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1 Úvod 
 

Tento dokument vznikl na základě poptávky Odboru strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary 

jako rozšiřující materiál k již existujícímu Strategickému plánu udržitelného rozvoje Statutárního 

města Karlovy Vary (SPURM), zejména priority 5 – Posílení místní ekonomiky.  

Hlavním cílem a účelem tohoto dokumentu je „návrh konkrétních aktivit, které může Statutární 

město Karlovy Vary vykonat či ovlivnit s cílem zlepšení podnikatelského prostředí ve městě“. 

Oblastí zájmu je správní obvod ORP Karlovy Vary s větším důrazem na území Statutárního města 

Karlovy Vary. Ovšem vzhledem k velikosti kraje bude v některých bodech bráno v potaz širší území. 

Některé statistiky v analytické části byly provedeny na různých územích, jako je Karlovarský kraj, 

okres Karlovy Vary a sídelní aglomerace Karlovy Vary (dle IPRÚ KV). Důvodem byla jednak dostupnost 

statistických dat pro daná území, případně relevantnost tohoto území pro analýzu. Statistická data za 

rok 2015 nebyla v čase zpracování k dispozici. 

Tento materiál byl vypracován Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje pod vedením 

Mgr. Stanislava Kříže. Vedoucím projektového týmu a hlavním zpracovatelem byl Ing. Daniel Andrlík. 

 

 

  



ANALÝZA ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU  
V PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ ORP KARLOVY VARY 

3 

1.1 Seznam použitých zkratek 
AHR - Asociace hotelů a restaurací České republiky 
BI - Balneologický institut Karlovy Vary 
BIC - Business Innovation Centre (obecně agentura pro podporu inovativního podnikání) 
CBA - Cost Benefit Analýza 
CC - Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. 
CI - Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
ČR - Česká republika 
ČSÚ - Český statistický úřad 
DA ŽK - Destinační agentura Živý kraj (destinační management Karlovarského kraje) 
IC KV - Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. 
IPRÚ KV- Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 2014 
KARP - Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace 
KHK KK - Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
KK  - Karlovarský kraj 
KV  - Karlovy Vary 
MM - Magistrát města (Karlovy Vary) 
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 
OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) 
ORP - obec s rozšířenou působností 
PP - podnikatelské prostředí  
PR - public relations – budování značky, vztah s veřejností 
PZO - projektový záměr opatření = konkrétní aktivity navržené v kapitole 3.1 
SLL - Svaz léčebných lázní České republiky 
SPURM - Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy vary 
THP - Technicko-hospodářský pracovník 
 
Odbory města Karlovy Vary: 

MP - Městská policie 
ObŽU - Obecný živnostenský úřad 
OD - Odbor dopravy 
OFE - Odbor financí a ekonomiky 
OIT - Odbor informačních technologií 
OKP - Odbor kanceláře primátora 
OKŠT  - Odbor kultury, školství a tělovýchovy 
OKT - Odbor kanceláře tajemníka 
OMM - Odbor majetku města 
OPP - Odbor památkové péče 
ORI - Odbor rozvoje investic 
OSD - Odbor strategií a dotací 
OSV - Odbor sociálních věcí 
OT - Odbor technický  
OVV - Odbor vnitřních věcí 
OŽP - Odbor životního prostředí 
PRÁV - Odbor právní 
ÚÚPaSÚ  - Úřad územního plánování a stavební úřad 
MRPP - Manažer rozvoje podnikatelského prostředí  
MSKV - Manažer strategie KV 
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2 Doplnění analýzy potřeb a potenciálu pro posílení ekonomiky 
 

Tato kapitola je doplněním analýzy, která byla provedena při sestavení SPURM. Důvodem byla 

potřeba zjištění dodatečných dat pro získání podkladů pro stanovení návrhů opatření pro akční plán. 

Podnikatelské prostředí 

Aby bylo možné vytvořit komplexní a funkční soubor opatření vedoucích k podpoře podnikatelského 

prostředí, je potřeba definovat jednotlivé faktory, které tvoří a zásadním způsobem ovlivňují 

podnikatelské prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Role Statutárního města Karlovy Vary 

Městem rozumějme pro potřebu tohoto dokumentu orgán či subjekt, působící na určitém území, 

jehož cílem je zajistit optimální fungování společnosti s důrazem na: 

 Zajištění základních životních potřeb 
a. Bezpečnost 
b. Hygiena 
c. Základní infrastruktura (bydlení, 

doprava) 

 Kvalitu života 
a. Základní vzdělávání 
b. Volnočasové aktivity 
c. Sociální služby 

 

 Zajištění fungování státního aparátu 
a. Živnostenské úřady 
b. Ochrana životního prostředí 
c. Památková péče 

 Rozvoj obecné ekonomické úrovně 
a. Kultivace podnikatelského prostředí 
b. Přispění k zajištění dostatečné 

kvalifikované pracovní síly 
c. Rozvoj podnikatelských příležitostí, 

motivace investorů k podnikání v místě 
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 Socioekonomické 
faktory 

 Existenční potřeby 
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 Kvalita života 

 Bezpečnost 

 Demografický 
vývoj 

 Potřeby lidí 

 Koupěschopná poptávka 

 Logistické možnosti, infrastruktura 

 Vzdělání a výchova 

 Odborná praxe a specializace  

 Dostupnost pracovních příležitostí  
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2.1 Analýza podnikatelského prostředí OPR Karlovy Vary 
 

2.1.1 Demografické statistiky 

Demografická statistika je uvedena pro celý okres Karlovy Vary ze dvou důvodů. Jednak jsou data 

lépe dostupná než pro ORP Karlovy Vary a dále je míra stěhování v rámci Karlovarského kraje včetně 

dojíždění za prací do krajského města poměrně veliká, proto jsou pro účel dokumentu relevantní i 

pro osoby žijící mimo ORP Karlovy Vary. 

K 31. 12. 2014 žilo v okrese Karlovy Vary 117 016 obyvatel. Na následujícím grafu je zpracovaný 

přehled počtu obyvatel v okresech Karlovarského kraje. Data byla pro zjednodušení rozdělena na 

pětileté úseky. Z hodnot je patrné, za předpokladu že nedojde k výrazné pozitivní migraci osob 

v produktivním věku do Karlovarského kraje, že v letech 2015 - 2020 bude na trhu práce v okrese 

Karlovy Vary chybět zhruba 3000 pracovních míst. Osoby ve věkové skupině 60-64 odejdou do 

starobního důchodu a budou nahrazeny lidmi ve skupinách 15-19 a 20-24 let, kteří dokončí 

středoškolské či vysokoškolské studium a začnou pracovat. Obdobný počet bude chybět, za jinak 

neměnných podmínek, i v letech 2021 – 2025. 

Graf 1. Počet obyvatel okresů KK dle věkových skupin k 31.12.2014 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 

 
Vzhledem k faktu, že ročně hledalo práci v průměru za roky 2005 - 2014 cca 4800 osob, což činí 

v průměru 7,3 % práceschopné populace, znamená tento pokles určité riziko pro rozvoj 

podnikatelského prostředí. Bude-li za jinak neměnných podmínek chybět větší počet zaměstnanců na 

trhu a jejich struktura se nezmění, firmy nenajdou vhodné kvalifikované zaměstnance. Za 

předpokladu, že ročně bude o cca 600 uchazečů o zaměstnání méně, znamená to snížení míry 

nezaměstnanosti zhruba o jedno procento (způsobené menším počtem obyvatel, resp. uchazečů o 

zaměstnání), což je samo o sobě pozitivní. Praktickou otázkou ovšem zůstává profesní kvalifikace 

absolventů ve srovnání s požadavky zaměstnavatelů a jejich uplatnitelností na trhu práce. Nezmění-li 

se struktura absolventů, nebo požadavky zaměstnavatelů na jejich kvalifikaci, je možné, že se míra 

nezaměstnanosti nezmění, nebo naopak i vzroste. 
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Na následujícím grafu je analýza vývoje počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary v letech 2005 – 2014. 

Z něj je patrné, že změna počtu obyvatel ať už narozením či smrtí a migrací, je vcelku stabilní. Za 

zkoumané období je celkový přírůstek stěhováním obyvatel v produktivním věku +484. Příčinou je 

masivní nárůst v letech 2007 a 2008. V ostatních letech je migrace záporná.  

Graf 2. Vývoj faktorů změn počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 

 
Při bližším pohledu na pozitivní demografické faktory je patrný dlouhodobý sociologický trend. 

Celková změna populace je v Karlovarském kraji negativní. Počet obyvatel regionu pozvolně klesá.  

Na následujícím grafu je vidět vývoj počtu narozených dětí v členění dle rodinného stavu matky. Podíl 

novorozenců u vdaných a svobodných matek je vyrovnaný. Tyto údaje poukazují na trend soužití 

rodin mimo manželství v úplných rodinách, a na druhou stranu může ukazovat i na vyšší podíl matek 

samoživitelek. 

Graf 3. Statistika živě narozených dětí dle rodinného stavu matky 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 
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Detailnější sociologický průzkum není k dispozici. Pro podnikatelské prostředí zde může být 

potenciální riziko v případě svobodných matek spočívající v teoreticky slabším ekonomickém zázemí a 

tím pádem i horší dostupnosti kvalitního vzdělání či rozvoje osobnosti dětí. Dalším potenciálně 

negativním faktorem může být např. nižší flexibilita zaměstnanců a tedy nutnost větší flexibility 

zaměstnavatelů, například zvýšenou nabídkou částečných či flexibilních úvazků.  

Shrnutí hlavních bodů kapitoly: 

 Od roku 2015 vstupuje kvůli demografickému vývoji na trh práce méně osob, než z něj 
odchází. V pětiletých obdobích 2015 – 2019 a 2020 – 2024 bude tato změna cca 3000 osob, 
tedy cca 600 osob ročně. 

 Demografický vývoj je v Karlovarském kraji dlouhodobě záporný (lidí ubývá). Nezmění-li se 
tento trend, může to mít negativní důsledky na schopnost zaměstnavatelů nalézt 
kvalifikované zaměstnance. 

 Zhruba polovina dětí se rodí svobodným matkám. Tento fakt se může projevit na snížené 
ekonomické síle rodin i na nižší pracovní flexibilitě matek. 

2.1.2 Statistiky zaměstnanosti a trhu práce 

Karlovarský kraj stejně jako okres Karlovy Vary patří v celorepublikovém srovnání k regionům s vyšší 

mírou nezaměstnanosti. V Karlovarském kraji pracovalo ve zkoumaném období v průměru 140 000 

osob. Struktura nezaměstnanosti je blíže zkoumána na následujících grafech.  

Průměrná míra nezaměstnanosti v ORP Karlovy Vary za roky 2005 – 2014 činí 7,3 %. Data za rok 2012 

nebyla při zpracování dokumentu k dispozici (ve zdrojových statistikách nebyla uvedena). Míra 

nezaměstnanosti v ORP Karlovy Vary je dlouhodobě o několik procentních bodů nižší, než průměrná 

nezaměstnanost v okrese Karlovy Vary.  

Graf 4. Vývoj míry nezaměstnanosti v ORP KV v letech 2005 - 2014 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 
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dlouhodobě nezaměstnaných, kteří hledají uplatnění pravděpodobně kvůli neodpovídající kvalifikaci, 
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Graf 5. Nezaměstnanost v okrese KV dle délky evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP v letech 2012 - 2014 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 
 
Graf 6. Struktura nezaměstnaných v okrese Karlovy vary dle délky evidence na ÚP 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 
 
Z následujícího grafu je patrné, že největší problém s nalezením práce má nekvalifikovaná pracovní 
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pravděpodobné, že osoby s tímto vzděláním budou i nadále obtížně zaměstnatelné. K hodnotám 

v následujícím grafu je nutno dodat, že uvedené počty v sobě zahrnují dvě proměnné. Jednak celkový 

počet všech absolventů a také jejich uplatnitelnost na trhu práce. Proto je například maturantů 

s odborným středním vzděláním výrazně více, než maturantů s všeobecným vzděláním. Důvodem je 
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s maturitou. Přibližně pětina odpovídá požadavkům na základní vzdělání či bez vzdělání.  
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Graf 7. Uchazeči o zaměstnání v okrese KV dle maximálního dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 

 
Z analýzy nezaměstnaných dle věku uchazečů o zaměstnání je zřejmé, že žádná věková skupina není 

zásadně výraznější, krom osob nastupujících do zaměstnání po dokončení vzdělávání a osob 

v předdůchodovém věku. To potvrzuje fakt, že věk není tak zásadní, jako dosažené vzdělání a 

kvalifikace.  

Graf 8. Nezaměstnaní v okrese Karlovy Vary dle věku 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 
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Graf 9. Podíl ekonomicky aktivních subjektů v % dle vybraných odvětví v ORP KV 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 
 
Z pohledu počtu podnikatelských subjektů v členění dle jejich velikosti je nejvíce těch, kteří neuvedli 
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Graf 10. Podnikatelské subjekty ORP KV dle počtu zaměstnanců v letech 2003 - 2014 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 
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Graf 11. Zaměstnanost v KK dle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE 

 
Zdroj: veřejná databáze ČSÚ – zaměstnanost, nezaměstnanost; vlastní zpracování 

POZN: legenda prvního grafu je platná též pro druhý graf na této stránce. 

Graf 12. Průměrné rozložení zaměstnanosti v letech 2003 - 2014 v KK dle odvětví CZ-NACE 

 
Zdroj: veřejná databáze ČSÚ – zaměstnanost, nezaměstnanost; vlastní zpracování 
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Z výše uvedeného grafu je patrné, že v KK pracuje nejvíce zaměstnanců, průměrně čtvrtina, ve 

zpracovatelském průmyslu. Dále následuje obchod, stavebnictví a zdravotní a sociální péče.  

Z hlediska podpory podnikatelského prostředí je důležité také znát, jakou mírou se podílejí jednotlivé 

typy registrovaných subjektů (podnikatelské i nepodnikatelské) v členění dle jejich velikosti na 

celkové zaměstnanosti. Na následujícím grafu je zobrazen kumulativní vývoj na podílu zaměstnanosti. 

Použité hodnoty jsou za všechny zaměstnavatele v Karlovarském kraji za roky 2007 – 2014. Z grafu je 

patrné, že zhruba polovinu všech pracovních míst tvoří malé podniky, tedy do 50 zaměstnanců. 

Největší přírůstek je ve skupině „bez zaměstnanců“ – 16 % a „50 – 99“ – 13 %. Čtvrtina zaměstnanců 

pracuje ve středních firmách (50 – 250 zaměstnanců), polovina v malých firmách či jako OSVČ.  

Graf 13. Průměrná kumulativní zaměstnanost v letech 2007 - 2014 dle velikosti zaměstnavatelů 

 
Zdroj: veřejná databáze ČSÚ – organizační statistika; vlastní zpracování 

Pro účely tohoto přehledu se předpokládá, že průměrný počet zaměstnanců u subjektů, které 
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Graf 14. Počet zaměstnavatelů a jimi tvořených pracovních míst v KK 

 
Zdroj: veřejná databáze ČSÚ – organizační statistika; vlastní zpracování 

Z pohledu dynamiky počtu podnikatelských subjektů můžeme pozorovat meziroční úbytek, a to jak u 

fyzických osob podnikajících, tak u právnických osob. V kontextu jiných statistik se nejedná o 

negativní jev. Spíše se jedná o přirozený vývoj v ekonomice, kdy málo životaschopné podniky 

ukončují svou činnost a zůstávají jen ty zdravé. V zásadě se tedy může jednat o pozitivní fakt. Pro 

detailnější analýzu příčin a důsledků vzniku a zániku ekonomických subjektů není dostatek 

statistických údajů v dostatečně detailním členění. Nepodařilo se zjistit, v jakých oborech činnosti 

dochází ke změnám, jak jsou tyto změny závislé na vývoji externích faktorů, jako jsou hospodářské 

cykly a obecná ekonomická a politická situace ve světě. Pro rozvoj podnikatelského prostředí je 

dlouhodobě vhodné mít vznik a zánik ekonomických subjektů vyrovnaný a podporovat 

konkurenceschopnost stávajících i nových podniků včetně jejich přizpůsobování poptávce a trendům. 

Graf 15. Vznik a zánik ekonomických subjektů v okrese Karlovy Vary v letech 2007 - 2014 

 
Zdroj: veřejná databáze ČSÚ – organizační statistika; vlastní zpracování 
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Predikce budoucího vývoje 

V roce 2013 byla Karlovarským krajem publikována analýza zaměstnanosti Karlovarského kraje. Viz 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/seznam/Zamestnanost.aspx.  

Tento dokument obsahuje také predikci budoucího vývoje zaměstnanosti v Karlovarském kraji. Z ní je 

patrné, že se do roku 2020 předpokládá čistý nárůst počtu pracovních míst zhruba o 1000, což by 

odpovídalo snížení nezaměstnanost o zhruba 1 – 1,5 % při zachování průměrného počtu 

dosažitelných zaměstnanců a míry nezaměstnanosti oscilující okolo průměrné hodnoty 7,3 % za roky 

2005 - 2014.  

Největší pokles je očekáván v oblasti zpracovatelského průmyslu, který ovšem i tak bude 

v Karlovarském kraji zaměstnávat zhruba 23 % pracovní síly. Soudě podle vývoje české a také 

evropské ekonomiky je pravděpodobné, že ubydou spíše pracovní místa s nízkou požadovanou mírou 

kvalifikace.  

Výrazně největší nárůst je predikován pro oblast zdravotní a sociální péče. V tomto oboru by mělo 

vzniknout na 2000 pracovních míst. Ovšem tato budoucí poptávka nebude za současných podmínek 

pokryta z řad absolventů zdravotnických a sociálních oborů a na trhu může chybět téměř 1000 

kvalifikovaných pracovníků v tomto oboru.  

Dále je odhadovaný nárůst v počtu pracovních míst v oblastech cestovního ruchu. Zde je naopak, dle 

statistiky absolventů škol v oborech cestovního ruchu, nabídka pracovní síly výrazně vyšší než 

poptávka, vzatá ze statistiky volných pracovních míst. Ve skutečnosti je ovšem situace v tomto oboru 

komplikovanější. Odměna (obecně nízká) pro pracovníky v daných oborech a jejich požadovaná 

kvalita (vzdělání a dovedností absolventů) se často rozcházejí a zaměstnavatelé tak mívají pravidelně 

problém získat kvalitní a kvalifikované zaměstnance. 

Potenciálně obtížně obsaditelná místa budou v oblasti profesních, vědeckých a technických činností a 

ve vzdělávání. 

Tvrzení v předchozích odstavcích vycházejí z porovnání předpokládaného vývoje tvorby pracovních 

míst a předpokladu, že se nezmění struktura absolventů škol v Karlovarském kraji, které je věnována 

kapitola 2.1.4. 

  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/seznam/Zamestnanost.aspx
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Tabulka 1. Odhad zaměstnanosti Karlovarského kraje – podle sekcí (2013 a 2020) 

 
Zdroj: Analýza zaměstnanosti Karlovarského kraje 

Tabulka 2. Odhad zaměstnanosti Karlovarského kraje v průmyslu (2013 a 2020) 

 
Zdroj: Analýza zaměstnanosti Karlovarského kraje 
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Shrnutí hlavních bodů: 

 V Karlovarském kraji pracuje v průměru 140 000 zaměstnanců. Průměrná míra 
nezaměstnanosti mezi lety 2005  - 2014 činí 7,3 % 

 V letech 2012 – 2014 byl pozorován nárůst osob dlouhodobě nezaměstnaných, což 
poukazuje na strukturální problémy trhu práce. 

 Největší počet uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním a vyučením. Věk nehraje 
v počtu nezaměstnaných zásadní roli. Mírné navýšení (cca 200 osob) je vidět v segmentu 55 - 
59 let. 

 Podíl ekonomických subjektů v tradičních odvětvích v ORP KV pozvolna klesá. To vypovídá o 
diverzifikaci struktury ekonomických činností. 

 Nejdůležitější obory z pohledu tvorby pracovních míst jsou pro Karlovarský kraj 
o Zpracovatelský průmysl 26 % 
o Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 12 % 
o Stavebnictví 9 % 
o Zdravotní a sociální péče 8 % 
o Ubytování, stravování a pohostinství 7 % 
o Veřejná správa a obrana 7 % 

 Polovina zaměstnanců pracuje v malých firmách či jako OSVČ. Čtvrtina zaměstnanců ve 
středních firmách a čtvrtina ve velkých firmách. 

 Dynamika vzniku a zániku ekonomických subjektů v okrese Karlovy vary má klesající trend. 
Pokud by tento stav přetrval dlouhodobě, mohl by vést k nárůstu nezaměstnanosti. 

 Do roku 2020 je předpoklad vzniku 1000 nových pracovních míst. Největší úbytek bude 
v sektoru zpracovatelského průmyslu. Ten ovšem zůstane co do počtu generovaných 
pracovních míst nejdůležitějším sektorem lokální ekonomiky.  

 Hrozí reálné riziko, že na trhu bude nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro technické 
obory a vědu a výzkum, stejně jako pro sociální péči a zdravotnictví.  

 Do roku 2020 je predikovaný nárůst počtu pracovních míst v oborech cestovního ruchu. 
Pracovníků z řad absolventů je více, než je předpokládaná poptávka. 

 Obecně je očekáván trend vzniku pracovních míst pro kvalifikované pracovníky a úbytek míst 
pro nekvalifikované zaměstnance.  
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2.1.3 Statistika struktury zaměstnavatelů na Karlovarsku 

 
Data použitá v této části vycházejí ze statistiky zaměstnavatelů působících v sídelní aglomeraci 

Karlovy Vary (dle IPRÚ KV). Použitá data byla naposledy aktualizována v roce 2013 a vycházejí 

z databáze ALBERTINA, která vychází z dat obchodního rejstříku. Na tomto území bylo zkoumání 

provedeno na 32 790 subjektech, které mají v obchodním rejstříku sídlo v některé ze zkoumaných 

obcí či měst. Jsou zde tedy zastoupeny jak obchodní společnosti, OSVČ, neziskové organizace, tak i 

další nekomerční subjekty. 

Obrázek 1. Sídelní aglomerace Karlovy Vary 

 
Zdroj: IPRÚ KV 

Pro přehlednost byly statistiky provedeny v primárním členění na obory činnosti CZ-NACE a dále byly 

zkoumány ukazatele zaměstnanosti, velikosti firem, počty subjektů a obrat subjektů. 

V tabulce na další stránce je srovnání oborů činnosti CZ-NACE dle různých kritérií. Sloupce „podíl 

sektoru na“ vyjadřují procentní podíl daného oboru na součtu hodnot ve sloupci. Zde platí, že čím je 

tmavší zelené zvýraznění, tím se daný obor činnosti podílí na celkovém ukazateli větší měrou.  

Poslední dva sloupce zobrazují výkonnost sektoru, či oboru činnosti. Poměřují daný ukazatel, tedy 

obrat generovaný firmami v daném oboru a počet vytvořených pracovních míst vydělený počtem 

subjektů působících v daném oboru. Zde platí, že čím zelenější je zvýraznění, tím více se jeden subjekt 

podílí na daném ukazateli v mezioborovém srovnání. Jinými slovy, ve sloupci obrat je průměrný obrat 

jednoho subjektu v mil. Kč. Ve sloupci zaměstnanost je průměrný počet zaměstnanců na 1 subjekt 

v daném oboru činnosti.  
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Tabulka 3. Poměrová a výkonnostní srovnání sektorů CZ-NACE 

Obory činnosti dle CZ-NACE v abecedním 
řazení 

Podíl sektoru na Výkonnost sektoru 

tvorbě 
obratu 

zaměstna-
nosti 

počtu 
subjektů 

obrat 
zaměstna-

nost 

Administrativní a podpůrné činnosti 2% 4% 2% 1,88 2,41 

Činnosti v oblasti nemovitostí 7% 5% 11% 1,37 0,68 

Doprava a skladování 3% 3% 3% 2,57 1,89 

Informační a komunikační činnosti 1% 1% 1% 1,32 0,83 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2% 2% 2% 1,45 1,35 

Neuvedeno 0% 1% 4% 0,16 0,46 

Ostatní činnosti 1% 3% 7% 0,35 0,68 

Peněžnictví a pojišťovnictví 0% 1% 2% 0,58 0,64 

Profesní, vědecké a technické činnosti 4% 6% 11% 0,75 0,79 

Stavebnictví 11% 7% 11% 2,22 1,05 

Těžba a dobývání 1% 0% 0% 94,73 16,38 

Ubytování, stravování a pohostinství 5% 7% 7% 1,48 1,55 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 28% 14% 26% 2,37 0,83 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 2% 7% 0% 25,71 55,08 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 
klimatizovaného vzduchu 1% 0% 0% 15,32 2,36 

Vzdělávání 1% 6% 1% 2,30 7,24 

Zásobování vodou; činnosti související s 
odpadními vodami, odpady a sanacemi 1% 2% 1% 5,56 4,70 

Zdravotní a sociální péče 6% 8% 1% 8,88 8,89 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 1% 2% 2% 1,20 1,40 

Zpracovatelský průmysl 23% 22% 9% 5,67 3,86 

Zdroj: ALBERTINA, vlastní zpracování 
 
Při sečtení procentních hodnot ve sloupcích podíl sektoru v daných řádcích oborů činnosti a jejich 
seřazení od největšího k nejmenšímu vyjde vícekriteriální srovnání důležitosti daného sektoru pro 
ekonomiku Karlovarska. Pro srovnání byla použita metodika % = 1 bod, neboť vyjádření v % by bylo 
zavádějící. Z tohoto pohledu jsou nedůležitější následující obory: 
 

1. Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (67 bodů) 
2. Zpracovatelský průmysl (53 bodů) 
3. Stavebnictví (29 bodů) 
4. Činnosti v oblasti nemovitostí (22 bodů) 
5. Profesní, vědecké a technické činnosti (20 bodů) 
6. Ubytování, stravování a pohostinství (18 bodů) 
7. Zdravotní a sociální péče (15 bodů) 

 
Z těchto údajů vyplývá, jaké obory se na Karlovarsku jakou měrou podílejí na dvou zásadních 

faktorech, a to jednak zaměstnanosti, ale také na generování obratu, a tedy „tvorbě peněz“, které se 

následně dále dostávají do ekonomiky formou mezd nebo plateb za zboží a služby. 

