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13:00 – 13:05 Přivítání (Jiří Hlavenka, člen Rady Jihomoravského kraje)

13:05 – 13:35
Aktuální informace z Úřadu práce k situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji (Úřad práce ČR –

krajská pobočka v Brně)

13:35 – 14:00
Aktuální informace z hospodářských komor k situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji

(hospodářské komory)

14:00 – 14:10 Činnosti Centra pro cizince Jihomoravského kraje (Alena Krejčí)

14:10 – 14:20
Kvalitativní šetření pracovního trhu: Poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících

v Jihomoravském kraji (Jiří Hlavenka)

14:20 – 14:50 Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje (KPMG)

14:50 – 15:30
Různé a diskuze

• CzechInvest – Aktuální informace k Technologické inkubaci startupů (Vít Čermák)

Pracovní setkání zástupců Jihomoravského kraje, krajské pobočky Úřadu práce ČR, 

hospodářských komor, regionální kanceláře agentury CzechInvest 

v Jihomoravském kraji a Jihomoravského inovačního centra

5. prosince 2022



Centrum pro 
cizince JMK
profesionalita, bezpečí a podpora pod střechou 
kraje
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Statistiky z KACPU

• Celkem registrováno od otevření KACPU přes 
45 tis. osob

• Přes 6 600 osob nahlásilo změnu adresy

• Přes 10 tis. osob dostalo přes KACPU 
ubytování

• V provozu PO, ST, PÁ mimo státní svátky

• Centrum pro cizince zajišťuje infoPoint a 
tlumočníky
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Statistiky Centra 
➢Počet klientů celkem (každá osoba započtena 

jednou bez ohledu na využití služeb)

• 2020 – 2 053 osob 

• 2021 – 2 067 osob

• 2022 - 2 967 osob 

➢Kurzy českého jazyka

• 2020: 139 kurzů; 1 678 účastníků z 90 
zemí

• 2021: 138 kurzů; 1 770 účastníků z 99 
zemí

• 2022: 199 kurzů; 2 261 účastníků ze 104 
různých zemí

➢Počet klientů v kurzech sociokulturní orientace

• 2020 – 375 osob

• 2021 - 367 osob

• 2022 – 208 osob  

➢Nejčastěji řešené oblasti:

• Změna pobytového oprávnění

• Bydlení

• Živnostenské oprávnění a daňové přiznání

• Přihlášení dětí do škol

• Důchody a sociální dávky

• Nostrifikace
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Výstupy roku 2022
• Aplikace Smart Migration South

Moravia - podpora cizinců v 
různých situacích a pomoc s 
orientací v novém prostředí 

• CV aplikace – možnost 
vytvoření dvojjazyčného CV

• Kampaň Naši krajané –
prezentace životních 
příběhů
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Centrum pro cizince JMK z. ú.
➢ Důvod vzniku: dlouhodobá potřeba 

autonomní, flexibilní instituce

➢ Koordinace a komplexní zajištění 

integračních služeb na území 

Jihomoravského kraje zaměřující se jak na 

cizince, tak na majoritu či orgány veřejné 

správy a další aktéry v území, a to ve všech 

fázích integračního procesu: lákání, přijetí, 

integrace, advokacie a inovace

➢ Role: výkonná, koncepční, koordinační

➢ Fungování na bázi partnerské spolupráce

➢ Aktivní spolupráce s významnými aktéry

integrace a zaměstnavateli

➢ Jednotné kontaktní místo pro lidi ze

zahraničí pod jednou střechou

➢ Reakce na aktuální trendy a inovace
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Co plánuje na r. 2023
➢ Udržet vysokou kvalitu služeb pro všechny cizince a 

posílit provoz s ohledem na nově příchozí

➢ Posílit koordinační, síťovací a informační roli Centra a 
fungování platformy

➢ Podpořit obce a aktéry na lokální úrovni z financí 
UNICEF

➢ Nastartovat lokální sítě v místech s vysokou 
koncentrací cizinců

➢ Reagovat na aktuální situaci v regionu, spolupracovat 
s klíčovými stakeholdery
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Co nabízíme
➢ Odborný personál a aktuální informace v oblasti 

integrace

➢ Data o počtech cizinců a jejich potřebách

➢ Možnost partnersky se zapojit do společných 

projektů, příp. financovat vaše aktivity pro cizince

➢ Kontakty na aktéry integrace, NNO, spolky, 

instituce k navázání možné spolupráce

➢ Pomocnou ruku pro ty, kteří přichází do kontaktu 

s cizinci
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Setkání platformy aktérů 
integrace cizinců v JMK
▪ 14.12.2022 od 14:30 h.

