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Úvod 
 

Regionální profil Libereckého kraje (dále také jen „RP“) je zpracován jako součást celostátního 

projektu „Predikce trhu práce – KOMPAS“, jehož nositelem je MPSV v partnerství s Úřadem práce ČR, 

VÚPSV, NVF o.p.s. a partnery v jednotlivých krajích. Hlavním cílem projektu KOMPAS je vytvoření 

udržitelného systému spolehlivých predikcí trhu práce v ČR, včetně dosud chybějící regionální 

dimenze. MPSV tímto projektem připravuje jeden z nástrojů pro zkvalitnění predikcí trhu práce, 

centrální partneři do projektu přinášejí specializace a odbornost ze svých hlavních oblastí činnosti. 

Takzvané „krajské platformy“, zajišťované Teritoriálními pakty zaměstnanosti v jednotlivých krajích, 

hrají v projektu nově doplněnou a velmi důležitou roli nositelů regionální dimenze – protože trh 

práce je už ze své podstaty regionální záležitostí.  

Hlavním smyslem RP je shrnout základní podmínky a faktory, ovlivňující trh práce v Libereckém kraji, 

a to v širších souvislostech a s důrazem na využití při vytváření prognózy regionálního trhu práce. 

Těchto faktorů je celá řada, a to v regionálním, národním celoevropském a globálním měřítku. Patří 

mezi ně demografie, ekonomický vývoj, vzdělávání, nezaměstnanost, inovace a mnoho dalších, 

navzájem se ovlivňujících oblastí. Jedná se například i o technologické faktory a vlivy, jejichž 

významnými nositeli jsou především ekonomicky silné nadnárodní firmy s výrazným inovačním 

potenciálem. Jedním z úkolů Regionálního profilu je upozornit na takové faktory či vlivy, které se 

mohou specifickým způsobem projevovat na regionálním trhu práce v LK.  

Při zpracování tohoto dokumentu bylo využito mnoho zdrojů dat a informací, mezi nimi zejména 

statistické materiály nebo krajské strategické dokumenty. Ty zpravidla zahrnují trh práce jako jednu 

z dílčích rozvojových oblastí nebo jej sledují pouze z určitého specifického pohledu. Následně je 

uveden přehled těch nejzásadnějších zdrojů informací a rozvojových dokumentů, které byly využity 

při zpracování RP: 

• Zdroje Českého statistického úřadu (především Statistické ročenky ČSÚ Liberec) 

• Datové zdroje Úřadu práce ČR 

• Program rozvoje Libereckého kraje 

• Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 

• Regionální inovační strategie LK 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v LK 

• Krajský akční plán vzdělávání 

Z výše uvedených zdrojů byla čerpána jak data, tak i některé dílčí komentáře, použity byly rovněž 

vlastní výpočty. Snahou zpracovatelů je vyhodnotit dostupné podkladové materiály, analyzovat je a v 

rámci syntézy z nich vyvodit odpovídající a relevantní závěry. Regionální profil je rozdělen do dvou 

vzájemně propojených částí. Jedná se o vlastní analytickou část, obsahující texty, vybrané tabulky a 

grafy, doplněnou o přílohu - datový set, obsahující kompletní tabulky a případné další datové přílohy. 

Regionální profil by měl být využitelný nejen pro nejrůznější uživatele z oblasti veřejné správy, ale 

také pro hospodářské subjekty, vzdělávací instituce, neziskový sektor atd. Měl by být jedním 

z dokumentů a podkladů pro diskusi nejrůznějších subjektů působících trhu práce v Libereckém kraji 

v rámci vznikající „sítě regionálních aktérů“, která bude rovněž jedním z výstupů projektu KOMPAS.       
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I. Demografický vývoj  

I.1 Vývoj celkového počtu populace a věkové struktury populace 
Liberecký kraj je počtem obyvatel (442.356 obyvatel k 31. 12. 2018) druhým nejmenším krajem 

v České republice. Hustotou zalidnění více než 139,5 obyvatel na km² je mírně nad průměrem ČR.  

Nejvyšší koncentrace obyvatel je v okresech Jablonec nad Nisou (224,1 obyvatel na km2) a Liberec 

(175,3 obyvatel na km2). K 31. 12. 2018 bylo na území kraje 215 obcí a průměrná rozloha obce činila 

14,7 km2 . Podíl městského obyvatelstva činil 77,2 %. Méně urbanizován je pouze okres Semily, kde 

ve městech bydlelo pouze 56,7 % obyvatel. Se 104 445 obyvateli je hlavním centrem kraje Liberec, 

druhým největším městem je Jablonec nad Nisou s více než 45 tisíci obyvateli.  