Přispění jednotlivých podniků napříč obory ke generování obratu a zaměstnanosti, je v celku lineární 

a obecně platí úměra, že mnoho malých subjektů generuje podobný výkon jako málo velkých. Takto 

globálně tedy není možné doporučit, jaký typ podniků v členění dle velikosti je pro ekonomiku 

Karlovarska důležitější. 
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Graf 16. Kumulativní vývoj celkového obratu a zaměstnanosti regionu dle velikosti ekonomických subjektů 

 
Zdroj: ALBERTINA, vlastní zpracování  

Detailnější pohled na celkové přispění ke generování obratu a zaměstnanosti na Karlovarsku v členění 

dle velikosti ekonomických subjektů je zobrazeno na následujících dvou grafech.  

Graf 17. Podíl na tvorbě celkového obratu v členění dle počtu zaměstnanců 

 
Zdroj: ALBERTINA, vlastní zpracování 
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Graf 18. Podíl na zaměstnanosti v členění dle počtu zaměstnanců 

 
Zdroj: ALBERTINA, vlastní zpracování 

Graf 19. Přehled podílu oborů činnosti CZ-NACE a firem dle počtu zaměstnanců na tvorbě celkového obratu 
regionu (v mil. Kč) 

 
Zdroj: ALBERTINA, vlastní zpracování 
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Graf 20. Přehled podílu oborů činnosti CZ-NACE a firem dle počtu zaměstnanců na zaměstnanosti (pracovních 
míst)  

 

Zdroj: ALBERTINA, vlastní zpracování 

Výše uvedené grafy zobrazující podíl firem v jednotlivých oborech na tvorbě pracovních míst a obratu 
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seznam sedmi oborů (pod tabulkou č. 3). Ovšem  město by mělo podnikat kroky a realizovat opatření, 

která pozitivně ovlivní podnikatelské subjekty napříč obory činnosti. Ideální může v tomto pohledu 

být dlouhodobé a strategické pozitivní ovlivňování kvality života (celková atraktivita území) a 

zvyšování ekonomické úrovně regionu a také přihlédnout k zachování jedinečnosti území jako 
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Graf 21. Přehled podílu počtu podnikatelských subjektů dle jejich velikosti v oborech činnosti  CZ-NACE 

 
Zdroj: ALBERTINA, vlastní zpracování 
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Graf 22. Přehled absolutního počtu podnikatelských subjektů dle velikosti obratu v oborech činnosti  CZ-
NACE 

 
Zdroj: ALBERTINA, vlastní zpracování 
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Shrnutí hlavních bodů: 

 Pro město Karlovy Vary a spádové území z hlediska zaměstnanosti bylo při zpracování IPRÚ 
KV definováno území Sídelní aglomerace Karlovy vary zahrnující například i blízký Ostrov a 
Nejdek a obce okresu Sokolov sousedící s okresem Karlovy Vary a napojené na rychlostní 
komunikaci R6. 

 Detailnější analýze bylo podrobeno 32 790 subjektů zapsaných v obchodním rejstříku. 

 Při srovnání dle kombinace podílu daného oboru činnosti CZ-NACE na celku z pohledu 
generování obratu, tvorby pracovních míst a počtu podnikatelských subjektů jsou 
nejvýznamnější tyto: 

o Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (67 bodů) 
o Zpracovatelský průmysl (53 bodů) 
o Stavebnictví (29 bodů) 
o Činnosti v oblasti nemovitostí (22 bodů) 
o Profesní, vědecké a technické činnosti (20 bodů) 
o Ubytování, stravování a pohostinství (18 bodů) 
o Zdravotní a sociální péče (15 bodů). 

 Více než polovinu obratu v sídelní aglomeraci generuje velkoobchod a maloobchod (28 %) a 
Zpracovatelský průmysl (23%). 

 Nejvýznamněji se na celkové zaměstnanosti podílí zpracovatelský průmysl (22 %) a 
velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel (14%). 

 Největší průměrný počet zaměstnanců na ekonomický subjekt má veřejná správa (55 osob). 

 Velkoobchod a maloobchod je stěžejní sektor hospodářství. Z pohledu podpory 
podnikatelského prostředí je tedy velmi žádoucí podporovat růst obecné ekonomické úrovně 
a usilovat o co nejrychlejší přiblížení se celorepublikovému průměru v úrovni mzdového 
ohodnocení.  

 Na Karlovarsku často zmiňovaný cestovní ruch, často označovaný jako nejdůležitější sektor 
ekonomiky se na zaměstnanosti sídelní aglomerace podílí ze 7 % a na generování obratu z  
5 %. V kombinaci se subjekty spadajícími do oboru činnosti Zdravotní a sociální péče se může 
důležitost cestovního ruchu pohybovat na úrovni 10 %. 
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2.1.4 Statistiky středního a vysokého školství v KK 

 
V Karlovarském kraji studuje ve školním roce 2015 – 2016 na středních a vyšších odborných školách 

zhruba 10 100 studentů, kteří své studium ukončí během čtyř let. Není zde započítáno cca 1200 

studentů prvních čtyř ročníků víceletých gymnázií. Použitá data vycházejí ze statistik škol 

poskytnutých Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje. Na následujících grafech 

jsou zobrazeny základní přehledy pro dokreslení stávající situace ve středním školství, které 

v krátkodobém a střednědobém horizontu zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost regionu a 

podnikatelské prostředí. 

Graf 23. Počty studujících na SŠ a VOŠ v KK dle zaměření oborů studia ve školním roce 2016 - 2017 

 Zdroj: vlastní zpracování z dat Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje  

Graf 24. Vývoj počtu absolventů dle oborů studia v letech 2016 - 2019 

 Zdroj: vlastní zpracování z dat Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje  
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Graf 25. Procentní rozložení studentů dle oborů studia 

 
Zdroj: vlastní zpracování z dat Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje 

Pozn.: zkreslení v roce 2019 je způsobeno faktem, že zde nejsou zahrnuti studenti učebních oborů. 

Z výše uvedených grafů je patrné, že zhruba čtvrtina studentů má zaměření na technické obory. 

V průměru za roky 2006 – 20151 dále pokračuje ve studiu na vysokých školách 54 % absolventů (cca 

80% maturantů), přičemž zhruba 90 % vysokoškolské studium dokončí.  Protože většina vysokých škol 

je mimo Karlovarský kraj, nemalá část absolventů i mimo Karlovarský kraj nachází zaměstnání. Toto je 

vnímáno jako reálná překážka dalšího rozvoje Karlovarského kraje, neboť kvalifikovaná pracovní síla 

odchází a s ní i důležitý rozvojový potenciál. 

V následující tabulce je pouze ilustrativní srovnání poměrného zastoupení absolventů SŠ a VOŠ a 

struktury počtu zaměstnanců ve vybraných odvětvích hospodářské praxe. 

Tabulka 4. Přehled vybraných oblastí nabídky a poptávky práce – srovnání škola X praxe 

škola  praxe  rozdíl š - p 

cestovní ruch a 
gastronomie 

17% I - Ubytování, stravování a 
pohostinství 

7% 10% 

stavebnictví 4% F - Stavebnictví 9% -5% 

technické 19% C - Zpracovatelský průmysl 26% -6% 

zdravotnictví a sociální 
péče 

11% Q - Zdravotní a sociální péče 8% 3% 

zemědělství a lesnictví 3% A - Zemědělství, lesnictví, rybářství 2% 1% 

Zdroj: vlastní zpracování z dat Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje a statistiky trhu 
práce v Karlovarském kraji ČSÚ 

Následující graf zobrazuje stav počtu osob žijících v Karlovarském kraji k 31. 12. 2014 ve věku do 25 

let. Jedná se tedy o osoby, které v současné době studují, nebo v příštích dvaceti letech studovat 

budou. Tento graf je důležitý pro uvědomění si potřeby počtu učebních a studijních oborů, případně 

škol na území Karlovarského kraje. Pro zpřehlednění vodorovná osa ukazuje roky, kdy osoby v daném 
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roce dosáhnou věku 15 let a nastoupí ke střednímu vzdělání. Z grafu je patrné, že do roku 2019 bude 

počet nových studentů středních škol zhruba stejný, jako ve školním roce 2015/2016. V dalších letech 

je předpokládaný mírný nárůst. 

Graf 26. Počet osob v KK s nástupem na střední školu v uvedených letech 

 
Zdroj: ČSÚ – regionální účty https://www.czso.cz/csu/xk/, vlastní zpracování 

Z grafu je také patrné (rok 2023 na horizontální ose), že počet žáků, kteří budou nastupovat ke studiu 
na základních školách, bude klesat. Vrchol byl v roce 2014 a v následujících letech bude počet 
prvňáčků opět klesat. Tato zvýšená vlna se v následujících devíti letech přelije přes celou základní 
školu a počínaje rokem 2020 začnou tyto populačně silnější ročníky nastupovat na střední školy. 
 
Shrnutí hlavních bodů: 

 Podíl studentů na studijních oborech SŠ a VOŠ dle zaměření studia odpovídá následující 
struktuře: 

o gymnázia 20 % 
o technické a řemeslné obory 22 % 
o cestovní ruch a gastronomie 17 % 
o zdravotní a sociální péče 11 % 
o stavebnictví 4 % 
o zemědělství a lesnictví 3 % 
o ostatní 23 % 

 Ročně vstoupí na pracovní trh přibližně 2000 - 2500 absolventů.  

 Do roku 2019 bude nastupovat ke studiu na střední škole přibližně stejný počet studentů, 
jako od roku 2011. Poté je předpokládaný mírný nárůst.   

 Struktura počtu absolventů neodpovídá struktuře trhu páce. Např.: 
o V oblasti cestovního ruchu a gastronomie je o cca 10 % více absolventů, než je na 

trhu práce potřeba. 
o V oborech stavebnictví a technických profesí je dohromady naopak o 11 % méně 

studentů, než je v daných oborech zaměstnáno. 
o POZN.: při těchto statistikách nebyl brán v potaz odliv absolventů mimo zkoumané 

území a naopak návrat absolventů SŠ zpět do regionu.   
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2.2 Zjištění potřeb podnikatelů ORP Karlovy Vary 
 
V rámci zjištění potřeb podnikatelů ORP Karlovy Vary bylo provedeno samostatné dotazníkové 
šetření a dále byly využity výstupy z dřívějších šetření a analýzy, které KHK KK či jiní partneři 
realizovali v posledních dvou letech.  
 

2.2.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi podnikateli 

 
Dotazníkové šetření bylo provedeno elektronickou formou. Vybraným podnikatelům se sídlem 

v průniku zemí ORP Karlovy Vary a sídelní aglomerace Karlovy Vary (dle IPRÚ KV 2014). Celkem byla 

výzva k vyplnění dotazníku zaslána na 1784 kontaktů. Z tohoto počtu bylo získáno 70 odpovědí. Tito 

zaměstnavatelé, kteří v rámci dotazníkového šetření odpověděli, zaměstnávají zhruba 3000 osob. 

Otázka 1: Jaký je váš hlavní obor podnikání 

Získané odpovědi jsou v pestrém zastoupení. Značně převažují firmy z oblasti stavebnictví, což zcela 

neodpovídá přirozenému rozložení v ekonomice. Nicméně tato struktura respondentů je pro tuto 

analýzu určitě relevantní. Z nízkého počtu odpovědí lze také usuzovat, jaký názor mají podnikatelé na 

efektivitu času stráveného komunikací s úřadem s ohledem na dopad na jejich podnikání. 

Graf 27. Počet odpovědí v členění dle hlavních tříd CZ-NACE 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Otázka 2: Kolik máte zaměstnanců v roce 2016? + Otázka 3: Kolik zaměstnanců plánujete mít v roce 

2018? 

Tato otázka směřovala záměrně na velikost podnikatelských subjektů. Jednak kvůli znalosti 

respondentů, jednak kvůli porovnání s výsledky z otázky číslo 3. Odpovědi jsou následující: 
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Graf 28. Přehled respondentů dle počtu zaměstnanců 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že podnikatelé, kteří na dotazník odpověděli, vidí svou budoucnost 

v příštích třech letech pozitivně, a to alespoň z pohledu vývoje počtu zaměstnanců. 13 podniků 

uvedlo navýšení počtu zaměstnanců o takovou hodnotu, že se posunou do vyšší skupiny. 57 podniků 

neplánuje zásadní změny v počtu zaměstnanců. Žádný z respondentů neplánuje pokles. 

Otázka 4: Plánujete do roku 2020 zásadní rozšíření vašeho podnikání?  

Graf 29. Plánované rozšíření podnikání do roku 2020 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Z odpovědí vyplývá, že 30 podniků o rozšíření podnikání neuvažuje. 24 ano v rámci stávajících 

prostor, 9 bude budovat nové prostory ve stávajícím areálu, 6 v nových prostorách a 1 v novém 

oboru a nových prostorách. Pokud zobecníme tyto odpovědi, až 10 % firem uvažuje o rozšíření 

podnikání v nových prostorách. Proto je příprava podnikatelských prostor relevantní aktivitou města.  
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Otázka 5: Jaká je doba vašeho podnikání? 

Nejčastěji odpovídaly firmy s více než dvacetiletou historií. Těch byla více než polovina. I tento fakt 

zvyšuje hodnotu průzkumu, neboť respondenti se na trhu pohybují již dlouhou dobu, v 99 % déle než 

5 let, takže jejich odpovědi jsou relevantní. 

Tabulka 5. Přehled počtu odpovědí v členění dle délky podnikání 

Doba podnikání  počet respondentů procentní podíl 

0 - 5 let 1 1% 

5 - 10 let 5 7% 

10 - 20 let 24 34% 

20 a více let 40 57% 

Zdroj: vlastní šetření 

Otázka 6: Jaký je váš roční obrat? 

Graf 30. Členění respondentů dle velikosti ročního obratu 

 
Zdroj: vlastní šetření 

V kontextu k faktu, kdy 32 firem uvedlo, že zaměstnává méně než 5 zaměstnanců, a také délce 

působení můžeme říci, že respondenti jsou úspěšné a zavedené firmy. 

Otázka 7: Kdo tvoří vaši převažující klientelu z organizačního pohledu? 

Na tuto otázku odpovědělo 32 firem, že jejich zákazníci jsou převážně jiné firmy a 38 uvedlo, že jsou 

převažujícími zákazníky koneční spotřebitelé.  

Pouze 9 z těchto firem uvádí, že je jejich místem podnikání vnitřní lázeňské území. I z pohledu na 

oblast podnikání dle CZ-NACE jsou zde zastoupeny subjekty pestře. Obdobná pestrost je také u 

respondentů uvádějících zaměření na obchod B2B.  
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Otázka 8: Jaká je vaše převažující klientela dle místa spotřeby vašich produktů / služeb? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak moc jsou karlovarské firmy závislé na lokální ekonomice a 

výkonnosti lokálního trhu. Tato perspektiva je důležitá z hlediska analýzy rizik spojených 

s ekonomickými cykly a výkonností ekonomiky s dopadem na zaměstnanost. Z uvedených odpovědí 

vyplývá, že 56 % firem působí pouze na lokálním trhu (v rámci Karlovarského kraje) a zbytek se 

orientuje na trh širší. Z jedenácti firem, které uvedly jako koncový trh svět, zdůraznily dvě Ruskou 

federaci. Obě tyto firmy byly ze segmentu „Pohostinství a ubytování, cestovní ruch“.   

Graf 31. Rozdělení respondentů dle místa spotřeby produktů a služeb 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Otázka 9: Kde působí vaše hlavní konkurence? 

Z odpovědí na tuto otázku je patrné, že tři čtvrtiny respondentů mají své hlavní konkurenty 

v Karlovarském kraji.  Z logiky věci i v kontextu k odpovědím na otázku rozdělení respondentů dle 

místa spotřeby produktů a služeb vyplývá, že směřování podpory podnikatelského prostředí by mělo 

směřovat také ke zvýšení obecné životní úrovně a ekonomické síly místních obyvatel, kteří tak 

podpoří místí firmy svou spotřebou jejich produktů a služeb. 

Graf 32.  Působnost konkurence respondentů 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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Otázka 10: V jaké oblasti by zlepšení podnikatelského prostředí nejvíce pomohlo vašemu 

podnikání? 

V odpovědích na tuto otázku mohli respondenti vybrat více možností. V grafu níže jsou zobrazeny 

odpovědi na hlavní témata. 

 
Zdroj: vlastní šetření 

V pořadí druhá nejčastější stížnost směřovala na byrokracii. Respondenti měli možnost konkrétně 

označit úřad, s jehož fungováním nejsou spokojeni. Výsledky jsou zobrazeny níže. Procentní hodnoty 

vyjadřují podíl na celkovém počtu respondentů. Absolutní hodnoty vyjadřují počet zmínek. V otázce, 

kde měli podnikatelé možnost se detailněji vyjádřit k tomuto tématu, neuvedli žádné doplňující 

informace. 

Graf 33. Požadavky na snížení byrokracie na konkrétních úřadech 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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Dále se ve volných odpovědích objevily 2x Magistrát města Karlovy Vary a Národní památkový ústav 

Loket, a 1x Krajský úřad Karlovarského kraje, obecný požadavek legislativních změn a zmínka o vízové 

politice a protiruských sankcích.  

Otázka 11: Jakou podporu vašeho podnikání byste od města Karlovy Vary uvítali? 

Tato otázka byla otevřená a odpovědělo na ni pouze 27 respondentů. Ti obecně zmínili následující 

témata: 

Tabulka 6. Přehled požadavků podnikatelů na podporu podnikání od města Karlovy Vary 

Požadavek 
Počet 

výskytů 

Efektivnější fungování úřadu a vstřícné jednání k podnikatelům  7 

Propagace města a spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu 7 

Omezit šikanu podnikatelů městskou policií / úřady 5 

Využití / oživení veřejných prostranství pro občany a turisty a intenzivnější kulturní dění 4 

Parkování (včetně vjezdu do lázeňského území) 3 

Veřejné zakázky ne za nejnižší cenu + transparentnost + podpora místních firem 3 

PR oborů - vzdělávání a příležitosti 2 

Čistota města 1 

Regulace cen - pronájmy podnikatelských prostor 1 

Podpora V&V - technologický park v KK 1 

Zdroj: vlastní šetření 

Níže jsou uvedené citace odpovědí: 

Tabulka 7. Citace odpovědí respondentů - požadavky na zlepšení PP ze strany města KV 

 Citace odpovědí respondentů 

Aby Městská policie pomáhala občanům a podnikatelům města a ne je nesmyslně šikanovala. Výrazně 
zlepšit čistotu města. Výrazně podpořit příliv domácích i zahraničních turistů.  

Parkování. 

Stačí neházet klacky pod nohy jako například nesmyslné omezování vjezdu do LU, parkování v LU a 
buzerace od městskáčů. 

Pokud by se nesoutěžilo pouze na nejnižší cenu, Odvádí se finance mimo region a trpí tím kvalita děl i 
podnikatelského prostředí. 

Více informací v rámci pravidelného setkávání podnikatelů z oblasti cestovního ruchu s představiteli 
města / dříve bývávaly pravidelné schůzky 1 x za dva měsíce/. 

Ochotu komunikace a snahu o podporu podnikaní a obzvlášť lázeňství. Na městě a na kraji je to stejně: 
další slov nejde nikdo a nic se neděje. A už skoro 20 let. 

Transparentnost veřejných zakázek. 

Propagace Města v Číně a Korey. 

Podpora při zajištění potřebných legislativních změn. 

Urychlené schválení koncepce a výstavba dopravního terminálu. 

Využití prostranství před hotelem Thermal pro akce pro návštěvníky a občany města Karlovy Vary. 
Podíl města na nákladech souvisejících se službami pro občany města (např. podíl na udržování areálu 
plaveckého bazénu s termální vodou - dominanty Karlových Varů). Zlepšení práce městského 
informačního centra, zejména koordinace společných aktivit ve prospěch města jako lázeňské 
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destinace CR. 

Regulaci cen prostor pro podnikání, zajištění toho, aby prostory pro podnikání nebyly výhradně v rukou 
mimokarlovarských subjektů. 

Moje podnikání nespoléhá na pomoc města a nemyslím, že by mohlo zásadně ovlivnit moje podnikání. 
Je škoda, že se zaměřujete pouze na město K. Vary. Kdysi se uvažovalo v rámci kraje o vytvoření 
technologického vývojového parku. Pak to kraj odmítl podporovat. Pokud vím, tak značná část podniků 
má přesah mimo kraj a ČR. Ve výrobě jsou 
rozhodující inovace. 

Dokončit novy uzemni plán; Zlepšit kulturní vyžití pro lázeňské hosty a pro návštěvníky města... chybí 
živá ulice plna muziky a barů; Chybí parkovací domy; KV prakticky nemají náměstí; Magistrát města a 
budova bývalého okresu by mely byt spojené. 
KSO je drahý cca 35 mil. ročně za to, že zahraji párkrát v týdnu. 

Větší informovanost o připravovaných změnách kupř. dopravních, v lázeňském území a možnost 
vyjádření připomínek, na které by byl brán zřetel. Celkově větší podporu a toleranci pro všechny 
drobné podnikatele v K. Varech. 

PR oborů. 

Propagace lázeňství a volnočasových aktivit ne jako sebeprezentaci zástupců města, ale jako destinační 
charakteristiku. 

Větší informovanost na ÚP o možnostech sociálních programů, podnikání, lidských právech, dotacích 
rekvalifikačních kurzech. 
Lepší přístup zaměstnanců ÚP k potencionálním zaměstnavatelům (firmám) v případě zájmu o dotace 
na vytvoření pracovního místa pro nezaměstnané. Větší informovanost o podmínkách dotací na 
zaměstnance. 

viz bod 10 
Lepší umístnění Informačního centra. Někde na trase Thermal, kruhový objezd, Dolní nádraží. Zároveň 
aby u něj byla alespoň dvě parkovací místa (neobsazená zaměstnanci). Dnešní umístnění u Becherovky 
nepovažuji za nejšťastnější. Hosté, kteří přijíždí autem nebo na motocyklu jej velmi těžce nachází, a 
když je najdou, nemají kde zaparkovat. 

Opravdovou práci s dotahováním do konce a zhodnocením zpětnou vazbou a to u každé činnosti 
vykonané městem Karlovy Vary. 

Nepotřebuji podporu, potřebuji, aby si mé firmy úřady nevšímaly a nechaly nás žít! 

Větší a přehlednější nabídku města, zejména na společenském a kulturním odvětví ne jenom v době 
konání MFF. 

Městské zakázky pro místní firmy. 

propagace technických profesí na základních školách v K. Varech. 

patriotismus 

zatím raději žádnou 

Odpověď doručená po termínu: 
Jediná opravdu vítaná podpora by byla ta, že tu naše společnost funguje již cca 18 let. Ve svém oboru 
(telekomunikace) něco již udělala ale ve svém "rodném městě" pro svůj "rodný úřad" jako by nebyla. 
Raději se si úřad nechává zpracovávat řešení někde mimo KV a raději připravuje návrhy tak, že to jde 
mimo nás. Viz poslední výběrové řízení na dodavatele telekomunikačních služeb kdy je naprosto 
nesmyslně spojen výběr služby s dodávkou telekomunikačního HW. A daly by se najít i jiné podobné 
"podpory" karlovarských firem....!!!!!!!! 
Tedy podpora by byla akceptace, konzultace než by se nějaký projekt vypsal a podobně. 
Zdroj: vlastní šetření 
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Otázka 12: Z jaké vzdálenosti od místa výkonu práce je většina vašich zaměstnanců? 

Respondenti uvedli, že zhruba 70 % zaměstnanců dojíždí do zaměstnání ze vzdálenosti do 10 km. 

Budeme-li předpokládat, že podobná situace je i u ostatních zaměstnavatelů ve zkoumaném území, 

pak je zřejmé, že dopravní obslužnost veřejnou dopravou je jedním ze zásadních témat, kterým může 

město Karlov Vary ovlivnit podnikatelské prostředí.  

V kontextu zmiňované problematiky nedostatku parkovacích míst a možnosti vjezdu do lázeňského 

území včetně širšího aspektu pohybu obyvatel do školy a zaměstnání a zpět, by mohlo být relevantní 

revidovat nabídku a poptávku po veřejné dopravě. Teoreticky by určité změny mohly mít zásadní 

pozitivní dopad jak na podnikatelské prostředí, kvalitu života obyvatel, tak i pohodlí pro turisty. 