• Sál Café Práh

Po ukončení setkání proběhne slavnostní křest 
multikulturního kalendáře 2023



Centrum pro cizince JMK

Děkujeme za pozornost

www.cizincijmk.cz



Kvalitativní šetření 
pracovního trhu:

Poptávka po vysoce 
kvalifikovaných 
pracovnících ve 
vybraných 
hospodářských odvětví
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Metodologie a cíl výzkumu

• Cíl: Zmapovat potřeby zaměstnavatelů ze specifikovaných klíčových hospodářských odvětví

v rámci území JMK.

• Dotazníkové šetření + hloubkové polostrukturované rozhovory

• 40 dotazníků + 20 rozhovorů

• N = 60 (výsledná analýza provedena z celkového počtu 60 kompletních odpovědí)

• Sběr dat: 31. 8. 2022 – 28. 9. 2022
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Složení souboru

Nejčastěji zastoupené obory činnosti:

• Informační technologie, software a služby v IT (16,7 %)

• Pokročilé stroje a strojírenská zařízení (16,7 %)

16,7%

16,7%

11,7%

8,3%
6,7%

6,7%

6,7%

5,0%

5,0%

3,3%

13,3%

Informační technologie, software a služby v IT

Pokročilé stroje a strojírenská zařízení

Vzdělávání

Aerospace, letecký průmysl

Energetické strojírenství a elektrické komponenty

Věda a výzkum

Zdravotnictví

Výroba přesných a analytických přístrojů a zařízení pro měření a snímání

Zdravotnické a farmaceutické výrobky

Diagnostické přístroje a prostředky

Jiný hlavní obor činnosti

N = 60
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Složení souboru

Nejčastěji zastoupené subjekty dle počtu

zaměstnanců:

• 50–249 zaměstnanců (48,3 %)

• 10–49 zaměstnanců (23,3 %)

6,7%

23,3%

48,3%

10,0%

3,3%

8,3%

0-9 10-49 50-249 250-499 500-999 1000 a více

N = 60
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Složení souboru

Nejčastěji zastoupené subjekty z okresů:

• Brno-město (51,7 %)

• Brno-venkov (15 %)

5,0%

51,7%

15,0%

6,7%

6,7%

10,0%

5,0%

Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav

Hodonín Vyškov Znojmo

N = 60
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Poptávka po odbornících   
(vysoce kvalifikovaných pracovnících)

• Odborníky poptává 48 ze 60 ekonomických subjektů

• Aktuální poptávka: 238 pracovníků

• Nejvíce míst poptávají zaměstnavatelé v oborech:

vzdělávání (49 pozic), informační technologie,

software a služby v IT (44 pozic) a pokročilé stroje a

strojírenská zařízení (38 pozic)

• Většina subjektů, které poptávají odborníky má problém s

jejich obsazením

• Aproximace na Jihomoravský kraj: až 24 822*

poptávaných vysoce kvalifikovaných pracovníků

• JMK: 181 148 ekon. akt. subjektů (2021)

• pro odhad vybráno 8 651 subjektů s oborem 
činnosti vztahujícím se k předmětu zájmu šetření a 
s uvedeným počtem zaměstnanců

• *velmi vysoká míra výběrové chyby

56,3%
33,3%

6,3%
4,2%

Většinu pozic je problematické obsadit.

Některé pozice se daří obsadit, jiné ne.

Jedná se o nové pozice, prozatím nemáme zkušenost s jejich
obsazením.

Žádný problém s jejich obsazením většinou nemáme.