Populační vývoj Libereckého kraje se výrazně neodchyluje od vývoje v ostatních krajích České 

republiky. Obyvatelstvo má proti republikovému průměru nepatrně mladší věkovou strukturu. 

Průměrný věk obyvatel kraje je 42,1 let, což je o 0,2 let méně, než je republikový průměr. Věková 

skladba obyvatel je v jednotlivých oblastech kraje značně rozdílná. Zatímco na Českolipsku a 

Liberecku patří populace k nejmladším v republice – 41,7 let, naopak na Semilsku je jednou 

z nejstarších – 43,3.  

Tabulka 1_I.1.1_Vývoj počtu obyvatel Libereckého kraje 

 
Zdroj: ČSÚ_https://www.czso.cz/csu/xl/obyvatelstvo-xl 

 

Graf 1_I.1.1_ Vývoj počtu obyvatel Libereckého kraje 2011 - 2016 

 
Zdroj: ČSÚ_https://www.czso.cz/csu/xl/obyvatelstvo-xl 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Střední stav obyvatelstva 438 132 438 593 438 473 438 813 439 152 440 179 441 300 442 356

v tom: muži 214 690 215 038 214 994 215 306 215 627 216 208 217 041 217 791

ženy 223 442 223 555 223 479 223 507 223 525 223 971 224 259 224 565
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Demografický vývoj v posledních letech není příliš příznivý, celkový přírůstek obyvatel dosáhl minima 

(nulové hodnoty) v roce 2012, od té doby jen velmi mírně roste. Celkový přírůstek přibližně odpovídá 

celorepublikovému průměru. Poměrně zajímavé je srovnání některých parametrů demografického 

vývoje se sousedními kraji – viz. tabulka, kdy Liberecký kraj je ve sledovaných hodnotách konstantní, 

tzn. počet obyvatel zůstává stejný nebo se jen velmi pomalu navyšuje.  

Tabulka 2_I.1.2_Vybrané demografické údaje sousedních krajů v roce 2018 

  kraj 

  
Liberecký Středočeský Ústecký 

Králové-    

hradecký  

počet obyvatel 442 356  1 369 332  820 789  551 021  

přistěhovalí 5 560  31 078  8 373  5 340  

vystěhovalí 4 524  15 630  7 425  5 061  

živě narození 4 725  14 776  8 099  5 677  

zemřelí 4 705  13 687  9 338  6 024  

Zdroj: ČSÚ - Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2018 

Z hlediska vývoje migrace obyvatelstva lze konstatovat, že od roku 2014 má v našem kraji opět 

kladné saldo ukazatel počtu přistěhovalých / vystěhovalých na území kraje, který byl v předchozích 

dvou letech záporný. Dopady na trh práce nejsou (ve srovnání s jinými kraji) zásadní, a to jak pokud 

jde o saldo, tak i o celkové počty migrujících osob. Trend do budoucna je velmi obtížně 

předpověditelný, velké změny se ale neočekávají. Liberecký kraj je zejména díky přírodním 

podmínkám dobrým místem pro bydlení. V ekonomických aktivitách se sice nemůže srovnávat 

s nejbohatšími kraji v ČR, ale situace je zde poměrně stabilní a určitým potenciálem je také 

příhraniční poloha kraje. 

Vývoj věkové struktury obyvatelstva Libereckého kraje je uvedena v následující tabulce.  

Tabulka 3_ I.1.3_Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31.12.2018 

rok   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkem 

  438 

609  438 851  439 639  440 636  441 300  442 356  

v tom ve věku:               

0   4 544  4 419  4 676  4 912  4 723  4 690  

1–4 

  19 

661  18 938  18 240  18 347  18 711  18 852  

5–9 

  23 

701  24 678  25 665  25 672  25 178  24 412  

10–14 

  20 

290  20 666  20 825  21 451  22 497  23 798  

15–19 

  20 

866  20 338  20 275  20 223  20 398  20 428  

20–24 

  27 

458  26 389  25 007  23 658  22 345  21 298  

25–29   28 28 643  28 574  28 389  27 962  27 635  
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919  