Graf 34. Průměrná dojezdová vzdálenost do zaměstnání zaměstnanců respondentů 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Otázka 13. S jakými překážkami či problémy se ve vztahu k vašim zaměstnancům nejčastěji 

potkáváte? 

Nejčastější problémy se zaměstnanci mají zaměstnavatelé s nedostatkem vhodně kvalifikovaných 

zaměstnanců. Tento problém se týká ve střední až velké intenzitě 61 % respondentů. Takto nejčastěji 

odpovídaly podniky z oblasti stavebnictví, zdravotnictví a sociální péče, pohostinství a ubytování a 

cestovního ruchu. O tom, že se jedná o dlouhodobý problém, svědčí i 40 % nízká/nevhodná 

kvalifikace v intenzitě střední – velká. Méně problematická je dle odpovědí respondentů fluktuace a 

jiné problémy. 
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Graf 35. Obtíže a problémy respondentů ve vztahu k zaměstnancům 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Otázka 14. Jaký typ zaměstnanců pro vaše podnikání postrádáte? 

Nejpalčivější problém mají firmy se získáváním kvalifikovaných výrobních dělníků (34 %), německy 

mluvících pracovníků (37 %) a anglicky hovořících pracovníků (34 %). Na tuto otázku odpověděla 

pouze část respondentů. Zhruba pětina respondentů má problém se získáním rusky hovořících 

zaměstnanců (23 %) a THP pracovníků (19 %). Nemalá část respondentů také postrádá zaměstnance 

hovořící jinak než německy, anglicky či rusky (14 %). Na trhu také chybí pracovníci pro výzkum a vývoj 

(11 %), což je problém, protože zejména inovační potenciál firem určuje jejich konkurenceschopnost. 

Respondenti takto odpovídající byli ze sektorů: stavebnictví, zpracovatelský průmysl, školství kultura 

a vzdělávání a ekonomické a právní poradenství. Výše uvedená procenta jsou vztažena k celkovému 

počtu respondentů.  

Graf 36. Nedostatkové typy zaměstnanců 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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Otázka 15. Jaké subjekty vnímáte jako relevantní partnery pro rozvoj a podporu vašeho podnikání? 

V odpovědi na tuto otázku mohli respondenti vybrat z nabídky více možností. Dle uvedených 

odpovědí vnímají jako relevantní partnery město Karlovy Vary (57 %), Karlovarský kraj (41 %) a na 

třetím místě je KHK KK (34 %). Další specializované agentury a svazy měly menší počet zmínek. 

Z těchto odpovědí můžeme usuzovat, že město i kraj by měly v rámci svých možností a pravomocí 

činit opatření, která budou podporovat podnikatelské prostředí. Ve specifických oblastech, které jsou 

mimo pole působnosti je vhodná spolupráce s dalšími partnery.  

V poslední otevřené možnosti mohli respondenti zdůraznit či uvést další příklady. Třikrát se tak 

objevila odpověď „nikoho“ a jednou zazněly „ministerstva“, „SLL“ (Svaz léčebných lázní České 

republiky) a „základní školy“.  

Graf 37. Partneři pro rozvoj podnikání dle vyjádření respondentů 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Otázka 16. Spolupracujete intenzivně při vašem podnikání s jinými podniky? 

Pro zhruba dvě třetiny (63 %) respondentů je důležitý pouze místní trh. Z toho čtvrtina podniků je 

soběstačných a pro realizaci svých produktů či služeb nepotřebuje partnery. 37 % respondentů 

uvedlo, že při svém podnikání zásadně spolupracují s ostatními podniky v regionu. Pro 11 % 

respondentů jsou zásadní partnerské vztahy s jinými podniky na mezinárodní úrovni. Z tohoto faktu 

vyplývá, že efektivnější pro podporu podnikatelského prostředí bude propagace místních firem a 

produktů konečným zákazníkům než spolupracujícím subjektům. 
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Graf 38. Míra zásadní spolupráce s jinými podniky 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Otázka 17. Využíváte nějakou podporu vašeho podnikání? 

I v této otázce mohli respondenti vybrat z více možností. Z odpovědí uvedených na tuto otázku 

vyplývá, že převážná většina podnikatelů nevyužívá žádnou formu podpory podnikání. Zhruba 

čtvrtina respondentů uvedla, že využívají buď dotace či vzdělávání či jiné poradenství. Pouze malá 

část (4 %) využívá networkingové akce. Ty by mohly být v kontextu odpovědí na předchozí otázky a 

oblastí působnosti města Karlovy Vary jednou z relevantních forem podpory podnikatelského 

prostředí. 

Graf 39. Četnost využívané formy podpory podnikání respondenty 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Otázka 18. Orientujete se v problematice podpory podnikání? 

Na tuto otázku odpovědělo 36 firem ANO a 34 firem NE.  

Mezi těmi, kdo odpověděli ne, převažovali drobní podnikatelé o velikosti do pěti zaměstnanců. 

Oborově stavebnictví, obchod a několik ostatních. Objevilo se zde i několik odpovědí od větších 

firem. Ano odpovídaly spíše střední firmy, které mají svým charakterem a oborem činnosti více 

možností dosáhnout na dotační podporu.  
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Otázka 19. Spolupracujete se vzdělávacími institucemi? (Praxe, stáže studentů SŠ a VŠ, …) 

Na tuto otázku odpovědělo 27 firem ANO a 43 firem NE. Tedy 38,5 % ANO, 61,5 % NE. 

Mezi těmi, kdo odpověděli kladně, převažují středně velké firmy. Z pohledu oborů činnosti zde byly 

zastoupeny v podstatě všechny obory uvedené v odpovědi na otázku č. 1. (zdravotnictví a sociální 

péče, lázeňství 6x, pohostinství a ubytování, cestovní ruch 5x, školství, kultura a vzdělávání 5x, 

stavebnictví 3x, ekonomické a právní poradenství 2x a doprava, logistika a skladování, tisk a 

rozmnožování nahraných nosičů, výroba usní a souvisejících výrobků, zemědělství, lesnictví a 

rybářství 1x).  

Z těchto odpovědí je patrné, že mezi respondenty je spíše méně těch, kteří již se vzdělávacími 

institucemi spolupracují, a to i v oborech, ve kterých sami podnikatelé uvedli největší nedostatek 

kvalifikovaných a odborně vzdělaných pracovníků. Zde je tedy potenciál na zlepšení.  

Otázka 20. Jak jste spokojeni s vaším podnikáním? 

Více než 50 % respondentů uvedlo, že nejsou se svým podnikáním ani spokojení, ani nespokojení. Zde 

výrazně dominovaly mikro podniky, tedy firmy do 10 zaměstnanců, kterých bylo celkem 26. Kladně se 

vyjadřovaly spíše střední firmy, v průměru s cca čtyřiceti zaměstnanci.  

Ty, které se vyjadřovaly kladně, působí v oborech: pohostinství a ubytování, cestovní ruch 6x, 

zdravotnictví a sociální péče, lázeňství 6x a stavebnictví a zpracovatelský průmysl, oba obory 3x. Jak 

je tedy patrné, spíše spokojené jsou podniky, z velké části působící v cestovním ruchu.  

Mezi podniky s neutrální spokojeností převažovaly firmy z oboru stavebnictví 11x. Obchod se objevil 

7x, ekonomické a právní poradenství a pohostinství a ubytování, cestovní ruch 5x.  

Graf 40. Subjektivní spokojenost respondentů s vlastním podnikáním 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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Otázka 21. Jak moc ovlivňují níže uvedené faktory váš obchodní úspěch? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké faktory a jakým způsobem ovlivňují úspěch podnikatelských aktivit. 

Graf 41. Míra působení faktorů ovlivňujících úspěch firem 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Při interpretaci předchozího grafu je možné uvést, že respondenti jako nejdůležitější faktory 

ovlivňující úspěch uváděli kvalitu a cenu. Zjednodušeně můžeme říci, že všechny čtyři faktory a jejich 

kombinace je hodně či více důležitá pro cca 70 % podnikatelských subjektů.  

Tabulka 8. Dílčí aspekty ovlivňující faktory úspěchu firem 

Kvalita Cena Výkon Místo 
 Výkon lidí 

 Suroviny 

 Technologie 

 Know-how 

 Personální náklady 

 Cena surovin 

 Provozní náklady 

 Marketing 

 Technologie 

 Know-how 

 Kvalita personálu 

 Logistická dostupnost 

 Viditelnost 

 Celková atraktivita 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z pohledu možnosti ovlivnit tyto faktory činností města Karlovy Vary je zřejmé, že některé skutečně 

ovlivnit může. Pro zjednodušení jsou tučně zvýrazněné v tabulce výše. Kvalitu personálu může město 

ovlivnit pouze nepřímo, a to skrze kvalitu vzdělávání na ZŠ a volbu SŠ a jejich provázanosti s praxí. 

Marketing může město ovlivnit tím, že přispěje k povědomí klientů o existenci města Karlovy Vary a 

také místních firem. Know-how úzce souvisí se schopností regionu přilákat vysokoškolsky vzdělané 

pracovníky a také schopnost firem spolupracovat na náročnějších zakázkách. Logistickou dostupnost 

může město ovlivnit prostřednictvím kvalitních komunikací a dostatkem parkovacích ploch 

v kombinaci s fungující veřejnou dopravou. Celkovou atraktivitou je rozuměna čistota, bezpečnost a 

vzhled veřejných prostranství, což město dozajista ovlivnit může. 

Na níže uvedeném grafu jsou vybrány faktory, které sami respondenti uvedli jako hodně a více 

ovlivňující jejich podnikání. Rozdělení je dále dle oborů činnosti respondentů. Tento graf může být 

využit při návrzích konkrétních opatření zaměřených na podporu konkrétních oborů činnosti. 
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Graf 42. Rozložení aspektů hodně a více ovlivňujících úspěch podniků 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Otázka 22. Jak intenzivně vnímáte potenciál pro rozvoj vašeho podnikání v těchto oblastech? 

V této otázce mohli respondenti vybrat různou intenzitu konkrétním oblastem, které vnímají jako 

důležité pro potenciální rozvoj svého podnikání. Procentuální hodnoty uvedené v grafu vyjadřují 

počet takových odpovědí k celkovému počtu respondentů. 

Graf 43. Vnímání potenciálu pro rozvoj podnikání 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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Ostatní městské části
města Karlovy Vary

Samostatná obec
spadající pod ORP
Karlovy Vary

Město může své aktivity v různé míře a intenzitě směřovat do všech uvedených oblastí. Řada z nich je 

ovlivnitelná prostřednictvím kvalitních zaměstnanců. Také může přispět podpora při vstupu a 

otevírání nových trhů a případně přivést do města experty na technologie a inovace tak, aby firmy 

nemusely své zaměstnance vysílat na drahé a časové náročné služební cesty a aby měly možnost se 

k informacím dostat v místě podnikání. 

Otázka 23. Jaké je vaše místo podnikání?  

Graf 44. Místo podnikání respondentů 

Firmy, které odpověděly na 
dotazník, nejčastěji sídlí a 
působí v městských částech 
Karlových Varů mimo vnitřní 
lázeňské území. V něm působí 
v drtivé většině firmy z oblasti 
cestovního ruchu. Mimo město 
Karlovy Vary, ale v ORP Karlovy 
Vary působí respondenti 
z oborů stavebnictví a ostatních 
ekonomických činností mimo  

Zdroj: vlastní šetření  zpracovatelský průmysl. 
 
Otázka 23. Dobrovolné kontaktní údaje na respondenty. 

Dotazník byl anonymní. Proto zde nebudou prezentována žádná data o respondentech. 

Otázka 24. Chcete-li se podělit o další skutečnost k tématu, pište prosím zde. 

Tabulka 9. Citace odpovědí respondentů - další názory k tématům z dotazníku 

 Citace odpovědí respondentů 

Když nemám zaměstnance, tak celá řada odpovědí je nesmyslná 

Jakožto malá firma se nemám vůbec šanci ve městě, ve kterém sídlíme uplatnit. Zákazníky mám po 
celé ČR i v zahraničí, jen v Karlových Varech ne. V současných podmínkách není možno přeplatit v 
městě sídlící "podnikatele" tak, aby místní občané měli vůbec šanci zaregistrovat, že firma, o jejíž 
značce ví 139 zemí světa, sídlí právě zde. 

To podnikání pravděpodobně souvisí i s pohledem na kraj zvenčí i jaké jsou pracovní příležitosti a 
jak jsou v nich lidé spokojeni a hodnoceni. A pak jsme u odchodu mladých vzdělaných lidí mimo 
kraj. Cestovní ruch a lázeňství asi kraj nezachrání.   

Něco takového vyplňovat je ztráta času. Dnešní soc. vláda je naprosto proti podnikatelům a tohle 
vše je jenom hra. 

Rakouská podnikatelka působící v oblasti cestovního ruchu na základě výzvy k vyplnění dotazníku 
zaslala obsáhlý e-mail popisující její osobní negativní zkušenost s praktickým přístupem města 
Karlovy Vary a AHR k propagaci regionu. 

Zde není místo na sepsání všech možných témat rozvoje spolupráce města s firmami, které jsou 
"domácí" to je na širší diskusi u kulatého stolu. Otázka zní s kým v úřadu tuto diskusi vést? 

Zdroj: vlastní šetření 

Příloha 1. E-mail rakouské podnikatelky 
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Shrnutí hlavních bodů: 

 V dotazníkovém šetření mezi podnikateli bylo získáno 70 odpovědí. Podnikatelé, kteří 
odpověděli, zaměstnávají v Karlových Varech a blízkém okolí cca 3000 osob. 

 Žádný z odpovídajících podnikatelů neplánuje do roku 2018 pokles zaměstnanost. Naopak, 13 
subjektů uvedlo, že plánují rozšíření. Většina z nich v rámci stávajících prostor. 9 bude 
budovat nové prostory ve stávajícím areálu, 6 v nových prostorách a 1 v novém oboru a 
nových prostorách. 

 91 % respondentů podniká déle, než 10 let. Více než polovina podniká déle než 20 let. 

 56 % respondentů má své zákazníky v Karlovarském kraji. Pouze necelá čtvrtina exportuje do 
zahraničí. 

 Převážná většina respondentů vidí svojí hlavní konkurenci v Karlovarském kraji, resp. ČR. 

 Požadované oblasti pro zlepšení podnikatelského prostředí vnímají respondent v: 
o zjednodušení legislativních opaření a právních předpisů (60 %) 
o snížení byrokracie na úřadech a jejich lepší fungování (41 %) 
o zvýšení kvality a úrovně svých zaměstnanců/uchazečů o zaměstnání (34 %) 
o dopravní obslužnost v rámci regionu (30 %) 
o dopravní obslužnost, parkování v rámci města (30 %) 
o zvýšení kvality a úrovně vzdělání absolventů (29 %) 
o aktivní podpora a propagace podnikání (24 %) 
o podpora a propagace regionálních produktů a služeb (24 %) 
o lepší dostupnost k finančním prostředkům pro investice a rozvoj (23 %) 
o dostupnost a informovanost o dotačních a jiných motivačních programech (17 %) 
o kvalitnější infrastruktura a nová místa k podnikání (11 %) 
o bezpečnost z hlediska kriminality a zlepšení vzhledu vašeho blízkého okolí (11 %). 

 Mezi nejproblematičtější z pohledu byrokracie označili respondenti finanční úřad (37 %) a 
stavební úřad (9 %). 

 Respondenti by ze strany města Karlovy Vary jako podporu podnikání uvítali: 
o efektivnější fungování úřadu a vstřícné jednání k podnikatelům 
o propagace města a spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu 
o omezit šikanu podnikatelů městskou policií / úřady. 

 Respondenti uvedli, že zhruba 70 % zaměstnanců dojíždí do zaměstnání ze vzdálenosti do  
10 km. Optimalizace veřejné dopravy a parkování by tedy mohla pozitivně ovlivnit jejich 
podnikání. 

 Nejčastější problémy se zaměstnanci mají zaměstnavatelé s nedostatkem vhodně 
kvalifikovaných zaměstnanců. To trápí nejvíce podniky z oblasti stavebnictví, zdravotnictví a 
sociální péče a pohostinství a ubytování, cestovní ruch. 

 Nejpalčivější problém mají firmy se získáváním kvalifikovaných výrobních dělníků (34 %), 
německy mluvících pracovníků (37 %) a anglicky hovořících pracovníků (34 %). Na tuto otázku 
odpověděla pouze část respondentů. Zhruba pětina respondentů má problém se získáním 
rusky hovořících zaměstnanců (23 %) a THP pracovníků (19 %). 

 Dle uvedených odpovědí vnímají jako relevantní partnery město Karlovy Vary (57 %), 
Karlovarský kraj (41 %) a na třetím místě je KHK KK (34 %). 

 Pro zhruba dvě třetiny (63 %) respondentů je důležitý pouze místní trh. Z toho čtvrtina 
podniků je soběstačných a pro realizaci svých produktů či služeb nepotřebuje partnery. 37 % 
respondentů uvedlo, že při svém podnikání zásadně spolupracují s ostatními podniky 
v regionu. 

 59 % respondentů nevyužívá žádnou podporu podnikání. 27 % využívá poradenství a 
vzdělávací semináře a 24 % dotace. 

 Polovina respondentů se neorientuje v podpoře podnikání. 
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 38,5 % respondentů spolupracuje se vzdělávacími institucemi a to i v oborech, ve kterých 
sami podnikatelé uvedli, že je nedostatečná kvalita absolventů. 

 Respondenti jsou se svým podnikáním z 39 % spokojeni, a v 53 % případů jej hodnotí 
neutrálně. 

 Dle odpovědí respondentů může město kladně ovlivnit jejich podnikání prostřednictvím: 
o kvality personálu prostřednictvím kvalitního vzdělávání 
o marketingu budováním povědomí o Karlových Varech a propagací místních produktů 

a firem 
o know-how firem prostřednictvím zvýšení celkové atraktivity regionu pro život s cílem 

podpořit příchod/návrat vysokoškolsky vzdělaných pracovníků 
o logistiky zajištěním kvalitních komunikací a dobré dopravní obslužnosti včetně 

parkování. 

 Velký a větší potenciál pro rozvoj podnikání vnímají podnikatelé v získání nových trhů a 
zákazníků (56 %), zvýšení úrovně technických dovednost pracovníků (46 %) a inovacích ve 
službách (42 %) a zvýšení jazykové úrovně zaměstnanců (41 %). 

 

2.2.2 Dotazníkové šetření – technické vzdělávání v KK (2014) 

 
V březnu 2015 provedla KHK KK vyhodnocení dotazníkového šetření podpory technického vzdělávání 

v Karlovarském kraji, které prováděla KARP. Zde uvádíme výběr relevantních bodů, které se týkají 

podpory podnikatelského prostředí na Karlovarsku. 

 Šetření bylo provedeno na vzorku 67 firem (57 % zpracovatelský průmysl, 7 % těžba – 
energetika – recyklace, 9 % cestovní ruch, 27 % ostatní – při šetření nebylo uvedeno jaké). 

 Firmy ze zpracovatelského průmyslu plánují do roku 2018 navýšení počtu zaměstnanců. 
Těžba, energetika, chemie a recyklace stejně jako cestovní ruch plánují mírné snížení počtu 
zaměstnanců. 

 82 % všech respondentů má problém se získáváním nových a kvalitních zaměstnanců. 

 Většinou je problém obsazovat kvalifikovaná pracovní místa absolventy učilišť a středních 
odborných škol. 

 Mezi nejčastější nedostatky na trhu práce patří: 
o žádné či nedostatečné praktické zkušenosti (44 % odpovědí), 
o neznalost jazyků (37 % odpovědí, nejčastěji NJ), 
o nedostatečné teoretické znalosti (35 % odpovědí), 
o chybějící pracovní návyky a morálka (22 %). 

 69 % firem uvedlo, že spolupracují se školami. Ti, kteří nespolupracují, se spolupráci v zásadě 
nebrání. 

 Nejčastější forma spolupráce jsou praxe, brigády a exkurze ve firmách a tyto formy 
spolupráce i nadále zaměstnavatelé preferují. 

 90 % respondentů své zaměstnance vzdělává. Z toho 41 má vlastní specifický systém 
vzdělávání a 38 využilo dotace z EU na vzdělávání pracovníků. 

 Potřebu vzdělávání identifikovali respondenti nejvíce v technických oborech a jazykovém 
vzdělávání. 
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2.2.3 Dotazníkové šetření – Podnikatelské prostředí na Karlovarsku (2007) 

 
V roce 2007 realizovala Regionální hospodářská komora Poohří průzkum Podnikatelského prostředí 

na Karlovarsku. Průzkum byl proveden na vzorku 125 zpracovaných odevzdaných dotazníků. 

Z vyhodnocení tohoto šetření jsou pro účely této analýzy vybrány pouze relevantní informace. 

 Firmy poukazovaly na důležitost kvalitního technického vzdělávání na středních školách. 

 Nejčastějším identifikovaným rizikovým faktorem rozvoje podnikání byl nedostatek 
kvalifikované pracovní síly. 

 4/5 podnikatelských subjektů sdělily, že mají nanejvýš částečné povědomí o rozvojových 
plánech měst a obcí. 

 Podnikatelé měli zájem podílet se na formulaci rozvojových plánů měst a obcí, ovšem 60 % 
odmítlo koordinovat své vlastní rozvojové záměry s rozvojovými záměry měst a obcí. 

 Celková úroveň veřejných zakázek není podnikatelským sektorem dobře hodnocena. 
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2.3 Analýza možností podpory rozvoje PP pro Statutární město Karlovy 

Vary 
 
Personální kapacita pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí 

Tento faktor pro zesílení pozitivního působení na rozvoj podnikatelského prostředí byl zkoumán 

jednak prostřednictvím analýzy struktury jednotlivých oborů a Magistrátu města Karlovy Vary a 

pohovory s vybranými pracovníky města. 

Magistrát města Karlovy Vary zajišťuje výkon místní samosprávy a státní správy. Některé z těchto 

agend mají přímý vliv a dopad na podnikatelské prostředí, viz kapitola 2.3.1. Personální kapacita 

jednotlivých odborů a časová vytíženost jejich pracovníků neposkytuje výraznější kapacitu pro 

vykonávání jiných aktivit spojených s podporou podnikatelského prostředí.  

Určitá rezerva a prostor pro zkvalitnění působení na rozvoj podnikatelského prostředí je ve spolupráci 

mezi úřady vykonávajícími státní správu a místní samosprávu a spolupráce se třetími subjekty – 

rozvojovými partnery při koordinaci aktivit směřujících k dosažení obdobných cílů. Příkladem může 

být spolupráce při zajišťování optimální dopravní obslužnosti ve městě, spolupráce při zajištění 

kvalitnějšího vzdělávání a spolupráce s praxí na základních a středních školách a zefektivnění 

fungování úřadu a jeho složek, se kterými přijdou podnikatelé do kontaktu (např. finanční úřad, 

městská policie). 

Možnosti finanční podpory rozvoje podnikatelského prostředí 

Magistrát města Karlovy Vary nemá výrazné finanční prostředky pro investice do budování 

podnikatelské infrastruktury či jiných investic, které by mohly pozitivně ovlivnit podnikatelské 

prostředí. Z následující tabulky je patrná částka městského rozpočtu určená na kapitálové výdaje. 

Většina z nich jde na pokrytí potřeb příspěvkových organizací města, nebo organizací s majetkovou 

účastí města. Proto by měla role města Karlovy Vary spočívat spíše jako iniciátora, koordinátora a 

partnera pro rozvoj spolupráce s ostatními subjekty, které na Karlovarsku působí. Zásadní zde může 

být pravomoc města kontrolovat a řídit rozvoj města a investic na území města prostřednictvím 

územního plánu a dalších strategických rozvojových dokumentů města.  

Tabulka 10. Přehled vybraných kapitol rozpočtu města Karlovy Vary 

Hodnoty v tis. Kč schválený rozpočet výhled 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Příjmy 874 507 1 046 315 1 012 996 986 884 1 024 101 916 429 923 904 

kapitálové příjmy 55 000 150 000 22 000 67 900 15 000 15 000 15 000 

kapitálové příjmy% 6,29% 14,34% 2,17% 6,88% 1,46% 1,64% 1,62% 

Výdaje 1 093 832 1 150 155 1 033 900 1 147 854 982 310 890 483 881 130 

Kapitálové výdaje 312 106 329 680 267 243 296 724 141 180 49 353 40 000 

Kapitálové výdaje % 28,53% 28,66% 25,85% 25,85% 14,37% 5,54% 4,54% 

Bilance -219 325 -103 840 -20 904 -160 970 41 791 25 946 42 774 

Zdroj: rozpočty města Karlovy Vary http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=69 

  

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=69
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2.3.1 Potenciál odborů magistrátu města Karlovy Vary 

Tabulka 11. Potenciál odborů Magistrátu města Karlovy Vary pro rozvoj podnikatelského prostředí 

Odbor Magistrátu města 
KV 

Možnost působit na podnikatelské prostředí 

Přímý vliv na PP Nepřímý vliv na PP 

Obecně – politické vedení 
města 

 Grantové systémy, dotace města 

 Podpora svým příspěvkovým organizacím 

 Stanovení priority podpory rozvoje PP 

 Pracovní skupiny 

 Spolupráce s partnery 

 Komunitní plánování, zapojení veřejnosti  

Vnitřních věcí  e-government – vnitřní oběh dokumentů.   