N = 48
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Témata související s obsazováním 
odborníků

• Odborníci se nepohybují volně na trhu práce

• Špatná personální situace na trhu práce

• Problém najít zkušené odborníky

• Přijímat absolventy není vždy řešení

• Nutnost poptávat v zahraničí

• Problém periferních lokalit

• Nezajímavost české firmy
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Osobní kompetence

• Nejdůležitější osobní kompetence odborníků:

týmový hráč (85 %), schopnost rychle se učit

nové věci (81,7 %).

85,0%

81,7%

58,3%

55,0%

43,3%

40,0%

35,0%

13,3%

11,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Týmový hráč

Schopnost rychle se učit nové
věci

Schopnost práce pod tlakem

Schopnost přicházet s novými
nápady na vylepšení procesů

Zvládání krizových situací

Asertivní jednání

Prezentační dovednosti

Přesvědčovací schopnosti

Jiné

N = 60
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Jiné osobní kompetence

• „proaktivita, orientace na výkon“

• „publikační činnost“

• „sebeřízení, sebereflexe a schopnost pracovat s komplexitou“

• „proaktivita, tah na branku, chuť do práce“

• „inovativnost, trpělivost, vytrvalost, zaujetí oborem“

• „odpovědnost a profesní znalosti“

• „poctivost a svědomitost“
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Osobní kompetence – příklady z rozhovorů

• záleží na pozici

• tvrdé i měkké kompetence jsou stejně důležité

• měkké kompetence jsou důležitější než tvrdé

• tvrdé kompetence jsou důležitější než měkké

Osobní kompetence jsou velmi důležitou součástí u vysoce kvalifikovaných pracovníků, od kterých se očekává

vysoká míra proaktivity, výkonnosti, sebekázně, asertivity, rychlého učení apod.

Z rozhovorů vyplývá, že se nároky na měkké či tvrdé kompetence odvíjejí od konkrétních pozic v oboru.
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Zaměstnanecké 
benefity

Z rozhovorů:

• nesetkáváme se se speciálními

požadavky na benefity

• požadavek na mzdu

• náročné konkurovat korporátům

71,7%

63,3%

63,3%

61,7%

61,7%

53,3%

53,3%

45,0%

36,7%

31,7%

26,7%

21,7%

16,7%

6,7%

0,0%

20,0%

Flexibilní pracovní doba

Dovolená navíc

Home-office

Vzdělávání – proplacení kurzů a stáží

Stravenky/stravenková karta

Jazykové kurzy

Příspěvek na penzijní pojištění

Dotované stravování na pracovišti

MultiSport karta

Finanční – významné výkonové odměny

Finanční – nadprůměrné finanční ohodnocení (ve 
srovnání se mzdami v JMK na dané pozici)

Zkrácená týdenní pracovní doba

Služební automobil k osobnímu využití

Dotované ubytování zaměstnavatelem

Finanční – nadprůměrné finanční ohodnocení (ve 
srovnání se mzdami v Evropě /ve světě na dané …

Jiné

N = 60
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Vnímání nedostatku 
odborníků

• 68,3 % ekonomických subjektů vnímá částečné

omezení v jejich fungování, 16,7 % významné

omezení

• Dopady: přerozdělení práce, omezení rozvoje

16,7%

68,3%

6,7%

8,3%

Ano, významně omezuje

Jen částečně omezuje

Ne, vůbec neomezuje

Nevnímáme problémy s nedostatkem
kvalifikovaných pracovníků

N = 60
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Subjekty zaměstnávající
pracovníky ze zahraničí

• 22 ekonomických subjektů ze 60 zaměstnává

odborníky ze zahraničí

• Převažuje střední motivace pro zaměstnávání

odborníků ze zahraničí (68,2 %)

• Problémy při adaptaci zahraničních

pracovníků nemá 90,9 % subjektů

18,2%

68,2%

13,6%

Nízká Střední Vysoká

N = 22
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Motivy zahraničních
pracovníků pro 
přesun za prací 

Jiné motivy:

• stejné místo studia a výkonu práce, specifické
zaměření pozice

• kultura ve společnosti a obor působení

• mobilita jako součást kariérního rozvoje

• obor/produkt a konkrétní profesní uplatnění

• unikátní pracovní zkušenost v naší firmě

50,0%

40,9%

36,4%

36,4%

27,3%

27,3%

22,7%

9,1%

13,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zajímavý kariérní růst

Ekonomická situace nebo válečná
krize v rodné zemi

Zajištěná podpora při adaptaci na
české prostředí

Osobní důvody pracovníka (např.
sloučení rodiny)

