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KROMĚŘÍŽ 



Arcibiskupský zámek                          Květná zahrada 



Situace v Kroměříži 
Vzhledem k poloze města v centru pomyslného 
trojúhelníku 

s vrcholy v Olomouci, Brně a Zlíně a s přihlédnutím k 
současným trendům je pravděpodobné, že se Kroměříž 
a její blízké okolí stane vyhledávaným místem k 
bydlení. 

Město splňuje veškeré nároky na příjemné bydlení. 
Nechybí zde dostatek služeb, možnost aktivního 
trávení volného času a uspokojivé životní podmínky. 
To, společně s možností pracovat a vzdělávat se i mimo 
město v dojezdových zónách, zvyšuje jeho atraktivitu. 

(Strategický plán města Kroměříže 2010-2020) 



Vzdělání 
Kvalitní, vhodně zaměřené a přiměřené vzdělání, orientované v 
souladu s potřebami současného trhu práce, má výrazný vliv na 
snížení počtu sociálně vyloučených osob. 

 

Univerzita Tomáše Bati – Fakulta technologická 
Evropský polytechnický institut, s. r. o. - kampus Kroměříž 
 



Struktura uchazečů o zaměstnání 
podle vzdělání 

základní 
17,9% 

vyučení 
47,5% 

SŠ + vyšší 
27,5% 

VŠ 
7,1% 

Data pořízena k 31. 12. 2014 
Úřad práce ČR 



Věková struktura uchazečů o 
zaměstnání 

do 20 let 
2,7% 

20 - 30 let  
22,1% 

30 - 40 let  
22,3% 

40 - 50 let 
21,8% 

více než 50 let 
31,1% 

Data uvedena k 31. 12. 2014 
Úřad práce ČR 



Nezaměstnanost 

www.czso.cz 



Srovnání ČR & Kroměříž 

ČR 2012: 8,6% 

Kroměříž 2012: 11,6% 

 

ČR 2016: 5,5% 

Kroměříž 2016: 5,46% 

 
Kurzy.cz 

 

 



Nezaměstnanost v kraji 

Říjen 2016 
Úřad práce České republiky,  
Krajská pobočka ve Zlíně 



Plánování v Kroměříži 
„Podnikání, zaměstnanost a bydlení 
V rámci této tématiky se strategický plán zabývá 
zejména problematikou řešení průmyslové 
zóny, která je umístěna v oblasti ulice Jožky Silného, 
dále revitalizací prostor na sídlištích a 
vytvářením podmínek pro podporu bydlení (inženýrské 
sítě v určených lokalitách). Rovněž je 
nutno zabývat se využitím kroměřížských brownfields, 
ujasněním jejich současného stavu a 
předpokládaným využitím v příštích letech.“ 
 

Strategický plán města Kroměříže 2010-2020 

 



KRAJANKA – sociální podnik 
Základní informace 



Vznik a podpora 
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
(OP LZZ) Evropského sociálního fondu 

 

Vedoucí podniku: Bronislava Šafaříková 

Odborná garantka: Mgr. Andrea Fridmanská 

Finanční konzultant: Ing. Martin Šafařík 



Sociální aspekt 



Cílové skupiny 

• Mladí absolventi, kteří jsou odmítáni na trhu práce 
z důvodu nedostatečné praxe. 

• Rodiče po rodičovské dovolené, znevýhodňované 
na trhu práce z důvodu dlouhodobého vyřazení z 
pracovního procesu 

• Starší osoby znevýhodňované na trhu práce na 
základě svého věku na základě věku. 



Zaměstnankyně 
Petra: absolventka SOU, délka nezaměstnanosti: 48 měsíců, trvalý 
pobyt v obci s počtem obyvatel do 2000 (vzdálenost od Kroměříže 14 
km), dílčí znevýhodnění na trhu práce: osoba byla absolventkou bez 
praxe.  
Renáta: délka nezaměstnanosti: 92 měsíců, trvalý pobyt v obci s 
počtem obyvatel do: 3000 (vzdálenost od Kroměříže 20 km), dílčí 
znevýhodnění na trhu práce: osoba nezaměstnaná od doby návratu z 
rodičovské dovolené.  
Ludmila: délka nezaměstnanosti: 21 měsíců, trvalý pobyt v obci s 
počtem obyvatel do: 8000 (vzdálenost od Kroměříže 11 km), dílčí 
znevýhodnění na trhu práce: dlouhodobý (12 let) výpadek z trhu práce 
v důsledku péče o osobu blízkou 



Enviromentální aspekt 



Dodavatelé 
Antonín Zetík - Perla Modrá, Velehrad 

(www.trvanlivecukrovinky.cz) 
Beskydské uzeniny, a.s. Frýdek Místek (www.chodura.cz)  

Dagmar Klabalová chléb, Troubky, Zdounky 
Ekospeci Ing. Olga Wágnerová, Kroměříž 

FairTrade Centrum s.r.o., Znojmo (www.fairtradecentrum.cz) 
Farma Zdeňka, Hustopeče nad Bečvou (www.farmazdenka.cz) 

František Černošek, Žalkovice, Břest 
Michal Hrdlička, Na statku, Brníčko u Zábřehu na Moravě 

Miloš Gavala, Ostrožská Nová Ves (www.karotkin.cz) 
Miroslav Janča, Nivnice (www.povidla.eu) 
Miroslav a Daniela Hanzelkovi, Štramberk 

Moštárna Hostětín s.r.o., Hostětín (www.mostarna-hostetin.cz) 
Ing. Jiří Netopil, Žalkovice 

Jaroslav Hába, Lhotsko Vizovice (www.vcelarstvihaba.cz) 
Klášterní officina, Kuřim (www.klasterofficina.cz) 

Pekárna Přílepy (http://www.pekarnaprilepy.cz) 
Pekařství R. Kovalovský, Kroměříž 

Pekařství Ing. Vávra, Zdounky 
Pokorná Vlasta, Mouchnice  

Radek Bartoš, Lanžhot (www.olejebartos.cz) 

Rudolf Jelínek a.s., Razov, Vizovice (www.rjelinek.cz) 
Váhala a spol. s.r.o., Hustopeče nad Bečvou (www.vahala.cz) 

Vladěna Číšecká, Žabeň, Ostrava (www.mlsejtezdrave.cz)  
Včelapro s.r.o., Lednice 

Arcibiskupské zámecké víno, Kroměříž 
(www.arcibiskupskesklepy.cz) 

Pohankový mlýn Šmajstrla s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm 
Mixit s.r.o, Praha 4 (www.mix.it) 

Milota s.r.o. Vřesina (www.milota.com) 
Fontána Kroměříž, s.r.o (www.fontanakm.cz) 

Ing. Pavel Cvrček, Lhota pod Libčany (www.rakytnik.eu) 
Lenka Kubíková, Tištín 

Řeznictví Kunovský s.r.o., Lipník nad Bečvou (www.reznictvi-
kunovsky.cz) 

Josef Mlčoch, Chropyně 
Ovoce zelenina Konečný, Postoupky (www.ovocezelenina.eu) 
Sdružení český česnek Praha (www.sdruzeniceskycesnek.cz) 

Pavel Ivánek, Kroměříž 
Agros s.r.o Vyškov 

Monika Székelyová Kráľova nad Váhom 
1.selský pivovárek Kroměříž (www.selsky-pivovarek.cz) 
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Ekonomický aspekt 



  



Krajanka a okolí 



Jaké změny bychom navrhovali? 

• Zvýšení počtu pracovních míst 

 

• Lepší PR 