Kultury, školství a 
tělovýchovy 

  Příspěvkové organizace (MŠ, SŠ) 

 Snaha o zřízení veřejné vysoké školy v KV 

Vnitřního auditu a 
kontroly 

  Vnitřní fungování úřadu 

Úřad územního plánování 
a stavební úřad 

 Rozvojové plochy či zóny, developerské 
projekty 

 Zefektivnění agend a fungování úřadu 

Životního prostředí   Efektivní výkon státní správy v oblasti 
(zrychlení, vstřícnost, spolupráce) 

Dopravy   Dopravní obslužnost území 

Sociálních věcí   Eliminace sociálních problémů  

Financí a ekonomiky  Místní poplatky  Efektivní finanční řízení a hospodaření města 

Rozvoje a investic  Investice do infrastruktury určené 
k podnikání 

 Zapojení podnikatelů a partnerů do 
plánování a realizace opatření  

 Investice do městské infastruktury a 
občanské vybavenosti vč. Zeleně 

 Pravidla urbanismu a architektury (v případě 
restriktivních opatření navrhnout řešení) 

Informačních technologií  e-government, zrychlování agend, 
elektronizace podání 

 Webové prezentace města 

 Interní informační systém pro strategické 
řízení města 

Živnostenský úřad  Jednotné kontaktní místo (zahraniční 
investoři – živnostníci) 

 

 Komunikace a doporučení pro další rozvoj 

 Výkon státní správy a kontroly 
živnostenského podnikání 

 Ochrana spotřebitele 

Kancelář tajemníka, 
Tajemník města 

 Zavedení principů strategického a 
projektového řízení napříč úřadem 

 Personální politika a administrativa MM 

Právní  Závazné vyhlášky města  Závazné vyhlášky města 

Primátor města 
- odd. lázeňství, 
cestovního ruchu a 
vnějších vztahů 
- tiskové odd. 

 Strategické řízení a rozvoj města, zajištění 
realizace politických priorit zastupitelů 

 Spolupráce – pracovní skupiny, partneři 
pro rozvoj 

 Komunikace s veřejností a podnikateli 

 Infocentrum 

 Městské divadlo 

 Nadace film festival 

 Přeshraniční spolupráce – partnerská města 

 Balneologický institut 

Kancelář primátora    Naplňování strategie a strategických akcí  

Památkové péče  Monitoring stavu památek k jejich 
případnému využití k podnikání 

 Atraktivita prostředí 

Technický   Příspěvkové organizace města  

 Zapojení podnikatelů a partnerů do 
plánování a realizace opatření 
 

 Příspěvkové organizace města  

 Systematické péče o veřejná prostranství a 
veřejnou zeleň 

 Údržba městské infrastruktury a mobiliáře 

Majetku města   Společnosti s majetkovou účastí města KV  

 Systematická péče a údržba majetku ve 
vlastnictví města 

 Zapojení podnikatelů a partnerů do 
plánování a realizace opatření 

 Společnosti s majetkovou účastí města KV 

Strategií a dotací  Implementace funkce manažera strategie 
KV do kanceláře primátora 

 Příprava strategických dokumentů města 

 Příprava a administrace dotací 
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 Implementace funkce manažera rozvoje 
Podnikatelského prostředí 

 Zapojení podnikatelů a dalších sociálních 
partnerů do strategického rozvoje a 
plánování 

 Získávání dotací na rozvoj infrastruktury a 
nastavování rozvoje podnikání… (na 
infrastrukturu a služby pro město, které 
budou složit podnikání. 

 Návrh systému implementace  

 Praktická realizace naplňovaní strategie 
dle zadání vedení města 

 Naplňování strategií ve spolupráci s dalšími 
odbory MMKV 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obecně je možné dodat, že vybrané odbory úřadu, zejména kancelář primátora, majetku města, 

strategií a dotací, technický, živnostenský úřad, rozvoje investic, dopravy, kultury, školství 

a tělovýchovy by mohly zefektivnit spolupráci změnou formy řízení a kontroly naplňování 

strategických rozvojových cílů města a to nejen s ohledem na rozvoj podnikatelského prostředí. 

V současné době je dle vyjádření pracovníků úřadu pozornost jednotlivých odborů směřována 

převážně na výkon vlastních povinností vyplývajících ze zákona, či účelu jejich zřízení. Toto potvrzuje 

také struktura rozpočtu. Přestože město má kvalitní strategický plán a jasně formulované rozvojové 

priority, v kontextu rozvoje podnikatelského prostředí by bylo vhodné rozšířit kapitolu 5. Posílení 

místní ekonomiky SPURM o konkrétní opatření a pro zajištění jejich realizace dále rozšířit i měřítka 

úspěšnosti jejich implementace. Konkrétní návrhy a příklady jsou popsány v kapitole č. 3 a 

následujících. Tato změna by ovšem vyžadovala hlubší revizi a implementaci optimalizovaného 

modelu řízení úřadu.   

Základní příležitosti pro zlepšení vnitřního fungování města: 

- zkvalitnění spolupráce mezi odbory vykonávajícími výkon státní správy a místní samosprávy 
- zavedení používání jasných a konkrétních měřítek úspěchu fungování jednotlivých odborů 
- zavedení systému osobních odměn vázaných na výkon (dle strategického plánu) pracovníka 
- vytvoření mechanizmů/přidělení zodpovědnosti pro koordinovanou spolupráci s rozvojovými 

partnery 
- zlepšení komunikace a spolupráce s podnikateli a obyvateli – mechanizmy zjišťování jejich 

potřeb a námětů, jejich vyhodnocení, realizace a zpětné komunikace 
 
S ohledem na potenciál a možnosti pozitivně ovlivňovat podnikatelské prostředí ve městě Karlovy 

Vary a okolí, je možné využít i příspěvkové organizace města a společnosti s majetkovou účastí 

města. Pro optimální využití potenciálu by bylo vhodné realizovat konkrétní opatření popsaná 

v kapitole č. 3 a dalších i prostřednictvím těchto subjektů. Protože se jedná o společnosti, v jejichž 

řídících orgánech přímo působí zastupitelé Statutárního města Karlovy Vary a / nebo je jejich 

fungování z části financováni z rozpočtu města, měly by tyto subjekty svou činností aktivně přispívat 

k naplňování SPURM a dalších strategických priorit rozvoje města popsaných v ostatních 

dokumentech. Níže jsou popsané konkrétní subjekty, kterých se přímo týká priorita 5 SPURM – 

Posílení místní ekonomiky 
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Příspěvkové organizace města 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=72 

 Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 

 Správa lázeňských parků  

 Lázeňské lesy Karlovy Vary 
 
Tyto organizace mají potenciál ovlivnit veřejná prostranství a infrastrukturu, která slouží jak hostům a 

návštěvníkům města Karlovy Vary v rámci jejich ozdravných a léčebných pobytů, ale významně 

přispívají k celkové atraktivitě města. To pozitivně působí i na obyvatele a atraktivitu města Karlovy 

Vary jako místa pro život. Jejich vliv na rozvoj podnikatelského prostředí je tedy nepřímý, ale důležitý. 

 

Společnosti s majetkovou účastí města 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=15  

Všechny společnosti s majetkovou účastí mohou svým působením přispět k pozitivnímu ovlivňování 

podnikatelského prostředí. Tyto společnosti spadají do gesce primátora a jeho náměstků. Níže jsou 

uvedeny jen ty, jejichž potenciál je největší.  

 Balneologický institut Karlovy Vary o.p.s. 

 Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary o.p.s. 

 KV CITY CENTRUM s.r.o. 
 
Město Karlovy Vary by v těchto společnostech mělo prosazovat výkon činností, které jsou v souladu 
se strategií rozvoje města. Prostřednictvím svých zástupců v řídících orgánech těchto subjektů by 
mělo město nastavit aktivní spolupráce mezi těmito subjekty, klíčovými pracovníky realizujícími 
strategický plán a dalšími partnery pro rozvoj. 
 
Speciální organizací je CARSLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s. Zakládajícím členem je Infocentrum 

města Karlovy Vary o.p.s. Prostřednictvím tohoto subjektu může město také pozitivně ovlivňovat 

podnikatelské prostředí.  

Rozvojové plochy města Karlovy Vary 

Město je vlastníkem různých druhů nemovitostí a pozemků, které mohou být využity pro rozvoj 

podnikatelského prostředí. Aktuálně připravovaná je například lehká průmyslová zóna Jabloňová – 

Stará Role. Další potenciálně využitelný objekt je budova bývalého sídla policie v ulici IP Pavlova.  

Téma rozvojových ploch je ovšem širší a komplexní analýza v rámci zpracování tohoto dokumentu 

nebyla možná. Proto je doporučeno provedení analýzy potenciálu využití majetku města Karlovy Vary 

s ohledem na rozvoj podnikatelského prostředí a dlouhodobé cíle rozvoje města s přihlédnutím k 

možnostem územnímu plánu a urbanistické koncepce města Karlovy Vary. Tyto dokumenty a využití 

nemovitostí a pozemků je jedním z důležitých způsobů, jak může město Karlovy Vary ovlivňovat 

podnikatelské prostředí. Je proto žádoucí při nakládání s tímto majetkem a plánování dalšího rozvoje 

města konzultovat možné scénáře a spolupráci s rozvojovými partnery a podnikateli. 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=72
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=15
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O investičních příležitostech informuje také portál Karlovarského kraje: 

http://www.karlovyvary-region.eu/cz/.  

Soukromé rozvojové plochy 

 Průmyslová zóna Nová Role 

 Průmyslová zóna Otovice 

 Průmyslová zóna Bohatice 

 Průmyslová zóna Ostrov 
 
Soukromé iniciativy k rozvoji podnikání / podnikatelské inkubátory 

 Inkubátor – Kanov   http://kanov.cz/  

 Inkubátor – areál Dvorana http://jerus.cz/cs/areal-dvorana  

 Firma Lordship – prostory za dolním nádražím v KV 
 

2.3.2 Inspirace, příklady dobré praxe 

 
HOF - Německo 

Hofer Gründer Brunch = „Pozdní snídaně zakladatelů“ v Hofu 

Projekt, na kterém se podílí město Hof, kraj Hof, Hospodářská komora Horní Franky, Řemeslnická 

komora Horní Franky. Cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností týkající se podnikatelských 

začátků (založení podniku, živnosti atd.) Na každém setkání bude probíhat moderovaná diskuze 

v režii obou komor, individuální rozhovory s poradci, Best practises. (POZN.: první setkání proběhlo 

v říjnu 2015, pak už nebyla nalezena další zmínka) 

http://www.landkreis-

hof.de/Aktuelles/aktuelles(Archiv).aspx?view=~/kxp/orgdata/default&orgid=82bd02ca-45ee-4aed-

9f25-1475f5b3e482 

Na stránkách města mají lidé možnost vyhledat si veškeré podniky a podnikatele působící ve městě: 

http://www.stadt-hof.de/hof/hof_deu/leben/branchenverzeichnis.php 

 

BAYREUTH - Německo 

V Bayreuthu působící organizace zvaná Regionální management města a kraje Bayreuth, který je 

chápán jako iniciátor, moderátor a koordinátor dění ve městě a kraji. Není tvořen jen obchodními 

místy s pracovníky v kancelářích a regionálními manažery, ale zahrnuje i zaměstnance organizace 

„Hospodářská podpora města Bayreuth“ a regionální rozvojové agentury okresu Bayreuth. 

http://www.region-bayreuth.de/Wirueberuns/Organisations-undArbeitsstruktur.aspx 

  

http://www.karlovyvary-region.eu/cz/
http://kanov.cz/
http://jerus.cz/cs/areal-dvorana
http://www.landkreis-hof.de/Aktuelles/aktuelles(Archiv).aspx?view=~/kxp/orgdata/default&orgid=82bd02ca-45ee-4aed-9f25-1475f5b3e482
http://www.landkreis-hof.de/Aktuelles/aktuelles(Archiv).aspx?view=~/kxp/orgdata/default&orgid=82bd02ca-45ee-4aed-9f25-1475f5b3e482
http://www.landkreis-hof.de/Aktuelles/aktuelles(Archiv).aspx?view=~/kxp/orgdata/default&orgid=82bd02ca-45ee-4aed-9f25-1475f5b3e482
http://www.stadt-hof.de/hof/hof_deu/leben/branchenverzeichnis.php
http://www.region-bayreuth.de/Wirueberuns/Organisations-undArbeitsstruktur.aspx
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Zukunftscoach = kouč budoucnosti  

Tento projekt spolupracoval se zaměstnavateli a zaměstnanci a učil je, jak promítnout demografické 

změny do zaměstnaneckého prostředí. Tento projekt dotovaný z evropských fondů byl ukončen 

k 30. 6. 2015, nadále by v něm ale měli pokračovat manažeři organizace Hospodářská podpora města 

Bayreuth (die Wirtschaftsförderung der Stadt Bayreuth). Cílovou skupinou byli regionální aktéři na 

trhu práce, vzdělávací instituce a obce. Mezi oblasti jednání patřilo prosazení podmínek vhodných 

k zajištění pracovních sil, management demografie, přechod ze školy do zaměstnání a další rozvoj 

kvalifikačních podmínek. 

http://www.region-bayreuth.de/Arbeit-Bildung/Zukunftscoach.aspx 

BiqSTAR Bayreuth (Bayerisches Innovations- und Qualifizierungsprojekt zur Strategie- und 

Teamentwicklung, Anpassung und Reorganisation mittelständischer Unternehmen) – bavorský 

inovační a kvalifikační projekt pro rozvoj strategie a týmu, přizpůsobení a reorganizace malých a 

středních podniků 

Projekt cílí na posílení konkurenceschopnosti podniků, včasné rozeznání a využití příležitostí trhu 

a snížení rizik. Použitá metodika je mix strategického a inovačního managementu. Projekt trvá od 

května 2015 do listopadu 2016. 

http://www.region-bayreuth.de/Arbeit-Bildung/Zukunftscoach/BiqSTARBayreuth.aspx 

Unternehmenskompass Bayreuth = Kompas k zaměstnavatelům v Bayreuthu 

Aby měli studenti jednodušší rozhodování, sestavilo město v rámci projektu Zukunftscoach přehled 

zaměstnavatelů, kteří nabízejí stáže, praxe, podporu při zpracování studentských prací či zaměstnání. 

http://www.region-bayreuth.de/Arbeit-

Bildung/Zukunftscoach/UnternehmenskompassBayreuth.aspx 

Unternehmenstouren Bayreuth – Studierende on tour zu regionalen Arbeitgebern = Túra po 

zaměstnavatelích v Bayreuthu aneb studující na túře k regionálním zaměstnavatelům 

Společný projekt regionálního managementu města Bayreuth, kraje Bayreuth, Hospodářské podpory 

města Bayreuth a univerzity v Bayreuthu. V rámci projektu mají studenti možnost zažít prohlídku 

provozů místních firem a získat kontakt se zástupci firmy. Prohlídky jsou zdarma a jsou určeny všem 

ročníkům. 

http://www.region-bayreuth.de/Arbeit-Bildung/Zukunftscoach/Unternehmenstouren.aspx 

Bayreuther Gründerzentrum (BGZ) Neue Materialien = Podnikatelský inkubátor Nové materiály 

Bayreuth 

Podnikatelský inkubátor v Bayreuthu nabízí nejlepší start-up podmínky především pro mladé, snaživé 

podnikatele z oblasti moderních materiálů, jejich výroby a zpracování a příbuzné služby. 

Nadstandardní vybavení v laboratořích a zkušebnách podnikatelského inkubátoru umožňuje mladým 

podnikatelům rozšíření jejich vlastní nabídky služeb a servisu za výhodných podmínek ve velmi krátké 

době. 

http://www.region-bayreuth.de/Arbeit-Bildung/Zukunftscoach.aspx
http://www.region-bayreuth.de/Arbeit-Bildung/Zukunftscoach/BiqSTARBayreuth.aspx
http://www.region-bayreuth.de/Arbeit-Bildung/Zukunftscoach/UnternehmenskompassBayreuth.aspx
http://www.region-bayreuth.de/Arbeit-Bildung/Zukunftscoach/UnternehmenskompassBayreuth.aspx
http://www.region-bayreuth.de/Arbeit-Bildung/Zukunftscoach/Unternehmenstouren.aspx
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 Zlepšuje startovací a růstové šance založení podniku orientované na budoucnost. 

 Urychluje inovační záměry především malých a středních podniků. 

 Napomáhá transferu znalostí z výzkumných a vysokoškolských institucí z regionu. 

 Podporuje prosazení inovací v konkurenceschopné produkty. 

 Umožňuje kooperaci mezi mladými podnikateli/podniky a zkušenými Hightech-firmami. 

 Vytváří most mezi vědou a podnikáním – na základě úzké spolupráce s univerzitou Bayreuthu 

mohou podniky profitovat z mnoholetých zkušeností v souhře mezi univerzitním základním 

výzkumem a aplikačního vývoje s partnery. 

Obchodní oblast Future Solutions zahrnuje aktuálně následující pracovní skupiny – polymerové 

funkční materiály, kompozita, nanokompozita, duromery, termoplastické polymery a aditiva, 

superslitiny kovů, částicové a hraniční oblasti a energeticky efektivní elektrotermické procesy. 

http://www.nmbgmbh.de/unternehmen/future-solutions/ 

 
BAMBERG - Německo 

Zentrum für Innovation und neue Unternehmen = Centrum pro inovace a nové podnikání Bamberg 

Centrum se zaměřuje především na technologicky orientované podniky a podnikatele. 

Služby – pronájem nebytových a konferenčních prostor, tvorba podnikatelských plánů, návody na 

získání živnosti a založení podniku, marketingové a PR služby, mentorský program (mentor dotyčný 

podnik přivede ke správným kontaktům, a zároveň pomůže s možnými způsoby řešení různých 

problémů souvisejících se založením podniku a dalším plánováním), IT-atlas Horní Franky (bezplatný 

přehled cca 900 podniků regionu působících v oblasti informačních a komunikačních technologií). 

http://www.igzbamberg.de/ 

 
AMBERG - Německo 

Amberger Technologie-Campus und Weidener Technologie-Campus 

Technologický kampus je součástí Technické vysoké školy Amberg-Weiden a zajišťuje veškeré aktivity 

technologického transferu mezi vysokou školou a regionálním hospodářstvím. Hlavním úkolem je 

prosazování výsledků aplikačně orientovaného výzkumu. Technologický kampus Weiden se zaměřuje 

na lékařskou techniku. Nabízejí pronájem místností. 

http://www.techcamp-aw.de/ 

Gewerbebau Amberg = podpora podnikání pro město Amberg 

Jedná se o společnost s ručením omezeným. Radí a stará se o místní podniky a případné zájemce 

v oblasti průmyslu, obchodu a služeb. Pomáhá s výstavbou podniku (což je hlavní službou podniku) – 

od získání potvrzení až po stavbu budovy podniku, dále pomáhá se získáváním základních dat 

o regionu, kontaktů a informací a radí v začátcích podnikání a s výběrem financování. 

http://www.gewerbebau-amberg.de/existenzgruendung/ 

http://www.nmbgmbh.de/unternehmen/future-solutions/
http://www.igzbamberg.de/
http://www.techcamp-aw.de/
http://www.gewerbebau-amberg.de/existenzgruendung/
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REGIONÁLNÍ PROJEKTY / INSTITUCE - Německo 

IT-Cluster Oberfranken e.V. vytváří specializovanou regionální síť podniků a institucí z Horních 

Franků. Cílem je zvýšit produktivitu v IT branži a vytvořit trvalá pracovní místa. 

http://www.it-cluster-oberfranken.de/unser-verein/ 

Modellregion Oberfranken" = modelový region Horní Franky 

= jedná se o projekt bavorského Ministerstva průmyslu, médií, energií a technologií pro posílení 

hospodářské oblasti Horní Franky. Nositelem projektu je společnost Bayern Innovativ GmbH. Bayern 

Innovativ GmbH moderuje výměnu zkušeností a podporuje MSP v prosazování inovačních procesů. 

Propojuje potenciální partnery v pěti kompetenčních polích – digitalizace, energie, zdraví, materiál 

a mobilita. 

Hlavním úkolem projektu je podpora malých a středních podniků v regionu z důvodu zajištění 

pracovních míst a trvalého zlepšení regionální konkurenceschopnosti místa v národní a mezinárodní 

hospodářské soutěži. 

Nejdůležitějším cílem je individuální podpora podnikání s ohledem na poptávku. 

Inovační voucher je osvědčený prostředek orientovaný na cíl, který podporuje firmy při posilování 

jejich konkurenceschopnosti. (Na tyto inovační vouchery odkazuje více měst.) 

http://www.bayern-innovativ.de/modellregion-oberfranken/hintergrund 

e-Business-Lotse Oberfranken = eBusiness-Lotse Horní Franky 

Projekt, který se snaží podporovat malé a střední podniky a řemeslníky s cílem zvýšit jejich 

kompetence v oblasti informačních a komunikačních technologií a podpořit transfer znalostí mezi 

vědeckými institucemi a podniky. 

Projekt nabízí informační schůzky, workshopy, informační dny a kongresy, které mají informovat 

zájemce o aktuálním vývoji a zprostředkovat znalosti. Projekt probíhal od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015. 

Partnery projektu byla Vysoká škola v Hofu (především však Institut informačních systémů) 

a Centrum pro inovace a nové podnikání IGZ Bamberg. 

http://www.ebusiness-lotse-oberfranken.de/ueber-uns/partner/ 

BayStartUP - Start-up in Bayern – Startupy v Bavorsku 

Jsou podporovány Bavorským ministerstvem hospodářství a médií, energie a technologie. BayStartUP 

podporuje cíleně inovativní podnikatele, aby mohli vyniknout v jejich typických činnostech. Cíli 

projektu je zvýšit šance na úspěch při prosazování obchodních nápadů založených na technologiích a 

přinést více inovací na trh a urychlit růst mladých podnikatelů. BayStartUP zahrnuje individuální 

coaching, networking, podnikatelské vzdělávání skrze vysoce kvalitní workshopy a důležité kontakty. 

Organizuje jednu z největších sítí financování v Německu. A zároveň úzce propojuje bavorské 

hospodářství, univerzity a vysoké školy, cluster a výzkumné instituce. Podporované startupy jsou 

rozděleny do tří skupin – obecné, technologicky orientované a orientované na digitalizaci. 

http://www.gruenderland.bayern/netzwerke/baystartup/ 

http://www.it-cluster-oberfranken.de/unser-verein/
http://www.bayern-innovativ.de/modellregion-oberfranken/hintergrund
http://www.ebusiness-lotse-oberfranken.de/ueber-uns/partner/
http://www.gruenderland.bayern/netzwerke/baystartup/
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CARLSBAD - Kalifornie, USA 

(zhruba 110 000 obyvatel, partnerské město Karlových Varů) http://www.carlsbadca.gov/  

 Vstupní stránka s jasně viditelným tématem „Business“ 

o Investor, obchodní partner, nový obyvatel po pár klicích myší vidí, co za firmy 

ve městě funguje a jaký je zde potenciál 

o Na webu práce mají Success stories 

 Jasně a jednoduše informují o vizi a prioritách rozvoje města 

http://www.carlsbadca.gov/civicax/filebank/blobdload.aspx?BlobID=22870 

Carlsbad Higher education initiative 

http://carlsbadlifeinaction.com/learn/higher-education-initiative/   

Iniciativa zaměřená na vybudování centra vysokého vzdělávání. Město iniciovalo vznik projektu pro 

vybudování zázemí pro vzdělávání, teoretický i aplikovaný výzkum, možnost soukromých investic 

do vzdělání a výzkumu a vývoje. Tato iniciativa je zásadní pro dlouhodobý rozvoj města a regionu. 

Calrsbad Life sciences incubator 

http://carlsbadlifeinaction.com/work/key-industries/life-sciences/  

Město Carlsbad je centrem oblasti, ve které působí na 155 společností zaměstnávajících více než 

6500 osob. Tyto firmy registrovaly 980 patentů mezi lety 2008 - 2014. Hlavním zaměřením je oblast 

„Life sciences“, kam spadají vědy spojené s biologií a psychologií s aplikací pro klinickou medicínu 

včetně zařízení a nástrojů. Dále pak biotechnologie a farmaceutický průmysl.  

Stavební rozvoj 

http://www.carlsbadca.gov/services/building/default.asp  

Ucelená strategie, která navazuje na rozvojovou vizi města. Investorům sděluje, v jakých oblastech 

jsou jaké stavební příležitosti. V důsledku kombinuje působení města jako iniciátora a klíčového 

aktéra ve strategickém rozvoji a podnikatelů, jako investorů při realizaci této strategie. 