Nadstandardní finanční ohodnocení

Zajištěné bydlení

Velké množství různých benefitů

Nic z výše uvedeného

Jiné

N = 22
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Problémy při zaměstnávání ze zahraničí

• Problémy:

• Legislativní

• Jazyková bariéra

• Finanční náročnost

• Vzdálenost

• Odlišná kultura

• Špatná zkušenost

• Drahé bydlení

• Jazyková bariéra:

• podmínka naučit se česky

• částečný komunikační problém

• komunikace by nebyla problém

U organizací, které vyžadují komunikaci v českém jazyce,
je potřeba, aby přicházející zahraniční pracovníci komunikovali
v češtině.

Tam, kde alespoň část organizace je schopná se dorozumívat
v angličtině, by přetrvávala částečná jazyková bariéra.

Organizace, které se již běžně anglicky dorozumívají,
by neměly s adaptací problém.
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Legislativní bariéry 
při zaměstnávání
pracovníků ze zahraničí

• Nejčastěji zmiňované problémy jsou

náročná administrativa (58,3 %),

zdlouhavý proces (55 %), oznamovací

povinnosti na úřadech (46,7 %) a obtížné

získávání víz (43,3 %).

58,3%

55,0%

46,7%

43,3%

23,3%

21,7%

5,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Náročná administrativa

Zdlouhavý proces

Oznamovací povinnosti na
úřadech

Obtížné získávání víz

Nevím

Náročné obnovování víz

Jiné

N = 60
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Subjekty nezaměstnávající
pracovníky ze zahraničí

• 38 ekonomických subjektů ze 60 nezaměstnává

odborníky ze zahraničí

• Převažuje nízká motivace zaměstnávat odborníky

ze zahraničí (57,9 %), střední motivace (26,3 %)

• Některé ekonomické subjekty (bez ohledu na jejich

velikost) jsou na zaměstnávání ze zahraničí

připraveny a jiné nikoli.

57,9%26,3%

2,6%
13,2%

Nízká Střední Vysoká Nevím, nedokážu posoudit

N = 38
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Závěrečná 
doporučení

• Podpora vysokoškolských institucí

v kraji, užší spolupráce s nimi (51,7 %)

• Podpora příslušných oborů na středních

školách (43,3 %)

• propojení vzdělávání s praxí, motivace

studentů v rámci oborů, kvalitní výuka

51,7%

43,3%

40,0%

36,7%

25,0%

23,3%

6,7%

6,7%

8,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Podpora vysokoškolských institucí v
kraji, užší spolupráce s VŠ

Podpora příslušných oborů na středních
školách, které JMK zřizuje

Vzdělávání v českém jazyce

Zřizování poradenských center pro firmy
a podnikatele

Široká nabídka adaptačních kurzů pro
zahraniční pracovníky

Vytvoření a provoz databáze firem/start-
upů poptávajících vysoce kvalifikované

pracovníky

Podpora kulturních aktivit pro vyžití
zahraničních pracovníků

Žádnou

Jiné

N = 60
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Závěrečná doporučení
• Široká nabídka adaptačních kurzů pro

zahraniční pracovníky (25 %)

• Vytvořit a provozovat databázi firem/start-upů

poptávající vysoce kvalifikované pracovníky

(23,3 %)

• Podpora kulturních aktivit pro vyžití

zahraničních pracovníků (6,7 %)

• Vzdělávání v české jazyce (40 %)

• překonávat jazykovou bariéru

• Zřizování poradenských center pro firmy

a podnikatele (36,7 %)

• komplexní informace na jednom místě

• on-line či off-line poradny

• setkání pro sdílení zkušeností
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Další závěrečná doporučení

• Elektronizace procesů veřejné správy

při zaměstnávání ze zahraničí a jejich propojení

• Dotování pracovních míst pro obsazení

zahraničních odborníků

• Propojení výzkumných pracovišť VŠ

s průmyslem (např. možnost objednat si služby

v laboratořích)

