,11341Technické zaměření

2,56642Ekonomické 
zaměření

87916Oblast ICT

Vyšší odborné školy
141Technické zaměření

3

3

2

0

4

Univerzity 

168Oblast ICT

935Ekonomické 
zaměření

350Technické zaměření

0Oblast ICT

175Ekonomické 
zaměření

Source: Institut pro informaci o vzdělávání

Školství
Zaměření školy Počet škol / fakult Počet studentů Počet absolventů



Školství-vysoké školy
Universita Tomáše Bati: Fakulta technologie

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Evropský polytechnický institut: Management a marketing zahraničního 

obchodu

Elektronické počítače

Ekonomická informatika

Finance a daně



Vědecko-výzkumný potenciál

╌ Technologické inovační centrum –
společný projekt Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně a Zlínského kraje. Hlavním cílem 
společnosti je naplňovat strategii 
ekonomického rozvoje Zlínského kraje, 
vytvářet podmínky pro rozvoj inovačního 
podnikání v regionu, pro využívání 
výsledků výzkumu v podnikatelské praxi s 
důrazem na high-tech technologie a pro 
rozvíjení nových oborů, technologií a 
služeb. 

╌ Obuvnický a plastikářský klastr
╌ CTT a podnikatelský inkubátor Vsetín



Život ve Zlínském kraji



Život ve Zlínském kraji

 „Tipy pro volný čas“:
- Kroměříž- Arcibiskupský zámek se 

zahradou, Arcibiskupské vinné sklepy, 
součást UNESCO

-Rožnov pod Radhoštěm- Srdce Valašska, 
skanzen, lidové museum



Život ve Zlínském kraji

 - Luhačovice- známé lázně s bohatou tradicí a 
léčivými prameny

 - ZOO a zámek Lešná

 - Vodní park Delfín v Uherském Brodě



Stávající průmyslové zóny
╌ Lešná – zóna rozdělená na dvě části - 37ha 
and 15 ha. Nabízeno městem

╌ Toma Otrokovice - 11 ha k dispozici, dobrá 
infrastruktura, blízko k plánované rychlostní 
komunikaci

╌ Chropyně - 3,5 ha k dispozici, dobrá 
infrastruktura, velice dobré dopravní napojení na 
dálnici D1 

╌ Holešov - 280 ha v současné době 
probíhá dovykupování pozemků a 
příprava infrastruktury, připravenost 
zóny plánovaná nav letech 2008-2009



Stávající průmyslové zóny
╌ Zlín-východ – 23 ha zóna na okraji Zlína, z 
velké části obsazena

╌ Vsetín Bobrky - 24 ha zóna v blískosti 
Vsetína je již zcela obsazená

╌ Nivnice-Kluka - 10,5 ha k dispozici, zatím 
čeká na většího investora, v majetku obce 
Nivnice



Technologické a inovační 
centrum
╌ TIC Zlín – technologické a inovační centrum 
Zlín-provoz podnikatelského inkubátoru-budova 
č.23 v areálu bývalého Svitu

╌ CTT a Podnikatelský inkubátor Vsetín-
Záměrem projektového týmu je revitalizovat
vybraný objekt na podnikatelský inkubátor 
kombinovaný s centrem pro transfer technologií, 
který bude poskytovat služby spojené se 
zasídlením a rozvojem pro menší a střední firmy 
domácí, ale i pro nově vznikající zahraniční 
společnosti přinášející nové technologie.

╌ VTP a Podnikatelský inkubátor Slavičín



Brownfieldy ve Zlínském kraji
╌ Areál Svitu Zlín - téměř 70 ha, velký počet 
budov ve špatném technickém stavu, 
nevyjasněné majetkoprávní vztahy, lokalita se 
nachází uprostřed města
╌ Areál Vlárských strojíren - 300ha veliká 
průmyslová zóna netypického tvaru. Mnoho budov 
ve špatném technickém stavu. V areálu již sídlí 
několik firem.

╌ Statek Bojkovice- 7,6 ha majoritním 
vlastníkem budov je stát

╌ Vojenský areál Divnice- 7,5 ha ve vlastnictví 
obce

╌ Farma Hoštice- 3,8 ha pozemků ve vlastnictví 
obce, vlastnictví budov je soukromé



Aktivity podporující podnikání 
a rozvoj kraje
╌ SROP – Společný regionální operační 
program - Grantové schéma podporující drobné 
podnikatele v ekonomicky slabých regionech 
Zlínského kraje (2004-2006)

╌ ROP- Regionální operační program-
připravované pro území NUTS II- 3 hlavní osy: 
Doprava, Obnova regionu, Cestovní ruch

╌ OPPI –Operační program Podnikání a 
inovace-program pod MPO v návrhu15 
podprogramů- v převážné většině podpora firem 
působících ve zpracovatelském průmaslu.



Důvody proč investovat ve 
Zlínském kraji
╌ Vysoký potenciál odborné, 
kvalifikované pracovní síly

╌ Bohatá tradice v průmyslové výrobě

╌ Připravené průmyslové zóny

╌ Možnost využití investičních pobídek

╌ Velice příjemné životní prostředí, 
krásná příroda

╌ Široké možnosti sportovního a 
rekreačního vyžití 
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