BATH – Velká Británie 

(Zhruba 90 000 obyvatel, světoznámé lázeňské město – UNESCO)  

http://www.bathnes.gov.uk/  

Destinační management 

Město Bath je zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Velikostí podobné jako Karlovy Vary, 

s letitou historií lázeňství. Hlavním způsobem podpory podnikatelského prostředí je Destinační 

management. Ten zahrnuje prioritní oblasti: a) Marketing a komunikace, b) Turistický produkt, c) 

Infrastruktura a životní prostředí, d) Management a vedení. Celý koncept je postaven na spolupráci 

veřejné správy a podnikatelů s cílem vytvořit z města živoucí a hojně navštěvovanou metropoli.  

http://www.carlsbadca.gov/
http://www.carlsbadca.gov/civicax/filebank/blobdload.aspx?BlobID=22870
http://carlsbadlifeinaction.com/learn/higher-education-initiative/
http://carlsbadlifeinaction.com/work/key-industries/life-sciences/
http://www.carlsbadca.gov/services/building/default.asp
http://www.bathnes.gov.uk/
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http://www.bathnes.gov.uk/sites/default/files/sitedocuments/Planning-and-Building-

Control/Planning-Policy/Evidence-Base/Recreation-Cultural-and-

Services/BathandNorthEastSomersetDestinationManagementPlan.pdf  

Univerzita Bath http://www.bath.ac.uk  

Univerzita s více než padesátiletou tradicí. Jejím cílem je stát se univerzitou světové třídy ve městě 

světového dědictví. Prioritní zaměření je na excelenci ve výzkumu, excelenci v kvalitě vzdělání. 

Univerzita má v centru města Bath své inovační centrum http://ubic.org.uk/, kde nabízí pomoc a 

expertní poradenství novým technologickým firmám, které vznikají díky absolventům univerzity. 

 
CAEN – Francie   

(Zhruba 110 000 obyvatel, historické město s dvoutisíciletou historií, severní Normandie) 

http://caen.fr/actualites/developpement-economique-strategie-offensive  

Město v roce 2014 publikovalo strategii zaměřenou na dynamizaci ekonomického rozvoje města 

Caen. Ta spočívala v několika bodech: 

Reorganizace ekonomických služeb 

- vytvoření odboru „Ředitelství sdruženého ekonomického rozvoje“, jehož cílem je informovat 

o aktivitách různých soukromých i veřejných subjektů působících ve městě 

http://caen.fr/adresse/direction-developpement-economique,  

- od roku 2015 se agentura pro ekonomický rozvoj Synergia stala centrem pro rozvoj podniků. 

Její působnost je podobná, jako BIC (Business Innovation Centre) působících v některých 

krajských městech v ČR (Plzeň, Brno, …) http://www.synergia.fr/fr/.  

Otevření nových míst pro zakladatele podniků 

- vybudování coworkingového centra – místa po podnikání a potkávání začínajících 

podnikatelů s velmi nízkým nájemným http://www.calvadosetvous.fr/, 

- Založení podnikatelského inkubátoru zaměřeného na sociální podnikání. 

Aktivace sítí 

- jmenování tří ambasadorů specializovaných na regionálně silné oblasti (výpočetní technika, 

materiály, zdravotní péče), jejichž cílem je iniciovat nové projekty a přilákat investory 

v těchto oborech, 

- podnikatelská rada – neformální uskupení, které slouží pro vzájemné sdílení zkušeností a 

informací o podnikání a rozvoji podnikání. 

Investice pro zatraktivnění města Caen 

- nová průmyslová zóna, 

- posílení propojení jednotlivých čtvrtí veřejnou dopravou, 

- infrastruktura pro nový podnikatelský inkubátor, 

- prodloužení přistávací dráhy letiště pro zvýšení jeho využitelnosti.  

http://www.bathnes.gov.uk/sites/default/files/sitedocuments/Planning-and-Building-Control/Planning-Policy/Evidence-Base/Recreation-Cultural-and-Services/BathandNorthEastSomersetDestinationManagementPlan.pdf
http://www.bathnes.gov.uk/sites/default/files/sitedocuments/Planning-and-Building-Control/Planning-Policy/Evidence-Base/Recreation-Cultural-and-Services/BathandNorthEastSomersetDestinationManagementPlan.pdf
http://www.bathnes.gov.uk/sites/default/files/sitedocuments/Planning-and-Building-Control/Planning-Policy/Evidence-Base/Recreation-Cultural-and-Services/BathandNorthEastSomersetDestinationManagementPlan.pdf
http://www.bath.ac.uk/
http://ubic.org.uk/
http://caen.fr/actualites/developpement-economique-strategie-offensive
http://caen.fr/adresse/direction-developpement-economique
http://www.synergia.fr/fr/
http://www.calvadosetvous.fr/
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Shrnutí hlavních bodů: 

 Networkingové akce (např. snídaně) – sdílení kontaktů a zkušeností s rozjezdem podnikání. 

 Veřejná správa působí jako iniciátor a organizátor komplexního regionálního rozvoje. 

 Realizace projektů zaměřených na inovativnost managementu podniků a jejich vyšší výkonost 
zaměřenou na inovace a moderní metody managementu. 

 Přehledy zaměstnavatelů pro studenty i budoucí obchodní partnery. 

 Města organizují (ve spolupráci s partnery) prohlídky a exkurze u zaměstnavatelů. 

 Podnikatelský inkubátor – výhodné podmínky pro start-upy zaměřené na moderní 
technologie, materiály a inovace. 

 Zázemí pro výzkum a vývoj – přenos inovací do výroby a praxe. Realizováno ve spolupráci 
s univerzitami. 

 Poradenské centrum – zaměření na pomoc začínajícím podnikatelům s jejich rozjezdem, 
včetně koučování a mentoringu. 

 Coworkingové centrum – místo potkávání se a spolupráce perspektivních podnikatelů 
a startu-upů. 

 Funkční klastry zaměřené na konkrétní téma. 

 Inovační vouchery. 

 Jasné PR města propagující místní podniky a podnikatele a stavějící svůj image na podpoře 
podnikání (zaměstnanost) a dobrého místa k životu. 

 Veřejná / soukromá univerzita / vzdělávací a výzkumná instituce vzniklá a fungující 
za podpory města / regionu. 

 Komplexní urbanistická koncepce rozvoje města včetně rozvojových ploch k podnikání a žití, 
komunikovaná podnikatelům jako příležitost k investicím. 

 Funkční destinační management s dlouhodobou vizí a kontinuitou. 

 Investice do podnikatelské infrastruktury. 

 Jmenování ambasadorů – specialistů na rozvoj podnikání v daných tématech. 
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2.4 Analýza vhodných partnerů pro rozvoj 
 

Městu Karlovy Vary se nabízí možnost spolupráce s celou řadou subjektů.  Pro zjednodušení 

vizualizace, možnost spolupráce a potenciálu v jednotlivých oborech byla připravena následující 

tabulka.  

Tabulka 12. Možnosti spolupráce s rozvojovými partnery 
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Karlovarský kraj x x x 
 

x 
  

x x x 

Karlovarská agentura rozvoje 
podnikání (KARP) 

x x 
 

x 
 

x x 
   

Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje 

x x 
 

x x x x x x 
 

Asociace Hotelů a Restaurací 
České Republiky 

x 
 

x 
     

x 
 

Sdružení léčebných lázní v 
Karlových Varech 

x x x x 
    

x 
 

Regionální kancelář Czechinvest x 
         

Svaz průmyslu a dopravy České 
republiky 

x x 
   

x 
  

x 
 

Carslbad Convention Bureau x x x 
    

x 
  

Úřad práce ČR – KV 
 

x 
  

x x x x 
  

Vládní zmocněnec pro ÚK, MSK a 
KVK 

x x 
      

x x 

Západočeská Univerzita v Plzni 
 

x x x x x x 
  

x 

Vysoká škola finanční a správní 
 

x 
 

x x x x 
  

x 

Střední a základní školy 
v Karlovarském kraji  

x 
 

x x x 
 

x 
 

x 

Balneologický institut x 
 

x x 
  

x 
   

Destinační management Živý kraj x 
 

x 
    

x 
 

x 

Města a obce v okolí 
 

x x 
    

x 
 

x 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.5 SWOT analýza 
 

S – Silné stránky W – slabé stránky 
 57 % respondentů vnímá město KV jako partnera pro 

rozvoj podnikání 

 Vznikla destinační agentura Živý kraj 

 Funkční grantový / příspěvkový systém – možnost 
finanční podpory vybraným projektům či tématům 

 Omezený počet pozemků a nemovitostí využitelných 
pro rozvoj podnikání (do 10 % podnikatelů uvažuje 
v příštích letech o využití nových prostor pro 
podnikání) 

 Vlastní komunikační a marketingové kanály 

 Zřizovatel ZŠ a MŠ ve městě 

 Možnosti přímo ovlivnit sociální prostředí a životní 
prostor obyvatel  

 Vnitřní fungování města 

o Fungující platformy pro spolupráci KV s KK 

o Fungující pracovní skupiny 
o Vzájemné povědomí o příspěvkových 

organizacích KV a KK a jejich spolupráce 
o Schopnost ovlivnit fungování úřadů státní správy 

i místní samosprávy 

 Nedostatek personálu se řeší outsourcingem aktivit / 
najímáním specialistů DPČ / DPP / zakázkami. 

 Schopnost ovlivnit veřejnou dopravní obslužnost 

 Schopnost ovlivnit logistickou dostupnost míst 

 Schopnost ovlivnit celkovou atraktivitu města pro 
život obyvatel i turistů 

 Možnost ovlivnit propagaci města 

 Záštita a prostory pro setkání odborníků, 
podnikatelů, pořádání akcí  

 Poptávka po vzdělávání na středních školách (žáci ZŠ 
a rodiče) nekoresponduje s potřebami trhu práce 

 Dlouhodobě malý zájem o technické a jazykové 
vzdělávání žáků základních škol 

 Objevuje se problém s dlouhodobě 
nezaměstnanými, jejichž hlavní část tvoří osoby 
s nedokončeným, nebo základním vzděláním 

 Město jedná / komunikuje s podnikateli 
nekoncepčně (pouze v případě řešení investic a 
majetkových vztahů, případně řešení stížností) 

 Město plně nevyužívá potenciál spolupráce 
s rozvojovými partnery (KHK KK, AHR) 

 Vnitřní fungovaní města 

o Problematická komunikace a spolupráce mezi 
odbory státní správy a místní samosprávy 

o Zlepšení využití partnerství se subjekty mimo 
veřejnou správu 

o Vytíženost zaměstnanců magistrátu – omezená 
kapacita na další rozvojové aktivity a realizaci 
strategického plánu v oblasti podpory podnikání 

 Limitovaný rozpočet a nemožnost výrazněji 
investovat do podpory podnikatelského prostředí 

 Nespokojenost s fungováním úřadu (nejčastěji 
finančního 37 % respondentů) 

 Problémy s parkováním, vysoké procento osob 
dojíždějících do zaměstnání méně než 10 km = 
neefektivně fungující MHD 

 Město nemá nastavené procesy pro zjišťování potřeb 
a požadavků podnikatelů a systém práce s nimi 

 město nemá odbor/oddělení/útvar/pracovníka 
proinvestorské politiky 

 Slabá komunikace a obtížná dosažitelnost informací 
podnikatelům. Chybí systém a plán komunikace. 

O – příležitosti T - hrozby 
 Dostupné vlastní bydlení díky cenám nemovitostí na 

trhu 

 75 % zaměstnanců pracuje v MSP. Řešením 
problémů MSP bude maximalizován dopad opatření 
na podporu rozvoje PP 

 25 % zaměstnanců pracuje ve zpracovatelském 
průmyslu. Ostatní důležité obory činnosti jsou 
relativně rovnoměrně rozložené  

 Nejvíce zaměstnanců pracuje v podnicích o velikosti 
25 – 200 zaměstnanců a dále jako OSVČ 

 Do roku 2020 ubyde v průmyslu a stavebnictví 5000 
pracovních míst – příležitost diverzifikace ekonomiky 

 Školy generují dostatek absolventů po další rozvoj 
zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu 

 Do roku 2020 firmy plánují vytvořit pracovní místa 
s vysokou požadovanou kvalifikací pracovníků, kteří 
na regionálním trhu práce chybí 

 Negativní demografický vývoj (v průběhu 10 let bude 
chybět v okrese Karlovy Vary cca 6000 – 7000 
pracovníků) 

 Rozdíl mezi profilem absolventů škol a jejich 
zaměstnavateli požadovanou kvalifikací 

 Struktura absolventů středních škol neodpovídá 
aktuální, ani predikované struktuře poptávky po 
pracovní síle 

 Problémy s nalezením kvalifikované pracovní síly 
limitují rozvoj firem 

 Největší nesoulad mezi nabídkou a poptávkou je 
v oborech zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, 
které tvoří 40 – 50 % obratu všech zaměstnavatelů 
na Karlovarsku 

 Průměrně 54 % absolventů SŠ (cca 80 % maturantů) 
odchází studovat vysokou školu většinou mimo KK 

 Zavírání vyšších a vysokých škol působících v KK 
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 Léčivé přírodní zdroje a zdravé životní prostředí 

 Rozvoj V&V v oblasti balneologie v kombinaci 
s moderními / alternativními přístupy k celostní 
medicíně a východní filozofii 

 Mezinárodní letiště ve městě 

 Partneři pro spolupráci (KHK KK, KARP, BI, AHR…) 

 Partneři pro zkvalitnění vzdělávání na SŠ 

 Přilákání více vysokoškolsky vzdělaných pracovníků 
do města 

 Zvýšení úrovně zaměstnanců (jazyky, technické 
dovednosti) 

 Podpora vstupu firem na nové trhy 

 Podpora inovativnosti firem v produktech i ve 
službách 

 Zaměstnavatelé mají zájem o spolupráce se školami 

 Zaměstnavatelé mají potřebu dalšího vzdělávání 
zaměstnanců 

 Koordinace rozvojových aktivit města KV s ostatními 
městy, KK a dalšími partnery 

 Snaha o zřízení veřejné vysoké školy v KV, příp. 
přemístění její stávající fakulty či pobočky do KV 

 Tříštění energie a efektu práce při nespolupráci 
s rozvojovými partnery 

 V KK není plnohodnotná (kombinující výzkum a vývoj 
a jeho aplikaci v různých oborech vhodných pro KK) 
vysoká škola 

 Nedostatečná kvalifikace / chybějící kvalifikovaní 
zaměstnanci v oblasti stavebnictví, zdravotnictví a 
sociální péče a Pohostinství a ubytování, cestovní 
ruch. Problém je dlouhodobý, více než 10 let! 

 Málo firem včetně těch z oborů s nedostatkovými 
specializacemi spolupracuje se vzdělávacími 
institucemi 

 Systém financování školství na základě 
kvantitativních a ne kvalitativních ukazatelů 

 Nízká schopnost firem inovovat a rozvíjet podnikání 
v důsledku problémů s dostupností kvalitních 
zaměstnanců a logistické dostupnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve výše uvedené SWOT analýze jsou zaznamenané relevantní aspekty, které ovlivňují podnikatelské 

prostředí. Jejich rozčlenění do jednotlivých položek analýzy nebylo vždy jednoznačné. Při zpracování 

opatření pro rozvoj podnikatelského prostředí byly respektovány principy formulace strategie 

metodou matice TOWS.  

Tato metoda využívá potenciálu působení jednotlivých aspektů SWOT analýzy mezi sebou. Konkrétně 

pak pomáhá formulovat čtyři druhy strategií: 

Maxi – Maxi (kombinace S a O): využití vzájemného působení silných stránek a příležitostí  

Maxi – Mini (kombinace S a T): silné stránky využiti pro eliminaci negativního působení 

Mini – Maxi (kombinace W a O): snižování působení slabých stránek prostřednictvím využití 

příležitostí 

Mini – Mini (kombinace W a T): defenzivní strategie zaměřené na eliminaci působení slabých stránek 

a hrozeb 

Tato konstrukce byla příliš rozsáhlá a některé návrhy nebyly relevantní. Dále pak členění 

strategických akcí neodpovídalo potřebám a možnostem města. Proto bylo pro finální verzi 

dokumentu od formulace strategie metodou TOWS upuštěno a v dalších kapitolách je pracováno 

pouze s realizovatelnými a opodstatněnými opatřeními, jak může město Karlovy Vary pozitivně 

ovlivnit podnikatelské prostředí, ve struktuře, která je pro město zpracovatelná. 
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3 Formulace rozvojové strategie na roky 2016 – 2020 
 
Rámcová vize města dle SPURM: 

„Karlovy Vary jsou prosperujícím městem zdraví, pečujícím o světoznámé kulturní a historické 

dědictví, jsou vstřícné a komunikativní vůči svým obyvatelům a vlídné a pohostinné vůči svým 

návštěvníkům, jsou atraktivním a příjemným místem pro život, poskytují zdravé životní a sociální 

prostředí a vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity svých obyvatel, jsou prosperujícím 

ekonomickým centrem regionu, mají konkurenceschopné výrobní obory a poskytují vysoce 

kvalitní, znalostně náročné služby, staví svou image na lázeňství, cestovním ruchu a světoznámém 

kulturním a historickém dědictví. Kladou důraz na pohostinnost, kultivují lidské zdroje ve službách a 

vytvářejí atraktivní nabídku pro své návštěvníky, spravují obecní záležitosti s péčí řádného hospodáře, 

jsou vstřícné a komunikativní vůči svým občanům a společně s nimi vytvářejí podmínky pro rozvoj 

města.“ 

„Globálním cílem strategického rozvoje, vycházejícím z definované vize je:  

zajištění prosperity a atraktivnosti města v budoucím období, udržení a posílení pozice Karlových 

Varů mezi nejvýznamnějšími lázeňskými městy a zařazení města na seznam UNESCO.“ 

Prioritní oblast „Místní ekonomika“ zahrnuje s výjimkou lázeňství a cestovního ruchu, které tvoří 

samostatnou prioritní oblast specifickou pro město Karlovy Vary, všechny ostatní ekonomické 

aktivity. Zahrnuje také oblast lidských zdrojů, jako nezbytný předpoklad ekonomického růstu 

města. 

Strategickým cílem pro prioritní oblast je: 

„Zlepšit konkurenceschopnost a výkonnost místní ekonomiky, propojit školy a podnikatelský 

sektor, zlepšit podmínky pro podnikání osobám samostatně výdělečně činným a tím zajistit 

tvorbu kvalitních pracovních příležitostí“. 

Zdroj: Rámcová vize města a globální cíl, návrhová část SPURM. 

Z analýzy vyplývá, že strategický cíl prioritní oblasti je formulován příliš úzce. Aktualizovaná vhodná 

formulace strategického cíle je:  

„Zlepšit konkurenceschopnost a výkonnost místní ekonomiky, zkvalitnit úroveň a 

optimalizovat strukturu vzdělávání, zlepšit podmínky pro podnikání a tím zajistit perspektivu 

kvalitních pracovních příležitostí“. 

 

Níže uvedená rozvojová strategie vychází z dokumentu „Strategický plán udržitelného rozvoje 

statutárního města Karlovy Vary“ (SPURM). Jednotlivá navrhovaná opatření byla zpracována do 

formy konkrétních projektových záměrů, které povedou k pozitivnímu rozvoji podnikatelského 

prostředí v Karlových Varech a sídelní aglomeraci Karlovy Vary.  

Řada projektových záměrů, které přímo či nepřímo ovlivňují podnikatelské prostředí, spadá 

koncepčně do různých rozvojových témat SPURM a některá jsou i vzájemně provázaná. Níže uvedené 
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členění bylo navrženo tak, aby respektovalo strukturu SPURM, neboť primárním zadáním a cílem 

této práce byly návrhy opatření pro rozvoj podnikatelského prostředí v rámci Priority 5 SPURM – 

Posílení místní ekonomiky.  

 
Návaznost rozvojové strategie na provedenou analýzu 

Pro získání relevantních podkladů pro formulaci účinných opaření na podporu rozvoje 

podnikatelského prostředí pro sídelní aglomeraci Karlovy Vary byly analyzovány následující aspekty 

ovlivňující podnikatelské prostředí: 

- demografický vývoj a struktura obyvatelstva, 

- zaměstnanost a trh práce, 

- struktura středního a vysokého školství na Karlovarsku, 

- názory podnikatelů na problematiku rozvoje podnikatelského prostředí, 

- spokojenost podnikatelů s úrovní nejen technického vzdělávání studentů, 

- možnosti města Karlovy Vary ovlivnit podnikatelské prostředí, 

- příklady dobré praxe z jiných srovnatelných měst po celém světě, 

- partneři pro rozvoj PP v regionu. 

 

Relevantní výstupy z této analýzy prostředí byly formulovány ve SWOT analýze (kapitola 2.5). 

Následující rozvojové oblasti a navrhovaná opatření.  

Rozvojová strategie na roky 2016 – 2020 

Při zpracování návrhů bylo zjištěno, že původní formulace tří hlavních témat v prioritě 5 je 

v některých aspektech příliš úzce zaměřená. Proto níže uvedené návrhy respektují strukturu 

dokumentu SPURM, ale v některých případech rozšiřují původní rozsah opatření a některé také 

zasahují do jiných priorit rozvoje města. V době zpracování SPURM nebyly dokončené některá 

zásadní dokumenty, které jsou svým cílem v souladu se SPURM a nabízejí konkrétní možnosti 

spolupráce. Jedná s například o  

Pro aktualizaci SPURM by bylo vhodné přeformulovat Opatření priority 5 následovně: 

5.1 Podporovat podnikání a rozvoj podnikatelského prostředí s důrazem na kvalitu a vyšší přidanou 

hodnotu 

5.2 Podporovat zvyšování kvality vzdělání a zvyšování kvality absolventů všech typů škol 

5.3 V dlouhodobém horizontu vytvářet příležitosti a infrastrukturu k rozvoji podnikání  

 

Původní znění kapitol: 

 

5.1 Podporovat drobné podnikání ve službách i řemeslech a tvorbu kvalitních pracovních míst. 

5.2 Podporovat spolupráci firem a škol při vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst. 

5.3 V dlouhodobém horizontu vytvářet plochy vhodné k podnikání a pro vznik podnikatelských 

nemovitostí 
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Vysvětlení navrhované změny: 

 

5.1. Původní formulace byla úzce zaměřena jen na služby a řemesla, přestože významná část HDP a 

zaměstnanosti je generována j jinými ekonomickými odvětvími. Řemeslná výroba je jen malou částí 

zpracovatelského a stavebního průmyslu. Kvalitní pracovní místa vzniknou v případě, že budou mít 

firmy dostatek financí na zaplacení kvalitních lidí. A finance získají jen, pokud budou nabízet klientům 

kvalitní služby s vysokou přidanou hodnotou, za kterou klient rád zaplatí. 

5.2 Vysoce kvalifikovaná pracovní místa (věda a výzkum, moderní technologie) vyžadují odpovídající 

zaměstnavatel a infrastrukturu (vysoké školy, výzkumné instituce),ale také koupěschopnou poptávku. 

Tyto aspekty v Karlovarském kraji chybí. Přesto je výrazný prostor pro zlepšování kvality studentů a 

absolventů, kteří budou vykonávat i méně kvalifikované práce. Po takových absolventech je v KK 

výrazná poptávka a takoví lidé se na místním trhu páce lépe uchytí a budou pro místní ekonomiku 

přínosnější. Podpora škol a firem je jen jedním z nástrojů, jak lze kvalitu absolventů pozitivně ovlivnit. 

5.3 Plochy a nemovitosti jsou jen jedním z nástrojů, jak motivovat rozvoj podniků. Formulace 

„příležitosti a infrastruktura“ v sobě zahrnuje více možností, jak pozitivně ovlivnit regionální firmy a 

posílit jejich konkurenceschopnost. 

 

Ve čtyřletém horizontu, který odpovídá střednědobému období, by se ve snaze pozitivně ovlivnit 

podnikatelské prostředí ve městě Karlovy Vary a okolí měla politická reprezentace soustředit na 

následující hlavní témata: 

I. Kvalita života 
II. Podpora podnikání 

III. Kvalita vzdělávání 
 
Téma Kvality života je důležité kvůli řešení problému nedostatku kvalifikovaných pracovníků, zejména 

vysokoškoláků v Karlových Varech, potažmo v celém Karlovarském kraji. Jedním ze způsobů, jak zvýšit 

počet kvalifikovaných pracovníků v regionu je právě kvalita života. Toto téma má spíše nepřímý a 

výrazně dlouhodobý vliv, nicméně je jedním, které může město významně ovlivnit.  

Téma podpory podnikání je svým charakterem krátko a střednědobé, tedy s dobou realizovatelnosti 

kratší než čtyři roky. Řeší zejména komunikaci a spolupráci s podnikateli a dalšími rozvojovými 

partnery, kteří podnikatelské prostředí ovlivňují. Zde je klíčová spolupráce mezi těmito subjekty, 

koordinace aktivit a maximalizace pozitivního efektu činnosti všech spolupracujících subjektů.  

Téma kvalitního vzdělávání je pro dlouhodobý rozvoj města i regionu zcela zásadní. Jeho efekt je 

taktéž dlouhodobý. Kvalitní pracovní síla je jedním ze základních faktorů úspěchu podnikatelů a 

město, jako zřizovatel mateřských a základních škol a Karlovarský kraj, jako zřizovatel středních škol 

mají zcela stoprocentní odpovědnost za to, jak kvalitní absolventy a v jaké struktuře a specializaci 

regionální školy na trh práce dodávají.   

Tato témata je také možno ovlivnit na třech úrovních, konkrétně:  

A. Vnitřní fungování úřadu 
B. Spolupráce 
C. Komunikace 
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Vnitřní fungování úřadu v sobě zahrnuje všechny interní procesy jako plánování, řízení projektů, 

interní komunikace, koordinace aktivit, motivace pracovníků a využívání plného potenciálu majetku 

města, pravomocí zaměstnanců i možností ostatních subjektů, na jejichž fungování má město přímý 

vliv.  