• Zjednodušení legislativních procesů při

zaměstnávání odborníků ze třetích zemí

• Pomoc s ubytováním zahraničních

zaměstnanců

• Příspěvky na externí služby (např.

překladatelské, právní)
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Děkujeme za pozornost

• Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

• Zpracovala společnost Eyrie, s.r.o.: 

Odborní garanti, výzkumníci Analytici Projektovýmanagement

Ing. Iva Sehnalová Mgr. Aneta Fialová Bc. Kristýna Rochová

Mgr. Ladislav Buček Bc. Viktor Bělohoubek Ing. Jana Benešová

Mgr. Martin Švarc

Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.



Hospodářská strategie 
se zaměřením na vybraná 
území Jihomoravského 
kraje 

5.12.2022
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Program

Cíle a účel studie 

Představení zpracovatelského týmu 

Harmonogram

Metodologie zpracování 

Struktura návrhové části

Výsledky analytické části
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Cíle a účel Strategie  

„Zpracování souhrnné analytické a návrhové části dokumentu 
z oblasti vývoje a stavu hospodářství Jihomoravského kraje se 
zaměřením na území hospodářsky znevýhodněných území a jejich 
srovnání v základních klíčových ukazatelích s rozvojem území 
spadajícího do Brněnské metropolitní oblasti“

Struktura Strategie 
 Analytická část (zpracování na úrovni SO POU v relaci k BMO)

o Komparativní analýza geografických a socioekonomických ukazatelů
o SWOT analýza
o Shrnutí analýzy  

 Návrhová část
o Tematické oblasti 
o Návrhy a projekty k realizaci dle SO POU + indikátory

 Grafické přílohy
o Kartogramy a kartodiagramy
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Představení zpracovatelského týmu KPMG

Eva Bláhová 
Partner KPMG ČR 
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Radek Chaloupka
Manager 

Manažer projektu

Jiří Pánek 
GIS specialista 

Externí dodavatel KPMG

Vojtech Vašák
Consultant

Regionální rozvoj, hospodářství  
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Harmonogram projektu

Fáze projektu Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Přípravné práce 

Výzkumné práce 

Analytická část 

Návrhová část 

Projektový 
management

Termíny projednání s aktéry v území 

16.11.2022 Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje
24.11.2022 Rohatec - projednání v území
5.12.2022 Zástupci Úřadu práce a hospodářských komor 
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Metodologie
Metody 
 Sběr dat a informací - vlastní dotazníkový průzkum (municipality, DSO, MAS)
 Analýza sekundárních dat 
 Individuální konzultace a rozhovory – vybraní aktéři z území
 Pracovní workshopy v území 
 Jednání pracovních skupin

Metodický přístup k analytické části  
• Komparativní analýza

o seřazení sledovaných SO POU dle předpokladů a potenciálu hospodářského 
rozvoje

o 7 oblastí ovlivňujících hospodářský rozvoj regionů – každá oblast sestavena 
z dílčích indikátorů 

o Finální známka na škále 1-5 jak pro každou oblast, tak jako celkový potenciál
• Detailní analýza jednotlivých SO POU

o dílčí SWOT analýzy
• Souhrnná SWOT analýza 
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Výsledky zpracování analytické části 

Zde si předej slidy jak potřebuješ

Demografie – vývoj populace
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Výsledky zpracování analytické části 
Demografie – index stáří
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Výsledky zpracování analytické části 
Vzdělávání – podíl VŠ vzdělaných
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Výsledky zpracování analytické části 
Podnikání –
Intenzita ekonomické aktivity
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Výsledky zpracování analytické části 
Nezaměstnanost –
Podíl nezaměstnaných
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Výsledky zpracování analytické části 
Struktura hospodářství –
Podíl ekonom. subjektů v 
kvartérním sektoru
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Výsledky zpracování analytické části 

Sociální oblast – Podíl osob starších 15 let v exekuci
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Výsledky zpracování analytické části 

Název SO POU 
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So
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lní
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ci 