Téma spolupráce v sobě zahrnuje všechny činnosti, které musí město (MM KV) provést v kooperaci 

s rozvojovými partnery, neboť samo nemá možnost docílit realizaci konkrétního opatření pozitivně 

ovlivňujícího rozvoj podnikatelského prostředí. 

Komunikace je nezbytnou součástí aktivit, které má město vykonávat pro pozitivní ovlivňování 

podnikatelského prostředí. Komunikace vůči občanům (zaměstnancům místních firem), místním i 

potenciálním podnikatelům i občanům (rodičům budoucích zaměstnanců) je efektivním nástrojem, 

který nestojí téměř žádné finance, ale je zásadní pro udržitelný rozvoj města a naplnění strategických 

rozvojových cílů. 

Pro zpřehlednění možností ovlivňování podnikatelského prostředí městem, které se různě prolínají ve 

výše uvedených oblastech, byla sestavena strategická mapa klíčových témat rozvoje podnikatelského 

prostředí, která je na následujícím obrázku. Konkrétní návrh jak příslušné téma uskutečnit je uveden 

formou odkazu u každého navrhovaného opatření dále v této kapitole. 
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Obrázek 2. Strategická mapa témat rozvoje podnikatelského prostředí 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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V níže uvedených tabulkách je u každé navrhované aktivity také indikován druh této aktivity. K = 

krátkodobý, S = střednědobý, D = dlouhodobý. Toto členění indikuje charakter působení a nutnosti 

vykonávání dané aktivity, aby se plně projevil její potenciál na rozvoji podnikatelského prostředí. Pro 

vizualizaci návaznosti na strategickou mapu je u každého projektového záměru také číslo konkrétního 

rozvojového tématu z výše uvedené strategické mapy. 

3.1 Návrh projektových záměrů opatření pro rozvoj PP 

 

 

Téma: Infrastruktura pro hromadnou dopravu  

Specifický cíl 1.3: Koncepčně dořešit hromadnou dopravu ve městě a dobudovat návaznou 
infrastrukturu 

Opatření 1.3 – Koncepčně dořešit hromadnou dopravu ve městě a dobudovat návaznou infrastrukturu 

Číslo Druh Projektový záměr Téma 

1 S Studie potřebnosti a optimalizace veřejné dopravy a parkování v KV 11, 16 

2 S Realizace navrhovaných PZO (viz předchozí bod) 11, 16 

Téma: Podpora podnikání a tvorba kvalitních pracovních míst 

Specifický cíl 5.1: Vytvářet podmínky pro zvýšení ekonomické aktivity obyvatel a ekonomické 
výkonnosti města. 

Opatření 5.1 – Podporovat drobné podnikání ve službách i řemeslech tvorbou kvalitních pracovních 
míst 

Číslo Druh Projektový záměr Téma 

1 K Vytvoření / zavedení služeb BIC 6, 8 

2 K Poskytnutí prostor pro Coworkingové centrum 8, 9 

3 D Balneologický institut - optimální využití jeho potenciálu 
4, 5    

10, 16 

4 S 
PR Strategie - Přilákání obyvatel "Karlovy Vary, město pro život, práci, 
podnikání" 

1, 2      
6, 17 

5 S PR Strategie - Propagace regionu - podnikatelské příležitosti 2, 6 

6 S Lepší dopravní dostupnost města 14 

7 S Aktivní spolupráce s KHK KK 13 

8 K Motivační podpora bydlení pro vysokoškoláky 1, 16 

9 K Kontaktní místo pro podnikatele  6, 17 

10 S Kompetenční centrum KARP (podnikatelský inkubátor) 
8, 9     

10, 13 

11 D Karlovy Vary - kongresová destinace 
2, 5      

6, 13 

Téma: Příležitosti pro vysokoškolské a odborné vzdělání 

Specifický cíl 5.2: Usilovat v dlouhodobém horizontu o větší příležitost k odbornému růstu 
vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných mladých lidí. 

Opatření 5.2 – Podporovat spolupráci firem a škol při vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních 
příležitostí 

Číslo Druh Projektový záměr Téma 

1 D Motivační systém učitelů založený na výkonech 3, 7, 15 

2 D Zkvalitnění jazykového vzdělávání na ZŠ 1, 3, 7, 15 

3 D Zkvalitnění osobního rozvoje žáků 1, 3, 7, 15 

4 S Kvalitní technické vzdělávání 1, 3, 7, 15 

5 S Spolupráce firem a ZŠ - exkurze, popularizace žádoucích oborů 1, 3, 7, 15 
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2
 Dle dokumentu Analýza možných variant zvýšení podílu obyvatel KK s vysokoškolským vzděláním, jehož 

autorem je Ing. Jan Přikryl, CSc. Je zřízení klasické vysoké školy v Karlovarském kraji nereálné a neefektivní. 
Proto schůdnou cestou může být pouze malé pracoviště s řádově desítkami absolventů ročně, kteří uspokojí 
místní poptávku po jejich vysoké kvalifikaci. 

6 S Technicky zaměřené volnočasové kroužky 1, 3, 7, 15 

7 S PR strategie - vzdělávání rodičů - perspektiva rozvoje trhu a uplatnění žáků 3, 6 

8 K Optimalizovaná struktura studijních oborů SŠ dle poptávky trhu  2, 6, 7, 15 

9 D Zkvalitnění úrovně praktických znalostí a dovednost žáků a učitelů SŠ 3, 6, 7, 10 

10 D 
Vysokoškolské pracoviště uspokojující silnou místní poptávku po 
absolventech s vysokou přidanou hodnotou pro zaměstnavatele2 

2, 6, 8, 10 

11 K Web pro studenty a jejich uplatnitelnost na trhu  3, 6, 7, 10 

12 S Posílení role Balneologického institutu jako výzkumné organizace 
4, 5, 6, 7, 

10 

Téma: Plochy pro podnikání 

Specifický cíl 5.3: Usilovat v dlouhodobém horizontu o územní připravenost města poskytovat 
podnikatelům vhodné plochy a nemovitosti pro podnikání. 

Opatření 5.3 – V dlouhodobém horizontu vytvářet plochy vhodné k podnikání a pro vznik 
podnikatelských nemovitostí 

Číslo Druh Projektový záměr Téma 

1 K Analýza využitelného majetku města Karlovy Vary pro podporu podnikání 2, 9, 16 

2 K 
Urbanistická koncepce rozvoje města se zaměřením na rozvojové plochy, 
plochy k podnikání 

2, 9, 12, 
16, 17 

3 K Příprava průmyslové zóny - Jabloňová 9, 16 

4 K Podnikatelský inkubátor - místo pro výstavbu 9, 13, 16 

5 K Budovu bývalého sídla policie v I. P. Pavlova využít k rozvoji podnikání 9, 13, 16 

6 S Propagace příležitostí a ploch k podnikání 2, 6, 9, 16  

Téma: Propagace lázeňství a cestovního ruchu 

Specifický cíl 6.4: Šířit mezi obyvateli města i potenciálními návštěvníky pozitivní obraz Karlových 
Varů jako jedinečného lázeňského města, vstřícného ke svým obyvatelům i návštěvníkům. 

Opatření 6.4 – Propagovat možnosti lázeňství a cestovního ruchu v Karlových Varech 

Číslo Druh Projektový záměr Téma 

1 D Destinační management 5, 13 

Téma: Řízení města 

Specifický cíl 8.1: Řídit město a hospodařit s obecními prostředky transparentním a 
udržitelným způsobem a zachovávat finanční stabilitu města.  

Opatření 8.1 – Zajistit efektivní řízení města jako instituce 

Číslo Druh Projektový záměr Téma 

1 K Zajištění výkonu funkce Manažera rozvoje PP  2, 6, 17 

2 S 
Nastavení systému zjišťování - evidence – vyřizování požadavků města ze 
strany podnikatelů 

6, 17 

3 S 
Optimalizace systému strategického řízení úřadu s ohledem na realizaci 
rozvojové vize města – realizovatelnost opatření na podporu rozvoje PP 

17 

4 S 
Zlepšení komunikace mezi jednotlivými odbory / pracovníky a jejich 
motivace spolupracovat při inovovaném systému řízení města 

13, 17 

5 S Marketingová strategie města a komunikační plán 1, 2, 3, 5, 
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17 

6 S 
Zkvalitnění komunikace a dosažitelnosti relevantních informací směrem 
k podnikatelům 

2, 6, 17 

7 S Zrychlení fungování úřadů 6, 17 

8 K Exkurze vedoucích pracovníků / Příklady dobré praxe 
1, 2, 5, 6, 
10, 13, 17 

9 K Provedení Cost Benefit Analýzy u relevantních projektů MM KV 1, 16, 17 

Téma: Partnerské vztahy 

Specifický cíl 8.2: Profilovat město jako respektovaného partnera 

Opatření 8.2 – Rozvíjet spolupráci a partnerské vztahy města 

Číslo Druh Projektový záměr Téma 

1 S 
Spolupráce s rozvojovými partnery (partnerská města, kap. 2.4, v rámci 
navrhovaných opaření) 

1, 2, 5, 6  
7, 10, 13,  

2 S Pracovní skupina tiskových zástupců rozvojových partnerů 
1, 2, 3, 5 

6, 17 

3 K 
Zapojení do sítě spolupracujících měst v rámci projektu URBACT 
http://urbact.eu/ 

16, 17 
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4 Akční plán - projektové záměry na roky 2016 – 2020 
 
V této kapitole jsou dále rozpracována návrhová opatření a projektové záměry z kapitoly č. 3, 

která byla formulována na základě dopracované analýzy prostředí s cílem navrhnout konkrétní 

aktivity pro realizaci Priority 5 – Posílení místní ekonomiky SPURM. 

Akční plán se skládá ze čtyř kroků, přičemž každému je věnována samostatná podkapitola. 

1. Rozpracování jednotlivých projektových záměrů opatření do konkrétních detailů včetně 
stanovení realizátora a návrhu indikátorů úspěchu. 

2. Cost Benefit analýzy. Z důvodu co nejvyšší praktické uplatnitelnosti byly sestaveny speciální 
ukazatele pro CBA, jejichž uplatnění je v kapitole popsáno a použito na ukázkovém příkladu 
sestavené CBA pro navrhované projektové záměry opatření pro rozvoj podnikatelského 
prostředí. 

3. Analýza rizik identifikující daná rizika, jejich míru dopadu a pravděpodobnost výskytu a 
obsahující i návrhy pro eliminaci těchto rizik, které je vhodné uplatnit při realizaci 
jednotlivých projektových záměrů opatření. 

4. Akční plán, tedy v podstatě doporučený harmonogram realizace jednotlivých projektových 
záměrů opatření. 

 

Doporučený postup implementace: 

Projektové záměry detailněji rozpracované v této kapitole mohou být implementovány a realizovány 

dle potřeby. Pro jejich implementaci je doporučeno realizovat následující postup: 

1) Představení dokumentu vedoucím odborů a zastupitelům města Karlovy Vary. 
a. U relevantních odborů představit návrhová opatření a projektové záměry klíčovým 

pracovníkům, kteří se na jejich realizaci budou podílet. 
2) Rozhodnutí o rozšíření stávajícího SPURM o vybraná aktuální navrhovaná opatření a 

projektové záměry. 
3) Při aktualizaci stávajícího SPURM implementovat navrhované PZO do dokumentu. 
4) Informovat partnery pro rozvoj a podnikatelskou veřejnost o přijetí rozšíření SPURM a 

následných krocích a zájmu o spolupráci na jejich realizaci. 
5) U příslušných realizátorů PZO popsaných v kapitole 4.1 určit konkrétní osobu, která bude 

mít realizaci daného PZO na starost a bude za ně mít zodpovědnost. 
6) Komunikovat s partnery uvedenými u jednotlivých PZO v kapitole 4.1 o spolupráci na 

realizaci daného záměru a rozdělit kompetence a dílčí úkoly (sestavit dílčí plán realizace). 
7) Příprava realizace vhodného PZO: 

a. aktualizovat CBA daných opatření, 
b. alokovat finanční prostředky pro realizaci daných PZO, 
c. stanovit vhodná měřítka úspěchu, 
d. do plánu realizace zakomponovat opatření pro eliminaci rizik, 
e. aktualizovat harmonogram realizace daných PZO. 

8) Dle aktualizovaného harmonogramu a plánu realizace opatření realizovat. 
9) Průběžně při realizaci vyhodnocovat plnění, aktualizovat plán a optimalizovat realizaci, 

pokud to bude žádoucí. 
10) Provést závěrečnou evaluaci na konci období 2016 – 2020. 
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Doporučení zásady projektového řízení pro realizaci navrhovaných opatření: 

V rámci stávajících procesů naplňování SPURM je optimální, navrhovaná PZO vést ve standardním zásobníku 
projektů města, zapracovávat je do akčních plánů, které jsou standardně na každý rok ze zásobníku projektů 
vytvářené. Tedy postupovat tak, aby byla navrhovaná PZO zpracována v rámci stávajících procesů a dle potřeby 
jejich realizace. 

Níže navrhovaný postup je doporučením aplikace zásad projektového řízení pro potřeby MM KV.  

 Vedoucí jednotlivých zainteresovaných odborů MM KV musí být seznámeni s tímto 
dokumentem a změnami, které po jeho přijetí zastupitelstvem města vyplynou.  

 Každé realizované PZO i jeho dílčí část musí být přiděleny k realizaci konkrétní osobě. Před 
plněním daného PZO je nutné stanovit konkrétní osobu za gestora PZO a konkrétní osobu 
realizátora uvedených v kapitole 4.1. 

 Při přidělení úkolu je nezbytné zadat termín splnění a měřítka úspěšnosti, která budou 
sledována v průběhu i na konci doby realizace daného PZO. 

 Realizátor PZO musí mít jistotu, že osoba, jíž byla realizace přidělena: 
o ví jak úkol splnit (má jasné zadání), 
o ví s kým a jak případně při realizaci komunikovat (kolegové, partneři viz kapitola 4.1), 
o má dostatek času na zdárné dokončení úkolu,  
o pravidelně (interval dle potřeby) informuje realizátora (zodpovědnou osobu) o stavu 

plnění. 

 Realizace projektu musí mít v opodstatněných případech zajištěna alokovaným rozpočtem. 

 Zodpovědná osoba realizátora (zodpovědná i za více PZO) pravidelně získává a shromažďuje 
informace o plnění jednotlivých úkolů a ty dále předává gestorovi a zodpovědné osobě za 
strategické řízení, tedy buď MSKV, nebo MRPP, případně jiné osobě. 

o V případě, že k realizaci daného PZO je nutná součinnost zaměstnanců více odborů 
MM KV, nebo dalších partnerů, je nutné se se všemi dohodnout, kdo bude 
zodpovědný za řešení konkrétního PZO (vedoucí PZO = osoba realizátora, která bude 
pro daný projekt nadřízenou osobou ostatních zapojených osob). 

o Nadřízení všech osob zapojených do realizace daného PZO musí být informováni o 
zapojení svých podřízených a musí jim umožnit plně se realizaci věnovat. 

 Během realizace daného PZO musí být informace o realizaci (plnění termínů, objevené 
překážky, způsoby jejich řešení, zápisy z porad atd.) shromažďovány na jednom místě. Za 
jejich umisťování je zodpovědná osoba realizátora PZO. Dohled nad touto aktivitou vykonává 
MSKV. 

 Minimálně jednou ročně je nutné vyhodnotit plnění plánu a v případě potřeby přijmout 
změny či korekce realizace opatření. 

 U projektů, s dobou trvání delší než 2 měsíce, je nutné vyhodnocovat jejich realizaci 
a monitorovat stav naplňování indikátorů pravidelně, minimálně 1x měsíčně. 
 

 

POZNÁMKA: 

V roce 2015 zpracovala KARP Strategii rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. Tento dokument 

obsahuje v návrhové části řadu projektových záměrů, které jsou velmi dobře kompatibilní s aktivitami 

a projekty uvedenými v tomto dokumentu.   

http://www.karp-kv.cz/cz/Documents/SRZKK_final_09_2015.pdf 

http://www.karp-kv.cz/cz/Documents/SRZKK_final_09_2015.pdf
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4.1 Návrh konkrétních aktivit vedoucích k naplnění aktualizované rozvojové strategie 
 
Navrhované PZO je vhodné realizovat dle doporučeného harmonogramu v kapitole 4.4, případně dle jeho aktualizované pozdější verze. 

1.3 Koncepčně dořešit hromadnou dopravu ve městě a dobudovat návaznou infrastrukturu 

číslo aktivita - PZO gestor realizátor partner indikátor 

1 Studie potřebnosti a optimalizace veřejné 
dopravy a parkování v Karlových Varech 

OD OD ORI, OFE Dokončená studie včetně konkrétních návrhů na zlepšení dopravní 
obslužnosti (Plán udržitelné městské mobility) 

2 Realizace navrhovaných PZO OD OD ORI, OFE Realizace kroků navržených studií v předepsaném harmonogramu 

 

5.1 Podpora podnikání    

číslo aktivita - PZO gestor realizátor partner indikátor 

1 

Vytvoření / zavedení služeb BIC viz 
www.bic.cz, www.jic.cz 
- přenos moderních poznatků do praxe 
- možnost sloučení s kontaktním místem 
pro podnikatele (aktivita 9) 

OKP MRPP KARP, KK, 
KHK KK 

Zpřístupnění služeb obyvatelům a podnikatelům na Karlovarsku = 
zahájení činnosti subjektu 
Inovační vouchery města Karlovy Vary / participace na In. Voucherech 
KK/KARP 

2 
Poskytnutí prostor pro Coworkingové 
centrum 

OMM OMM KARP, KK, 
KHK KK 

80 % vytíženost coworkingového centra do 3 let od spuštění 

3 

Balneologický institut 
- využití jeho know-how pro popularizaci 
lázeňství a využívání procedur v KK 
- využití jeho know-how k propagaci 
lázeňství a PR kraje 
- aktivní výzkum a vývoj v oblasti 
balneologie (spolupráce s VŠ) 
- výzkum v oblasti celostní medicíny, 
balneologie a zdravého životního stylu 
- workshop s podnikateli oboru lázeňství a 
cestovního ruchu - využitelnost balneologie 
k rozvoji podnikání 

OKP BI DA ŽK, KK, 
AHR, VŠ 

20 odborných přednášek ročně (nejen pr lékaře, ale i ostatní personál a 
širší veřejnost) 
5 popularizačních přednášek / akcí pro veřejnost za rok 
Publikace podkladů o výhodách využití regionálních přírodních léčivých 
zdrojů pro marketing destinace 
min. 1 výzkumný projekt ročně 
účast na přípravě mezinárodní balneologické konference (1x ročně) 
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4 
PR Strategie - Přilákání obyvatel "Karlovy 
Vary, město pro život, práci, podnikání" 

OKP OSD KK Připravená PR kampaň do 31. 12. 2016 
Zásah kampaně X osob (dle připravené kampaně) 

5 

PR Strategie - Propagace regionu - 
podnikatelské příležitosti 
- dokument "Podnikání v Karlových Varech - 
příležitosti a prostředí" v AJ, NJ, RJ, čínštině 
- Podklady od BI - využití léčivých zdrojů 
(konkurenční výhody, místní speciality) k 
marketingů a přilákání klientely 

OKP OSD KK, DA ŽK, 
KARP, KHK 

KK, CI, CC, BI 

Strategie do 31. 12. 2016 
Pravidelná (4x ročně) prezentace příležitostí v rámci KK - informace pro 
místní podnikatele a občany 
Pravidelná prezentace investorům mimo KK dle strategie 

6 
Dopravní dostupnost města 
- větší vytíženost letiště KV 
- lobing za dokončení R6 

OKP OD KK, letiště 
KV 

Více pravidelných leteckých linek do nových destinací (min. 1 linka 
ročně), dokončení napojení na českou i německou dálniční síť. 

7 

Aktivní spolupráce s KHK KK 
- soutěž podnikatel města KV 
- pravidelné diskuse s podnikateli 
- spolupořádání podnikatelských misí, 
veletrhů, konferencí 
- projekt poradenského centra pro začínající 
podnikatele (+ mentoring) 
- realizace dalších projektů pro rozvoj PP 

OKP MRPP KHK KK, 
KARP, CC 

Motivace firem ke vstupu do KHK KK (propagační článek o výhodách 
členství 4x ročně na webu města a v Karlovarských listech) 
Poskytnutí kanceláře (kontaktní místo) / finanční příspěvek na 
manažera pro KV 
Newsletter KHK KK pro podnikatele z Karlovarska (bez členství) 

8 
Motivační podpora bydlení pro 
vysokoškoláky 

OMM OMM obce v okolí Startovací byty pro vysokoškoláky (počet dle finančních možností 
města). Sleva na pozemky ke stavbě RD po vysokoškoláky 

9 

Kontaktní místo pro podnikatele 
(zprostředkování komunikace mezi 
podnikateli, školami, městem a partnery; 
podpora začínajících podnikatelů; přijímání 
podnětů od podnikatelů a jejich postoupení 
k řešení v rámci města / rozvojových 
partnerů; zajištění exkurzí pro žáky a 
výchovné poradce; poradenství pro 
investory na území města - na koho se s čím 
obrátit atd.) 

OKP MRPP KHK KK, KK, 
KARP, CI 

100 % informovanost ZŠ a SŠ o zprostředkování a organizaci exkurzí 
Ročně 500 nově registrovaných firem pro odběr newsletteru do 31. 12. 
1x měsíčně newsletter místním firmám 
1x měsíčně podklady pro PR článek 
Kancelář pro kontaktní místo / kapitálová účast na provozu 
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10 

Kompetenční centrum KARP (evoluce) 
- on-line poradenské centrum pro začínající 
podnikatele (projekt KHK KK) 
- zjištění potřeby firem a jejich ochoty 
spolupracovat - definování rozvojových 
témat 
- klasický inkubátor včetně technologií 
(později možná rozvoj VŠ a V&V) 

MRPP KARP KARP, KHK 
KK 

Kancelář kompetenčního centra v prostorách města / kapitálová účast 
na provozu 
Propagace využití kontaktního místa Univerzit mezi podnikateli (v rámci 
PR strategie) 
Pravidelné koordinační schůzky MM KV a KARP 4x ročně 
 

11 
Karlovy Vary - kongresová destinace OKP MRPP CC, KHK KK, 

DA ŽK, KK 
Definovat témata a harmonogram kongresů (2 nové kongresy ročně) 
Přidělení zodpovědnosti - organizace kongresů 
100 % splnění naplánovaných akcí 

 

5.2 Podpora spolupráce firem a škol / zkvalitnění vzdělávání 

číslo aktivita - PZO gestor realizátor partner indikátor 

1 

Motivační systém učitelů založený na 
výkonech 
- zajištění kvality výuky (pravidelné 
testování) 
- prevence snižování nároků 

KŠT ZŠ KK, KARP, 
UP 

Alokace rozpočtu na realizaci opatření 
Vytvoření schématu osobních motivačních ohodnocení (např. 90 % žáků 
si nepohorší při zachování standardu a kvality výuky) 
Splnění odsouhlasených hodnot schématu osobních motivačních 
ohodnocení 

2 
Zkvalitnění jazykového vzdělávání na ZŠ KŠT ZŠ  90 % absolventů má úroveň 1. jazyka A1 

50 % absolventů má úroveň 1. jazyka A2 
25 % absolventů má úroveň 1. jazyka B1 

3 
Zkvalitnění osobního rozvoje žáků KŠT ZŠ  90 % učitelů si pravidelně (min. 1x za 2 roky) zkvalitňuje odbornost 

90 % učitelů má kvalitní odborné vzdělání 

4 
Kvalitní technické vzdělávání 
- zatraktivnění technického vzdělávání - 
pokusy, odborníci z praxe 

KŠT ZŠ  80 % tříd zastoupeno na technicky zaměřených olympiádách a soutěžích 
40 % absolventů podává přihlášky na technické obory SŠ 

5 
Spolupráce firem a ZŠ - exkurze, 
popularizace žádoucích oborů 

KŠT ZŠ KARP/KHK 
KK/SPaD/ÚP 

/CI 

Alokace rozpočtu na pokrytí nákladů exkurzí 
Každá třída min. 2 exkurze v podniku za pololetí 

6 Technicky zaměřené volnočasové kroužky KŠT ZŠ firmy Každá škola nabízí možnost technicky zaměřeného kroužku 
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7 

PR strategie - vzdělávání rodičů - 
perspektiva rozvoje trhu a uplatnění žáků 
- prezentace možnost a perspektivy trhu na 
rodičovských schůzkách 
- propagační leták / brožura, případně web 
pracovních příležitostí a perspektiv 
- informace o perspektivách trhu a 
směřování KK a města KV v Karlovarských 
listech 

KŠT ZŠ KARP / KHK 
KK / UP 

Dokončení strategie do 30. 6. 2017 
Spuštění kampaně od 1. 9. 2017 
Ve spolupráci s podnikateli identifikovat příležitosti a témata 
Identifikovat příležitosti kde a jak se vzdělat a využít příležitosti trhu 
práce 
Zajištění oslovení cílových skupin dle marketingového plánu 
PR kampaň zaměřená na rodiče a osvětu o trhu práce a příležitostí 
- 4 články v Karlovarských listech o perspektivě uplatnění žáků a 
studentů ročně 

8 

Optimalizovaná struktura studijních oborů 
SŠ dle poptávky trhu  
- lobovat na kraji za upravení struktury 
studijních oborů dle potřeb trhu 
- popularizace žádoucích oborů na 
základních školách ve městě 
- vyčlenit zodpovědného pracovníka pro 
koordinaci těchto aktivit (ve spolupráci s KK 
/ partnery) 

KŠT, 
primátor 

SŠ KK, ZŠ, 
KARP, KHK 

KK, ÚP 

Komplexní analýza struktury oborů se SŠ ve spolupráci s KK 
Snížení počtu studentů oborů zaměřených na gastronomii a cestovní 
ruch o 5 – 10 % v závislosti na požadavcích zaměstnavatelů   
Zvýšení počtu studentů na oborech stavebních a technických o 5 % ve 
struktuře dle požadavků zaměstnavatelů 
Zvýšit úroveň vzdělání jazyků AJ, NJ, RJ 
- 90 % absolventů úroveň prvního jazyku min. A2 
- 60 % absolventů úroveň prvního jazyku min. B1 
- 40 % absolventů úroveň prvního jazyku min. B2 a druhého A2 
Zajištění kvalitních mladých výchovných poradců se znalostí SŠ a praxe 

9 

Zkvalitnění úrovně praktických znalostí a 
dovednost žáků a učitelů SŠ 

KK SŠ firmy, KARP, 
KHK KK, KV, 

UP 

Min. 2 exkurze za pololetí 
Min. 3 přednášky odborníků z praxe za pololetí 
Min. 1 školení učitelů odborného výcviku / odborných předmětů  
v podnicích 
Zpřísnění přijímacích zkoušek na všechny typy škol 
Min. 5 měsíců odborné praxe během studia 

10 

Vysokoškolské pracoviště uspokojující silnou 
místní poptávku po absolventech s vysokou 
přidanou hodnotou pro zaměstnavatele 

KK MSKV / 
OSD 

ZČU, KARP, 
KK, KV, 

soukromý 
investor 

Detašované pracoviště UK- fyzioterapie v letech 2017 / 2018 
Provedená analýza vhodných oborů a zaměření VŠ 
Studie proveditelnosti (ekonomika fungování, naplněnost oborů, 
uplatnitelnost studentů v praxi, participace firem na vzdělávání) 
Shoda na lokalitě umístění školy - zahájení přípravy na výstavbu 

11 
Web pro studenty a jejich uplatnitelnost na 
trhu nabízející informace o trendech a vývoji 
na trhu, nabízející stáže, brigády a odborné 

KK KHK KK, 
KARP, KK 

KV, firmy Návštěvnost min. 10 000 návštěv / rok a min. 2000 unikátních 
návštěvníků / rok 
Zapojení min. 100 firem ze sídelní aglomerace KV do 1 roku od spuštění 
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praxe 100 % informovanost studentů a pedagogů SŠ o tomto webu a 
možnostech jeho využití 

12 

Posílení role Balneologického institutu jako 
výzkumné organizace 

OKP BI VŠ, KARP Zajištění personální a finanční kapacity pro V&V 
Min. 1 výzkumný projekt ročně 
Cíl výzkumu  =  využití jeho výstupů ke zvýšení kvality a úrovně lázeňství 
a balneologie prostřednictvím místních podnikatelských subjektů a 
vzdělávání odborných pracovníků 

 

5.3 Plochy pro podnikání 

číslo aktivita - PZO gestor realizátor partner indikátor 

1 
Analýza využitelného majetku města Karlovy 
Vary pro podporu podnikání 

ORI   Dokončení analýzy 

2 
Urbanistická koncepce rozvoje města se 
zaměřením na rozvojové plochy, plochy k 
podnikání 

UUP   Dokončení koncepce 
Prezentace podnikatelům a občanům 

3 
Příprava průmyslové zóny - Jabloňová ORI   Dokončení přípravy průmyslové zóny 

Prezentace podnikatelům 

4 
Podnikatelský inkubátor - místo pro 
výstavbu 

ORI KK KARP Nalezení místa pro výstavbu  
Poskytnutí místa pro jeho výstavbu 

5 

Budovu bývalého sídla policie v I. P. Pavlova  ORI ORI  Získání ekonomického a funkčního hodnocení potenciálu využití budovy 
(ekonomická a funkční analýza – prodat či pronajímat) 
Získání architektonických návrhů využití budovy 
Analýza využitelnosti pro vysokou školu 

6 
Propagace příležitostí a ploch k podnikání 
 

ORI ORI KK, KHK KK, 
CI, realitní 
kancelář 

Umístění všech rozvojových ploch a nemovitostí města na portál 
http://www.karlovyvary-region.eu 
Nabídka prezentace na webu i podnikatelským subjektům 
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6.4 Zajistit efektivní řízení města jako instituce 

číslo aktivita - PZO gestor realizátor partner indikátor 

1 

Destinační management OKP IC KV DA ŽK, KK, 
AHR, 

Účast na přípravě kampaně DM ŽK. 
Kvalitní propagace města jako cílové turistické destinace na stávajících 
i nových trzích (západní Evropa, Skandinávie, USA, Čína, JV Asie). 
Intenzivnější propagace místních atraktivit, produktů, příběhů, historie 
a jedinečností. 
Větší viditelnost a zásah marketingových kampaní pro cílové zákazníky – 
vytvoření kompletní strategie včetně měřitelných cílů a vyhodnocování 
výsledků. 

 

8.1 Zajistit efektivní řízení města jako instituce 

číslo aktivita - PZO gestor realizátor partner indikátor 

1 
Zajištění výkonu funkce Manažera rozvoje PP OKP MSKV ORI, OSD, 

tajemník 
Zřízení funkce / přidělení zodpovědnosti v rámci kanceláře primátora 
Pozice podřízená Manažerovi strategie KV 
Představení osoby partnerům (partneři pro rozvoj, školy, podnikatelé) 

2 

Nastavení systému zjišťování - evidence – 
vyřizování požadavků města ze strany 
podnikatelů 

OKP MRPP KHK KK, CI Systém sběru podnětů (ideálně elektronicky včetně získání e-mailu / 
kontaktu) 
Systém řešení podnětů 
Každý podnikatel dostane odpověď o řešení jeho podnětu do 30 dnů od 
podání 

3 

Optimalizace systému strategického řízení 
úřadu s ohledem na realizaci rozvojové vize 
města – realizovatelnost opatření na 
podporu rozvoje PP 

MSKV MRPP Tajemník, 
náměstci, 
vedoucí 

relevantních 
odborů, 

partneři pro 
rozvoj 

Analýza a návrh optimalizace strategického řízení města 
Přidělení zodpovědnosti manažerovi rozvoje PP  
Implementace nového systému řízení do struktury a procesů města KV  
Vyhodnocování dosahování cílů strategických opatření 5.1 – 5.3. 
Detailní akční plány pro jednotlivé strategické cíle a rozvojové oblasti 
Nastavení systému vnitřního fungování a spolupráce s partnery 
Koordinační porady s partnery a mezi odbory MM KV 
Převedení realizace projektových záměrů opatření pro dosažení 
strategických cílů až na aktivity jednotlivých osob  
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4 

Zlepšení komunikace mezi jednotlivými 
odbory / pracovníky a jejich motivace 
spolupracovat při inovovaném systému 
řízení města 

OKP MSKV Tajemník, 
vedoucí 
odborů 

Porady vedoucích pracovníků pro koordinaci a spolupráci při naplňování 
SPURM 1x měsíčně 
Implementace řízení na základě strategických cílů včetně monitoringu a 
vyhodnocování 
Schválení systému odměn vedoucích pracovníků na základě dosažení cílů 
a další optimalizované nástroje motivace a vedení lidí 

5 

Marketingová strategie města a komunikační 
plán 
- bod 5.1.4 - PR strategie - přilákání obyvatel 
- bod 5.1.5 - PR strategie - propagace 
regionu (podnikání) 
- bod 5.1.11 - KV, kongresové město 
- bod 5.2.7 - popularizace příležitostí v 
žádoucích oborech 
- bod 5.2.11 - web pro studenty 
- bod 5.3.6 - propagace příležitostí a ploch k 
podnikání 
- bod 6.4.1 - Destinační management 

OKP MSKV DA ŽK, KK, 
KARP, KHK 
KK, CI, CC, 

SŠ, ZŠ 

Nastavení procesů v rámci strategického řízení města 
Zpracovaná marketingová strategie do 31. 12. 2016 
100 % splnění aktivit dle marketingové strategie města v daném období 

6 

Zkvalitnění komunikace a dosažitelnosti 
relevantních informací směrem 
k podnikatelům 
- v rámci PR strategie města rozpracovat 
podkategorii rozvoj podnikání 
- pravidelné informování podnikatelů o 
strategiích a dění ve městě 
- pravidelné konzultační dni ve spolupráci s 
KHK KK, CzechInvest, KARP, … 
- nastavení systému získávání, vyřizování a 
zpětného informování podnětů od 
podnikatelů. 

OKP MSKV KHK KK, 
kontaktní 
místo pro 

podnikatele 

Přidělení zodpovědnosti manažera komunikace s PP (manažer rozvoje PP, 
KHK KK) 
50 nových aktivně komunikujících podnikatelů do 31. 12. každý rok 
Pravidelná komunikace s podnikateli dle marketingového plánu 
Spuštění systému získávání a vyřizování podnětů od podnikatelů 
(prostřednictvím kontaktního místa pro podnikatele viz návrh 5.1.9) 

7 
Zrychlení fungování úřadů OKP MSKV odbory 

města 
Zjištění průměrné délky vyřizování podnětů a žádostí od podnikatelů / 
veřejnost 
Zkrácení lhůt na minimum do 1 roku od zjištění 



ANALÝZA ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU  
V PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ ORP KARLOVY VARY 

77 

8 

Exkurze vedoucích pracovníků / Příklady 
dobré praxe 

OKP MSKV  Návštěva Carsbad - California (podpora podnikatelského prostředí, 
spolupráce s PP, VŠ vzdělávání) 
Návštěva Bath - Velká Británie (destinační management, UNESCO, VŠ 
vzdělávání) 
Návštěva Bayreuth - Německo (podpora podnikatelského prostředí) 

9 
Provedení Cost Benefit Analýzy u 
relevantních projektů MM KV 

OKP MSKV ORI, OSD Sestavení nástroje (šablony v MS Excel) pro výpočet ukazatelů pro CBA  
Provedení CBA dle metodiky navržené v tomto dokumentu, pro 
plánované projekty města. 

 

8.2 Rozvíjet spolupráci a partnerské vztahy města 

číslo aktivita - PZO gestor realizátor partner indikátor 

1 
Spolupráce s rozvojovými partnery OKP MSKV Tiskové 

odd., 
MRPP 

Koordinační schůzky min. 1 x za 2 měsíce 
Koordinace komunikace (vůči podnikatelům, občanům) a vzájemná 
propagace aktivit 

2 

Pracovní skupina tiskových zástupců 
rozvojových partnerů 

OKP MSKV Tiskové 
odd., ÚP, 

KARP, 
MRPP 

Pravidelné informování tiskových zástupců partnerů 
Zajištění publikování tiskových zpráv dle operativních plánů 
Vyhodnocování efektivity komunikace 
KARP - projekt Smart akcelerátor – propagace/spolupráce 

3 
Zapojení do sítě spolupracujících měst v 
rámci projektu URBACT http://urbact.eu/ 

OKP OSD MSKV Zapojení do vybraného téma pro spolupráci - DDL na přihlášku 20. 6. 
2016 
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4.2 Cost Benefit Analýza navrhovaných PZO 
 
Cost Benefit Analýza je nástrojem pro hodnocení projektů zejména ve veřejné správě. Tento 

analytický nástroj slouží k získání měřitelných kritérií pro rozhodování o projektech investičního 

charakteru do veřejných statků (např. infrastruktury), ale může být použita i na projekty 

neinvestičního charakteru (například pořádání kulturních akcí a festivalů).   

V kontextu k účelu a zaměření tohoto dokumentu a navrhovaným PZO na podporu podnikatelského 

prostředí je patrné, že řada jich má neinvestiční charakter. Klasické pojetí CBA a převod na finanční 

ukazatele by byl kvůli praktické obtížnosti a relativně nízké finanční náročnosti značné části 

navrhovaných PZO příliš složitý, pracný a v praxi obtížně použitelný. Proto byla pro účely hodnocení a 

rozhodování o projektech na podporu rozvoje podnikatelského prostředí formulována další měřítka 

s cílem využít potenciálu CBM při rozhodování o projektových záměrech realizovaných MM KV, nebo 

dalšími partnerskými subjekty. 

Hlavním cílem této nově upravené metodiky hodnocení CBA je získat objektivní měřítka pro 

odůvodněné rozhodování o vynakládání veřejných prostředků. Město, stejně jako další subjekty 

financované z veřejných rozpočtů, tedy daní daňových poplatníků, by mělo dbát o co nejlepší a 

nejefektivnější využití těchto prostředků. Jinými slovy, finance a čas zaměstnanců by měly být využity 

na realizaci projektů, které mají co nejvyšší hodnotu, největší pozitivní dopad na co největší počet 

osob. Tato hodnota je vyjádřena právě hodnotou CBA.  

Při provádění CBA pro jednotlivé PZO je potřeba brát v úvahu několik rozměrů a specifik.  

Prvním jsou investiční náklady. Pod ně spadají finanční náklady přímo potřebné na realizaci daného 

PZO, ale také náklady na mzdy zaměstnanců, kteří se těmto aktivitám budou věnovat. Pro komplexí 

hodnocení je potřeba počítat nejen s náklady zaměstnanců MM KV, ale také zaměstnanců partnerů 

pro rozvoj a dalších osob placených v souvislosti s realizací daného PZO. Protože čas i finance jsou 

zdroje omezené, je vhodné brát v úvahu i náklady obětované příležitosti, což v reálu znamená 

preferovat projekty s nejvyšším pozitivním rozdílem pozitivních a negativních vlivů. Proto je 

metodicky správné, aby se náklady využívaly na projekty, které budou mít nejvyšší možný pozitivní 

dopad vyjádřený co největší hodnotou výsledného vlivu CBA.  

Druhým jsou přínosy, nebo benefity, celkově pozitivní vlivy. Jeho vyčíslení je poměrně snadné u 

projektů, jejichž hlavním cílem je dosažení zisku, nicméně například u projektů zahrnujících 

vzdělávání a pozdější uplatnění pracovníků na trhu páce a dopady jejich kvality na 

konkurenceschopnost, vyšší plat a roztočení ekonomiky je velice obtížné. Stejně obtížné je 

vyhodnotit finanční přínos plynoucí městu KV z rozpočtového určení daní, které závisí na komplexní 

výkonnosti místní ekonomiky (dani z příjmu fyzických i právnických osob, odvedeného DPH), které 

tvoří dlouhodobě přibližně polovinu příjmů města. Zde obecně platí, čím více zaplatí ekonomické 

subjekty a občané na výše uvedených daních, tím více peněz se vrátí do rozpočtu města na jeho další 

rozvoj. 
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Proto pro účely této analýzy a návrhů byla definována vlastní metodika, která umožní rámcové 

srovnání navrhovaných PZO. Doporučení dle metodiky MMR3 nejsou v tomto případě v plném 

rozsahu použitelná tak, aby bylo možné srovnávat všechny navrhované PZO. 

Tento nástroj a daná metodika mohou být i použity pro určení podmínek, za jakých je ještě možné 

dané PZO realizovat a v jaké oblasti docílit zvýšení výsledné hodnoty CBA. V reálu to bude znamenat 

porovnávání celkových nákladů na realizaci a zacílení daného PZO tak, aby co nejlépe ovlivňovalo 

pozitivní vlivy. Takto stanovené údaje mohou být také použity pro formulaci měřítek úspěchu 

realizace daného PZO.  

 

4.2.1 Měřítka 

 
Negativní vlivy: 

Negativní vlivy v sobě obsahují předpokládané investiční náklady a další peněžní náklady potřebné 

na provoz nad rámec nulové varianty (tedy rozdílu nákladů, které jsou na dané opaření vynakládány 

před a po realizaci daného PZO). Nákladnost v sobě obsahuje jednak investiční náklady, či prvotní 

náklady na pořízení / realizaci daného PZO, provozní náklady vynakládané po dobu životnosti / 

realizace daného PZO, tedy například náklady udržovací, mzdy osob vykonávajících aktivity přímo 

spojené s realizací opatření, případně jakékoliv další náklady přímo spojené s realizací daného PZO. 

Při praktickém výpočtu nebude vždy možné stanovit náklady přesně. Proto postačí kvalifikovaný 

odhad. 

Pro kvantifikací míry nákladnosti byla sestavena následující tabulka. Po vypočtení celkové nákladnosti 

pro realizaci daného PZO bude přidělena hodnota dle níže uvedené škály, která bude porovnána 

s pozitivními vlivy. Bodová hodnota je stanovena tak, že se odhad celkových nákladů na realizaci 

daného PZO vydělí částkou 250 000 Kč. Tato částka byla určena jako optimální měrná jednotka pro 

potřeby posuzování CBA pro návrhová opatření na podporu rozvoje podnikatelského prostředí, tedy 

obecně priority č. 5 SPURM – Posílení místní ekonomiky. 

Tabulka 13. Přehledová tabulka negativních vlivů CBA 

nákladnost 

Míra 
rozpočet (Kč) hodnota 

od do od do 

velmi malá 0 250 000 0 1 

malá 250 000 2 000 000 2 8 

střední  2 000 000 10 000 000 9 40 

velká 10 000 000 25 000 000 41 100 

velmi velká 25 000 000 a více 101 a více 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

                                                           
3
 Analýza nákladů a přínosů – metodická příručka MMR 2004 http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/3a86fbee-beab-48cb-8ad1-aa9ed89af9bc/1136372212-zpracov-n-anal-zy-n-klad-a-p-nos 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3a86fbee-beab-48cb-8ad1-aa9ed89af9bc/1136372212-zpracov-n-anal-zy-n-klad-a-p-nos
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3a86fbee-beab-48cb-8ad1-aa9ed89af9bc/1136372212-zpracov-n-anal-zy-n-klad-a-p-nos
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Pozitivní vlivy:  

Pro potřeby tohoto materiálu byly stanoveny vlastní ukazatele, aby bylo možné kombinovat a 

hodnotit projekty různého charakteru. 

Charakter dopadu je zohledněním časového hlediska, konkrétně doby, po kterou má dané PZO 

potenciál pozitivně ovlivňovat podnikatelské prostředí, aniž by bylo výrazným způsobem měněno či 

revidováno. Počet přímých beneficientů je vyjádřením počtu všech subjektů, ať už podnikatelských, 

nepodnikatelských, nebo občanů, kteří budou během, nebo po realizaci PZO pozitivně ovlivněni. 

Důležitost pro další opatření vyjadřuje počet ostatních PZO, jejichž realizace bezprostředně závisí na 

realizaci daného PZO. Jinými slovy, je to vyjádření míry, jakou dané PZO podmiňuje realizovatelnost 

ostatních PZO. Příjmový potenciál je hodnotící kritérium, které zohledňuje potenciál daného PZO 

generovat příjmy a to v kterékoliv fázi životnosti projektu, tedy po realizaci projektu (např. prodej 

zasíťované parcely, nebo placená přednáška po dokončení výzkumu BI), nebo v průběhu realizace 

(pronájem nemovitosti, příjmy za prodej reklamy během kongresů, úspora času potřebného na výkon 

aktivity například díky digitalizaci a elektronické komunikaci, nebo zefektivnění procesů). Příjmový 

potenciál je vhodné označit jako bonusové kritérium. Protože finanční návratnost není primárním 

cílem navrhovaných PZO, slouží toto kritérium k posílení pozitivního vlivu těch PZO, která svým 

charakterem buď finance přinesou, nebo je oproti nulové variantě uspoří. 

Tabulka 14. Přehledové tabulky pozitivních vlivů CBA 

charakter dopadu 
  

počet přímých beneficientů 

 
délka hodnota 

  
od do hodnota 

okamžitý do 6 měsíců 1 
 

velmi malý 0 20 1 

krátkodobý 0,5 - 2 roky 2 
 

malý 21 150 2 

střednědobý 2 - 5 let 3 
 

střední  151 500 3 

dlouhodobý 5 - 20 let 4 
 

velký 501 1 000 4 

permanentní více než 25 let 5 
 

velmi velký 1 001 a více 5 

 

důležitost pro další opatření 
 

příjmový potenciál (bonusový): 

 
od do hodnota 

  
od do hodnota 

velmi malá 0 0 1 
 

žádný menší než 0 1 

malá 1 3 2 
 

malý 0 % 25 % 2 

střední  4 7 3 
 

střední  26 % 50 % 3 

velká 8 10 4 
 

velký 51 % 75 % 4 

velmi velká 11 více 5 
 

velmi velký 76 % 100 % 5 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
V některých případech, například u PZO 6.4.1. je možné započítat také nepřímý příjmový potenciál, 

tedy například finance, které městu turisté a noví návštěvníci přinesou. Zde je ovšem nutno (a 

metodicky žádoucí) určit rozdíl před a po vynaložení financí na destinační management. Druhý 

příklad může být opaření 5.2.8. Pokud dnes absolventi škol nevykonávají povolání, na jehož výkon se 

připravovali, jsou náklady na odborné vzdělání vynaloženy neefektivně. Pro CBA může být tedy 

kalkulováno, že po optimalizaci struktury středního školství, jejímž výsledkem bude menší fluktuace 

absolventů v oborech gastronomie, můžou být náklady na odborné vzdělávání těch studentů, kteří se 
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oproti výchozímu stavu budou věnovat svému oboru, započítány jako úspora nákladů, tedy příjmový 

potenciál.  

Určení výsledného vlivu: 

Míra negativního vlivu je u každého PZO stanovena jako podíl celkových nákladů na realizaci PZO a 

koeficientu (částky) 250 000 Kč. 

Míra celkového pozitivního vlivu je součin všech čtyř pozitivních hodnot stanovených pro dané PZO.  

Výsledný vliv daného PZO je prostý rozdíl celkového pozitivního a negativního vlivu. Toto srovnání 

ukazuje, jaký celkový potenciální dopad má realizace daného PZO na rozvoj podnikatelského 

prostředí na zkoumaném území.  

Je žádoucí, aby byla výsledná hodnota vždy kladná, a také platí, čím větší, tím lepší.  

 

4.2.2 CBA navrhovaných PZO - příklad 

 
V následující tabulce je určená hodnota CBA pro každé navrhované opatření. Pro přehlednost je 

použité grafické zvýraznění hodnoty CBA. Barvy znamenají, čím červenější, tím menší celkový 

pozitivní dopad PZO a tudíž tím větší neefektivita daného PZO. Naopak, čím zelenější je barva, tím 

smysluplnější a opodstatněnější je se projektu věnovat. Je nutno zdůraznit, že se jedná pouze o 

orientační přehled sloužící jako demonstrativní příklad toho, jak by měla CBA ve skutečnosti 

vypadat. Hodnoty uvedené v jednotlivých sloupcích byly pouze přibližně odhadnuty. Pro objektivní 

rozhodovací proces bude v případě rozhodnutí používat tuto metodiku nutné jednotlivé hodnoty 

revidovat.  

V praxi bude velice záležet na politické vůli vedení města, které projekty podpořit a také jakou částku 

bude možno z rozpočtu alokovat na jejich uskutečnění. Výkonné týmy, tedy konkrétní osoby spadající 

pod realizátora PZO, uvedeného v kapitole 4.1 u každého navrhovaného PZO, pracující na daném 

projektu mohou jeho nastavením ovlivnit i dopad na počet beneficientů a u některých správným 

nastavením ovlivnit i finanční potenciál daného PZO.  

Interaktivní tabulka je součástí tohoto dokumentu a v elektronické podobě je k dispozici na ODS MM 

KV. Zde je uveden pouze ilustrativní příklad pro vybraná PZO. 

Tabulka 15. Příklad CBA navrhovaných PZO 
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5.1. 1 K Vytvoření / zavedení služeb BIC 20 3 3 2 2 36 16 

5.1. 2 K Poskytnutí prostor pro Coworkingové centrum 2 2 2 1 2 8 6 

5.1. 3 D 
Balneologický institut - optimální využití jeho 
potenciálu 40 4 5 3 2 120 80 

5.1. 8 K Motivační podpora bydlení pro vysokoškoláky 40 5 2 1 1 10 -30 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4.3 Analýza rizik navrhovaných PZO 
 
Analýza rizik v kontextu této analýzy rozvojového potenciálu v podnikatelském prostředí ORP Karlovy 

Vary je zaměřena na rizika, která mají reálný potenciál ohrozit dopad navrhovaných PZO pro rozvoj 

podnikatelského prostředí. U každého identifikovaného rizika jsou také navrhovaná opatření pro 

eliminaci jeho dopadu. 