Rosice 2,02 1,5 1,6 2,5 3,3 1,4 1,8 2,0 
Tišnov 2,23 1,6 2,8 2,0 2,8 3,0 2,3 1,2 
Blansko 2,31 2,8 2,5 1,9 3,3 1,9 2,1 1,7 
Hustopeče 2,31 2,4 1,5 3,0 2,8 1,6 3,4 1,4 
Vyškov 2,34 3,1 1,8 2,0 3,8 1,4 1,9 2,4 
Pohořelice 2,48 1,1 1,4 3,8 3,5 2,4 3,1 2,2 
Ivančice 2,54 2,3 2,9 3,3 2,8 1,6 2,6 2,3 
Břeclav 2,58 3,7 1,5 2,7 3,0 2,2 2,4 2,6 
Klobouky u Brna 2,62 1,6 4,0 2,9 3,6 1,3 3,1 1,8 
Boskovice 2,68 2,3 3,1 1,9 3,8 2,9 2,6 2,3 
Bučovice 2,82 2,2 2,3 3,5 2,8 2,5 3,6 2,7 
Mikulov 2,85 2,2 3,0 3,3 2,1 2,9 3,6 3,0 
Letovice 2,89 3,0 2,7 2,4 3,4 3,6 3,2 2,0 
Bzenec 3,09 3,2 3,3 3,1 2,7 3,0 3,8 2,5 
Strážnice 3,10 4,6 3,6 2,5 3,6 3,2 2,8 1,5 
Kyjov 3,11 4,0 3,4 2,9 2,4 3,8 2,9 2,2 
Miroslav 3,17 1,8 3,2 4,8 3,6 2,6 3,8 2,4 
Znojmo 3,17 2,8 3,3 2,7 3,7 3,5 2,1 4,1 
Ždánice 3,20 2,3 3,6 4,1 3,5 3,2 4,0 1,7 
Ivanovice na Hané 3,20 2,7 1,8 4,4 4,8 1,2 4,2 3,3 
Hodonín 3,26 3,8 2,6 2,9 3,0 4,3 2,8 3,4 
Moravský Krumlov 3,33 3,2 3,7 2,9 4,4 3,1 3,9 2,2 
Veselí nad Moravou 3,49 4,7 3,4 3,1 2,6 4,6 3,6 2,6 
Velká nad Veličkou 3,90 4,4 3,9 4,3 4,1 4,0 4,7 1,9 
Velké Opatovice 3,92 4,6 4,0 4,5 4,4 3,6 3,4 2,9 
Hrušovany nad Jevišovkou 3,92 2,8 3,7 5,0 3,8 4,2 4,0 3,9 
Vranov nad Dyjí 4,30 4,6 4,4 5,0 3,3 3,8 4,1 5,0 
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Výsledky zpracování analytické části 
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Návrhová část – Prioritní osy a tematické oblasti

Dopravní infrastruktura a 
obslužnost území

• Dokončení páteřní
silniční/dálniční sítě

• Kvalitní silniční infrastruktura
• Modernizace a rozvoj 

železnice
• Dopravní dostupnost lokálních 

center veřejnou dopravou

Dostupné bydlení
• Podpora obcím při přípravě 

ploch určených k bydlení

Podpora podnikání
• Příprava ploch a objektů pro 

podnikatelské využití
• Podpora rozvoje podnikání v 

regionech

Vzdělávání
• Rozvoj a modernizace

infrastruktury a vybavenosti SŠ
• Podpora podnikavosti a

technického vzdělávání na
školách

• Podpora spolupráce a propojení
škol a místních zaměstnavatelů

Podpora zaměstnanosti
• Podpora umisťování osob v 

ev. ÚP do zaměstnání
Podpora inovací

• Podpora inovací ve firmách
• Podpora inovací ve veřejném

sektoru
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Návrhová část – Principy

Územní a tematická dimenze
 Prioritizace jednotlivých projektů / 

bonifikace při výběru projektů
 Výše podpory
 Výše spoluúčasti

Absorpční kapacity a synergické efekty 
 Umístění konkrétních projektů a 

intervencí
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Výhled činností a předpokládané výstupy 

Výhled činnosti 
 Dokončení návrhové části 
 Nastavení implementace 

Výstupy 
 Report  - výsledná studie
 Manažerské shrnutí 
 Kartografické výstupy
 Manažerský reporting 
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Radek Chaloupka
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