Tabulka 16: Analýza rizik navrhovaných PZO pro rozvoj podnikatelského prostředí – obecná rizika 

Riziko Pravdě-
podobnost 

výskytu 

Míra 
dopadu 

Opatření k eliminaci 

Politická nevůle 
k realizaci 
navrhovaných PZO Střední Vysoká 

- představení návrhů politické reprezentaci města + odůvodnění 
- odsouhlasení navrhovaných opatření radou města 
- prezentace návrhu veřejnosti, podnikatelům i partnerům pro rozvoj 

(veřejný závazek) 
- přijetí klíčových bodů rozvoje PP v KV napříč politickými stranami 

zastoupenými v zastupitelstvu města 

Technická 
neproveditelnost 
daného PZO 

Střední Vysoká 

- zajištění výkonu funkce MRPP 
- zajistit, aby každá konkrétní navrhovaná aktivita byla přidělena na 

zodpovědnost konkrétní osobě 
- pravidelné vyhodnocování plnění plánu 

Udržitelnost aktivit 

Střední Vysoká 

- nastavení systému řízení města na základě vytyčených cílů a měřítek 
úspěchu 

- obecné přijetí inovovaného systému řízení úřadu politickou 
reprezentací a vedoucími odborů 

- úspěšná implementace inovovaného systému řízení 

Nedostatečné finance 
na realizaci PZO 

Střední Vysoká 

- opaření vyžadující kapitálovou investici řešit s využitím dostupných 
dotačních titulů 

- provedení analýzy využití dotačních titulů na realizaci projektů ve 
spolupráci s partnery pro rozvoj 

- důraz kladený na měkká opatření (spolupráce, komunikace atd.) 
- využití času stávajících zaměstnanců MM k práci na realizaci 

konkrétních PZO 
- intenzivní spolupráce s partnery pro rozvoj 

Nedostatečná 
komunikace při 
realizaci navrhovaných 
PZO 

Střední Střední 

- nastavení a zachování mechanizmů pro komunikaci a spolupráci 
v rámci MM i s partnery pro rozvoj 

- veřejný závazek – prezentace navrhovaných opaření podnikatelům i 
široké veřejnosti a pravidelné informování o naplňování strategie 

- kvalitně zpracovaná a dodržovaná marketingová strategie města 

Nefunkční spolupráce 
při realizaci PZO 

Střední Vysoká 

- využít politické strany zastoupené ve vedení města a KK k prosazení 
navrhovaných PZO 

- motivace klíčových osob k naplnění plánu – odměny vázané na výkon 
- pravidelné vyhodnocování účelnosti a funkčnost platforem pro 

spolupráci 
- měření výsledků spolupráce (dopadu realizovaných opaření) 
- nalezení výhod spolupráce partnerů pro rozvoj (partneři pro rozvoj 

musí získat výhodu díky spolupráci s městem = spolupráce musí být 
přínosná pro dosahování jejich vlastních cílů a účelu jejich existence) 

- využití všech nástrojů k ovlivnění a spolupráci v kapitálově 
provázaných subjektech MM nebo krajského úřadu pro KK 
(příspěvkové organizace, organizace s majetkovou účastí, subjekty 
získávající granty) 

Specifika veřejné 
správy 

Nízká Středí 
- analýza možností, jak v rámci veřejné správy a místní samosprávy 

motivovat (finančně / nefinančně) klíčové pracovníky ke spolupráci 
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- proškolení klíčových vedoucích pracovníků na efektivní komunikaci a 
typologii osobnosti 

- kvalitní vztahy na MM a mezi klíčovými pracovníky partnerů pro 
rozvoj (teambuilding, motivace, spolupráce na rozvoji organizace)  

Svázanost školským 
vzdělávacím plánem a 
ostatními pravidly u 
projektů zapojujících 
ZŠ a SŠ 

Vysoká Vysoká 

- Do příprav a analýz zapojit ředitele a učitele 
- Provedení analýzy možností / problematických nařízení 

znemožňujících zkvalitnění výuky 
- Lobbing za změnu příslušných opatření vedoucích ke zkvalitnění výuky 

Odmítání změn 
zaměstnanci, kterých 
se týkají 

Střední Vysoká 

- Nutnost zapojení lidí, jichž se změny týkají do příprav 
- Jasná a transparentní komunikace, vysvětlení důvodů 
- Testování na „dobrovolnících“ tam, kde je to možná (např. 1 škola) 
- Motivace zaměstnanců (finanční i nefinanční) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 17. Analýza rizik navrhovaných PZO pro rozvoj podnikatelského prostředí – specifická rizika 

Číslo 
PZO 

Riziko Pravdě-
podobnost 
výskytu 

Míra dopadu Opatření k eliminaci 

1.3. 1 
Nekvalitní zpracování 

Malá Velká 
- při zadání důraz na kvalitu a odbornost 

týmu 

1.3. 2 
Částečná realizace, nedostatek 

financí 
Střední Střední 

- zajištění dostatečné finanční rezervy / 
etapizace 

5.1. 1 
Nízká poptávka po službách 

Střední Velká 
- analýza potřebnosti – průzkum mezi 

podnikateli 

5.1. 2 Nevyužití prostor Střední Velká - analýza poptávky před investicí 

5.1. 3 

Nedostatečné financování 
Nízká kvalita výstupů 
Malá využitelnost výstupů pro 

rozvoj PP 

Velká 
Malá 

Střední 
 
 

Velká 
Velká 
Velká 

 
 

- priorita při sestavování rozpočtu města, 
dotace, komerční využitelnost výstupů 

- důraz na kvalitu + měřítka kvality u všech 
akcí 

- při zadávání projektů konzultace 
s odbornou veřejností a podnikateli 

5.1. 4 
Nekonzistentnost, krátkodobost 

Střední Vysoká 
- zajištění udržitelnosti naplňování na min. 5 

let 

5.1. 5 
Krátkodobost  
Špatné zacílení 

Střední 
Nízká 

Vysoká 
Střední 

- zajištění udržitelnosti naplňování, 
spolupráce 

- spolupráce s odbornými partnery 

5.1. 6 Příliš dlouhé trvání Střední Vysoká - přiřazení vysoké priority naplnění PZO 

5.1. 7 
Nekonzistentnost / krátkodobost 
Nevyužití plného potenciálu 

Nízká 
Střední 

Střední 
Vysoká 

- oficiální dohoda na středně dlouhé období 
- přesná formulace zadání a rozsahu 

spolupráce 

5.1. 8 
Neefektivita, nerealizovatelnost  

Vysoká Vysoká 
- detailnější analýza možností, náročnosti a 

efektů 

5.1. 9 
Nevyužití potenciálu 
Nezájem o služby 

Středí 
Středí 

Vysoká 
Vysoká 

- jasná formulace a popis činnosti 
- kvalitní a rozsáhlá propagace, zajištění 

dlouhodobého fungování 

5.1. 10 
Nevyužití potenciálu, 

neefektivita 
Střední 

 
 

Vysoká 
 
 

- analýza potřebnosti, studie proveditelnosti 
- jasná formulace přínosů pro rozvoj PP a 

propagace mezi cílovými uživateli 

5.1. 11 

Krátkodobost, nevyužití plného 
potenciálu ve středně 
dlouhém období 

Vysoká 
 
 
 

Vysoká 
 
 
 

- Zajištění lidského i finančního kapitálu 
k realizaci 

- Zajištění fungování alespoň 3 – 5 let 
- Měření a vyhodnocování efektu 
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- Spolupráce s podnikateli a partnery 

5.2. 1 
Svázanost školního řádu a 

vzdělávacího plánu 
Objektivnost měřítek 

Střední 
 

Vysoká 

Střední 
 

Vysoká 

- Analýza možností, workshop s řediteli 
- Spolupráce s řediteli – zapojit do příprav 

5.2. 2 

Schopnosti žáků 
Svázanost vzdělávacím plánem 
Nevole ke změnám ze strany 

rodičů 

Střední 
Vysoká 
Vysoká 

Vysoké 
Vysoká 
Vysoká 

- Analýza proveditelnosti – učitelé cizích 
jazyků 

- Spolupráce s řediteli 
- Důsledná a promyšlená komunikační 

strategie 

5.2. 3 

Svázanost vzdělávacím plánem a 
školským systémem 

Problematické objektivní měření 
Nedostatečná kvalifikace učitelů 

Střední 
 

Vysoká 
Střední 

Střední 
 

Střední 
Vysoká 

- Koncepční hledání prostoru pro změny a 
pozitivní lobbing za ně 

- Zapojení ředitelů, specialistů na vzdělávání 
- Analýza na každé škole – plán zvýšení 

kvalifikace 

5.2. 4 
Schopnosti a motivace žáků 

Středí Vysoká 
- Nutná vytrvalost, práce ve všech třídách, 

motivace těch s potenciálem uspět 

5.2. 5 

Nedostatek času na organizaci 
Nezájem ze strany podniků 

Vysoká 
Střední 

Vysoká 
Vysoká 

- Outsourcing organizace, např. kontaktní 
místo 

- Důkaz, že město řeší rozvoj PP komplexně 
= motivace podnikatelů ke spolupráci, 
komunikace 

5.2. 6 

Chybějící prostory 
 
Nezájem ze strany žáků 
Nedostatek vedoucích 

Vysoká 
 

Vysoká 
Vysoká 

 

Vysoká 
 

Vysoká 
Vysoká 

 

- Spolupráce s podniky a živnostníky 
- Využití dotací na pořízení vybavení a 

zázemí 
- Motivace žáků i rodičů (spolupráce PR) 
- Finanční odměna, spolupráce se seniory 

v důchodovém věku, zapojení podnikatelů 

5.2. 7 
Nezájem ze strany rodičů Vysoká Vysoká - Konzultace s PR specialistou / 

psychologem, jaká témata jak 
komunikovat po zaujetí rodičů 

5.2. 8 

Nedostatečná poptávka 
v regionu (odliv žáků mimo 
kraj) 

Systém financování školství 
 
 
Málo dat k objektivnímu 
rozhodování 

Střední 
 

Vysoká 
 
 

Střední 

Vysoká 
 

Vysoká 
 
 

Vysoká 

- Nutnost komplexního řešení školství na 
celorepublikové úrovni 

- Zvýšení atraktivity škol skrze kvalitu (např. 
brigády, praxe, jistá práce po absolvování, 
dobré platy absolventů) 

- Spolupráce s ÚP, podnikateli, partnery pro 
rozvoj, ČSÚ 

5.2. 9 

Financování školství (nevůle ke 
zpřísnění přijímacích řízení) 

 
Svázanost plánem vzdělávání 
Nezájem ze strany expertů 

Vysoká 
 
 

Vysoká 
Nízká 

Vysoká 
 
 

Vysoká 
Vysoká 

- Komplexní řešení rozvoje základního a 
středního školství v KK i v ČR, alternativní 
zdroje financování 

- Komplexní řešení rozvoje koncepce školství 
v ČR 

- Komunikace – benefity = kvalitní 
zaměstnanci 

5.2. 10 

Nedostatek financí 
 
Nedostatek kvalitních studentů 

Vysoká 
 

Vysoká  

Vysoká 
 

Vysoká 

- Alternativní řešení financování (soukromé, 
granty, školné…) 

- Důraz kladený na kvalitu a uplatnění 
absolventů na trhu práce  

5.2. 11 

Nízká návštěvnost webu 
 
Nedostatek praxí (atraktivního 

obsahu) 

Vysoká 
 

Středí 

Střední 
 

Střední 
 

- Zajištění kvalitního obsahu a propagace, 
participace studentů na tvorbě obsahu 
webu 

- Intenzivní spolupráce s podniky, využití 
grantů k popularizaci vzdělávání 

5.2. 12 
Nedostatečný finanční kapitál 
 

Střední 
 

Vysoká 
 

- Komerční využití, granty, stálá rozpočtová 
položka města 



ANALÝZA ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU  
V PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ ORP KARLOVY VARY 

85 

Nedostatečný lidský kapitál Střední Vysoká - Kvalitní ohodnocení, spolupráce 
s Univerzitami, mezinárodní projekty 

5.3. 1 … … … … 

5.3. 2 
Nezapojení podnikatelů a 

veřejnosti do jejích příprav 
Nízká Vysoká - Důraz na zapojení cílových skupin při 

zadání i realizaci 

5.3. 3 Neobsazení areálu Nízká Střední - Intenzivní propagace po dokončení příprav 

5.3. 4 

Neexistence vhodného areálu Nízká Vysoká - Výběr vhodné lokality v dostatečném 
předstihu (změnu charakteru využití 
pozemků v územním plánu / nákup 
vhodných pozemků…) 

5.3. 5 … … … … 

5.3. 6 
Neefektivní prostředek, slabý 

zásah 
Nízká Vysoká - Měření efektivity a výkonnosti reklamy 

6.4. 1 

Nefunkční koncept DA ŽK 
Nevyužití potenciálu  

Nízká 
Nízká 

Vysoká 
Vysoká 

- Aktivní působení zástupe města v DA ŽK 
- Jasné definování rolí DA ŽK a infocentra KV 

a prostoru pro spolupráci, měření 
efektivity propagace 

- Spolupráce s podnikateli 
- Koordinace marketingových PR kampaní 

města 

8.1. 1 

Nedostatečná kvalifikace / 
schopnosti 

 
Nejasné začlenění v rámci 

struktury MM KV a nejasný 
popis práce 

Nevyužití plného potenciálu 
funkce 

Střední 
 

Nízká 
 

Střední 

Vysoká 
 

Vysoká 
 

Vysoká 

- Jasná specifikace požadavků, kvalitní 
výběrové řízení 

- Jasná definice a popis pracovní pozice, 
měřítka úspěchu, prezentace v rámci MM 
KV 

- Představení manažera všem partnerům, 
pravidelné vyhodnocování plnění úkolů 

8.1. 2 
Povědomí podnikatelů o této 

službě 
Střední Vysoká - Dlouhodobá a kvalitní plošná PR kampaň 

8.1. 3 

Nevůle ke změně stávajícího 
systému 

 

Střední Vysoká - Morální podpora vedení města, obecný 
souhlas od zastupitelů města 

- Komunikace s vedoucími odborů, jejich 
motivace 

8.1. 4 

Osobní vztahy, osobnostní 
specifika a charakteristiky 
znesnadňující realizaci 

Střední Vysoká - Individuální práce se všemi klíčovými 
osobami 

- Pozitivní i citlivá negativní motivace 
jednotlivců 

8.1. 5 

Nekomplexnost, 
nekoordinovanost 

 
 
Neudržitelnost, nekonzistentnost 

Nízká 
 
 

Nízká 

Vysoká 
 
 

Vysoká 

- Při zadání dbát na kvalitu dodavatele 
- Nutno řešit komplexně a ve spolupráci 

s partnery 
- Nastavení procesů tak, aby přinášely 

výhody a zajistili udržitelnost 

8.1. 6 

Nezájem podnikatelů o 
spolupráci 

Střední Vysoká - Komunikovat zajímavé a přínosné 
informace 

- Efektivní využití komunikačních kanálů 
(osobní, email, elektronická a tištěná 
média) 

8.1. 7 
Chybějící efektivní nástroje 

měření a řízení procesů 
Nezájem ze strany zaměstnanců 

Nízká 
 

Nízká 

Vysoká 
 

Vysoká 

- Spolupráce vedoucích odborů 
s manažerem strategie KV 

- Pozitivní a citlivá negativní motivace 

8.1. 8 

Pouze „výlet“ bez reálného 
dopadu na změnu fungování 
MM KV 

Nízká Vysoká - Definování úkolů před a po exkurzi 
- Jejich splnění navázat například na finanční 

participaci zaměstnance na nákladech 
cesty 
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8.1. 9 

Neprovedení CBA  
 
Realizace projektů se zápornou 

CBA 

Nízká 
 

Středí 

Střední 
 

Střední 

- Zakomponování provedení CBA do 
vnitřních pravidel fungování města 

- Prověření možností, jak CBA zvýšit.  

8.2. 1 
Nízká intenzita zapojení partnerů Nízká  Střední - Vždy mít na paměti dosažení společného 

cíle 

8.2. 2 
Nízká intenzita zapojení partnerů Nízká  Střední - Priorita spolupráce zdůrazněná 

nadřízenými spolupracujících osob 

8.2. 3 

Nevyužití časově omezené 
příležitosti 

Střední Nízká - V krátkém čase rozhodnout, zda má město 
zájem se zúčastnit 

- V případě kladné odpovědi přidělit 
zodpovědnost a úkol konkrétní osobě 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4 Formulace akčního plánu a doporučeného harmonogramu jeho 

naplňování. 
 
Akční plán je posledním krokem plánování strategického rozvoje Statutárního města Karlovy Vary.  

V této fázi by mělo být každé navrhované PZO revidováno, aktualizováno a rozpracováno do 

konkrétních projektových kroků přiřazených konkrétním osobám, které je uskuteční.  

Níže je doporučený harmonogram realizace konkrétních PZO. Jeho praktická realizace však bude 

záviset na aktuálních kapacitách zaměstnanců MM KV a partnerů pro rozvoj stejně jako dostupných 

financích na pokrytí výdajů spojených s realizací daných PZO. Před realizací PZO je doporučeno 

postupovat dle bodů 7a – 7e popsaných v úvodu kapitoly č. 4. 

Dále je doporučeno tento harmonogram revidovat a aktualizovat každoročně při vyhodnocování 

plnění akčního plánu SPURM. 

 

Legenda k harmonogramu akčního plánu  

 Revize a přehodnocení záměru 

 Přípravná fáze realizace PZO 

 Realizace navrhovaného PZO 

 Realizace navrhovaného PZO partnerem  

 Využívání výhod plynoucích z PZO – udržovací aktivity 
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Tabulka 18. Harmonogram realizace navrhovaných PZO 
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projektový záměr opatření 

2016 2017 2018 2019 2020 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

   Prezentace výstupů analýzy                     

   Přijetí navrhovaných opatření rozšíření SPURM                     

1.3. 1 K Studie potřebnosti a optimalizace veřejné 
dopravy a parkování v KV 

                    

1.3. 2 S Realizace navrhovaných PZO                     

5.1. 1 K Vytvoření / zavedení služeb BIC                     

5.1. 2 K Poskytnutí prostor pro Coworkingové centrum                     

5.1. 3 D Balneologický institut - optimální využití jeho 
potenciálu 

                    

5.1. 4 S PR Strategie - Přilákání obyvatel "Karlovy Vary, 
město pro život, práci, podnikání" 

                    

5.1. 5 S PR Strategie - Propagace regionu - 
podnikatelské příležitosti 

                    

5.1. 6 S Lepší dopravní dostupnost města                     

5.1. 7 S Aktivní spolupráce s KHK KK                     

5.1. 8 K Motivační podpora bydlení pro vysokoškoláky                     

5.1. 9 K Kontaktní místo pro podnikatele                      

5.1. 10 S Kompetenční centrum KARP                     

5.1. 11 D Karlovy Vary - kongresová destinace                     

5.2. 1 D Motivační systém učitelů založený na výkonech                     

5.2. 2 D Zkvalitnění jazykového vzdělávání na ZŠ                     

5.2. 3 D Zkvalitnění osobního rozvoje žáků                     

5.2. 4 S Kvalitní technické vzdělávání                     

5.2. 5 S Spolupráce firem a ZŠ - exkurze, popularizace 
žádoucích oborů 
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projektový záměr opatření 
2016 2017 2018 2019 2020 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

5.2. 6 S Technicky zaměřené volnočasové kroužky                     

5.2. 7 S PR strategie - vzdělávání rodičů - perspektiva 
rozvoje trhu a uplatnění žáků 

                    

5.2. 8 K Optimalizovaná struktura studijních oborů SŠ 
dle poptávky trhu  

                    

5.2. 9 D Zkvalitnění úrovně praktických znalostí a 
dovednost žáků a učitelů SŠ 

                    

5.2. 10 D Vysokoškolské pracoviště uspokojující silnou 
místní poptávku po absolventech s vysokou 
přidanou hodnotou pro zaměstnavatele 

                    

5.2. 11 K Web pro studenty a jejich uplatnitelnost na trhu                      

5.2. 12 S Posílení role Balneologického institutu jako 
výzkumné organizace 

                    

5.3. 1 K Analýza využitelného majetku města Karlovy 
Vary pro podporu podnikání 

                    

5.3. 2 K Urbanistická koncepce rozvoje města se 
zaměřením na rozvojové plochy, plochy k 
podnikání 

                    

5.3. 3 K Příprava průmyslové zóny - Jabloňová                     

5.3. 4 K Podnikatelský inkubátor - místo pro výstavbu                     

5.3. 5 K Budovu bývalého sídla policie v I. P. Pavlova 
využít k rozvoji podnikání 

                    

5.3. 6 S Propagace příležitost a ploch k podnikání                     

6.4. 1 D Destinační management                     

8.1. 1 K 

Zajištění výkonu funkce Manažera rozvoje PP  

                    

8.1. 2 S Nastavení systému zjišťování - evidence – 
vyřizování požadavků města ze strany 
podnikatelů 
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projektový záměr opatření 
2016 2017 2018 2019 2020 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 

8.1. 3 S Optimalizace systému strategického řízení 
úřadu s ohledem na realizaci rozvojové vize 
města – realizovatelnost opatření na podporu 
rozvoje PP 

                    

8.1. 4 S Zlepšení komunikace mezi jednotlivými odbory 
/ pracovníky a jejich motivace spolupracovat při 
inovovaném systému řízení města 

     
 

               

8.1. 5 S Marketingová strategie města a komunikační 
plán 

                    

8.1. 6 S Zkvalitnění komunikace a dosažitelnosti 
relevantních informací směrem k podnikatelům 

                    

8.1. 7 S Zrychlení fungování úřadů                     

8.1. 8 K Exkurze vedoucích pracovníků / Příklady dobré 
praxe 

                    

8.1. 9 K Provedení Cost Benefit Analýzy u relevantních 
projektů MM KV 

                    

8.2. 1 S Spolupráce s rozvojovými partnery                     

8.2. 2 S Pracovní skupina tiskových zástupců 
rozvojových partnerů 

                    

8.2. 3 K Zapojení do sítě spolupracujících měst v rámci 
projektu URBACT http://urbact.eu/ 

                    

Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 1 – E-mail rakouské podnikatelky 

Preji hezky den, 
  
jsem rakouska podnikatelka clenka Hospodarske komory Rakouska a snazim se pomoci CR a 
predvesim svemu rodnemu mestu Karlovym Varum. Nabidla jsem proto magistratu prezentaci mesta 
na evropskem portalu za naprosto absurdne nizkou cenu. Ja vstupuji sama jako sponzor a zdarma 
delam vetsinu prace na projektu. Proste ji nikomu  neuctuji. 
Pro srovnani bezna cena reklamy za jeden den na novinove strane novin podobnych MF Dnes a 
Lodivym novinam  cini 6500 - 10 000 euro!!! za jeden DEN v Rakousku 
ja nabizim reklamu v Rakousku za 1300 euro na ROK. 
  
I presto, ze sam pan primator priznal, ze je to castka opravdu mala a tedy,  pokud budou mit hotely 
zajem on se prida. 
Bez prezentace mesta jako takoveho nebude turisticky ruch fungovat. Na zaklade statnich statistik 
prijelo do Karovych Varu jen kolem 3 tisice  prenocujich hostu za rok. Do Prahy 200 tisic. na tom je 
videt, jak jinak na sve reklame druha strana pracuje. Obytel naseho statu a Rakouska je temer stejne, 
ale nasincu jezdi do Rakouska 2 miliony. 
Propagaci mesta musi obstaravat na sve vlastni prostredky sami hotely.Ti nikdy nedokazou 
obsahnout reklamu tak komplexne, jako mesto, kdyz ma na propagaci miliony.  
  
Cesty propagace,  ktere se porad dokola opakuji - veletrhy, konference, tistene pruvodce .....jak se 
ukazuji jsou naprosto nefungcni. To, ze nejake Vary existuji vedelo 5 lidi za 9 let. To ze to jsou lazne uz 
nevedel vubec nikdo!!! Tezko muzou lidem prijet do mesta, kdyz netusi, ze toto mesto existuje. Nelze 
si objednat lazne nekde, kde netusi, ze nejake lazenstvi je. Lide vyrustaji ve varech s tim, ze jsme 
SVETOVE LAZNE. To nam tam tvrdi v pruvodcich, novinach a my, jak nejvetsi hlupaci tomu verime. 
FAKT DESNY: Vite, jaky to pro me byl sok, kdyz jsme zjistila, ze nase mesto Karlovy Vary v Rakousku 
nezna ale vubec nikdo?!   
  
cekala jsme, ze kdyz to rkenu na randici, jak spatna ta situace je, ze budou chtit neco zmenit. 
1. jenda skupina ale rekla, ze karlovy vary s ena rakousky trh nezameruje 
2. tomu, ze rakusane nezanji vary neveri 
  
tyto dva postoje zajsituji magistratu, ze nebudou nic delat. 
  
Asocialce hotelu rika - az budou z rakouska jezdit lidi, pak rkelamu v rakousku podporime. To je prece 
naprosto nelogicke. Prece by to melo byt prave naopak.  
  
Hospodarska komora Rakouska podporuje tento projekt a vsemozne mi pomaha, aby se propojila 
zapadni avychodni Evropa a staty se poznaly a karlovy vary ty se rozhodly nespolupracovat. ja to 
nechapu. 
  
Ano zverejenete to ve zprave, pokud si myslite, ze to pomuze. 
  
moje stranky http://www.tourismuseuropa.eu/ 
Bc. Petruse Havelkova 
 

http://www.tourismuseuropa.eu/