30–34 

  31 

514  30 217  29 519  29 230  28 971  28 884  

35–39 

  39 

029  37 806  36 359  34 434  33 086  31 667  

40–44 

  33 

296  35 626  37 331  38 724  39 349  39 150  

45–49 

  28 

451  28 193  28 631  29 507  30 978  33 179  

50–54 

  25 

574  26 775  27 517  28 107  28 287  28 021  

55–59 

  28 

592  27 095  26 050  25 009  24 457  24 972  

60–64 

  32 

327  31 750  30 627  29 656  28 473  27 372  

65–69 

  28 

827  29 936  31 520  31 555  30 974  30 216  

70–74 

  18 

015  19 319  20 069  22 071  24 429  25 934  

75–79 

  11 

424  11 795  12 521  13 318  14 149  15 363  

80–84   9 052  9 029  8 809  8 708  8 548  8 623  

85–89   5 177  5 205  5 229  5 310  5 387  5 438  

90–94   1 724  1 845  1 964  2 053  2 031  2 024  

95 a více   168  189  231  302  367  400  

Průměrný věk   41,1  41,4  41,6  41,8  41,9  42,1  

Index stáří (65+ / 

0–14) 

  

109,1  112,5  115,8  118,4  120,8  122,6  

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xl/vekove-slozeni-obyvatel-libereckeho-kraje-k-31-12-2018 

Věkové složení obyvatel kraje i jeho vývoj odpovídají celorepublikovým trendům a kopírují také vývoj 

v celé Evropě. Zvyšuje se průměrný věk obyvatel a mění se rovněž další ukazatele, související s trhem 

práce – zejména index ekonomické závislosti, kdy nepříznivý demografický vývoj, který poměřuje 

počet osob ve věku 0–14 let a 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let. K 31. 12. 2018 připadlo 

v Libereckém kraji na 100 osob v produktivním věku 56,5 "ekonomicky závislých" osob (meziročně 

více o 1,3 osoby). Index ekonomického zatížení nabývá příznivější hodnotu opět na straně mužů (51,4 

osob) než žen (61,8 osob). Z pohledu okresů našeho kraje byla nejméně příznivá hodnota ukazatele 

zjištěna v okrese Semily a Jablonec nad Nisou (58,3, resp. 58,4 osob), opačně tomu bylo v okrese 

Česká Lípa (53,2 osob).  Trvale klesající podíl osob v produktivním věku (byť dochází k jeho 

prodlužování) má a bude mít značné sociální i ekonomické dopady, se kterými je třeba počítat. 

Zřejmý je především nárůst počtu i podílu osob ve vyšších věkových kategoriích. Například obyvatel 

kraje ve věku 70 a více let přibylo jen za poslední 3 roky o více než 36% a tento trend bude 

nepochybně pokračovat i v dalších letech. Pozitivním jevem je změna reprodukčního chování 

obyvatelstva, která se projevila v zastavení negativního poklesu počtu dětí, kategorie 0-14 let 

https://www.czso.cz/csu/xl/vekove-slozeni-obyvatel-libereckeho-kraje-k-31-12-2018
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v posledních 5 letech mírně, ale pravidelně narůstá (v meziročním srovnání průměrně cca o 1% za 

rok).  

Graf 2_I.1.2_Vývoj věkové struktury obyvatel Libereckého kraje 2012 – 2018 

 

 
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xl/vekove-slozeni-obyvatel-libereckeho-kraje-k-31-12-2018 

Následující tabulka dokládá srovnání věkové struktury s hodnotami ČR a sousedních krajů. Je z ní 

patrné, že Liberecký kraj vychází jako průměrný – to se týká také dalších ukazatelů (průměrný věk, 

index stáří atd.). U sousedních krajů jsou zřejmé rozdíly, dané jejich ekonomicko-společenským 

vývojem v uplynulých desetiletích. Ve Středočeském kraji se projevuje jeho značný potenciál, 

plynoucí z napojení na hlavní město a mající velký vliv na zvyšování podílu mladých rodin. Naopak v 

Královéhradeckém kraji lze očekávat větší sociální problémy spojené se stárnutím obyvatelstva, a to 

zejména ve venkovských oblastech.  

  Tabulka 4_I.1.4_Věkové struktura obyvatelstva LK ve srovná s ČR a sousedními kraji k 31.12.2018 

  

ČR Liberecký kraj 

sousední kraje 

  
Středočeský Ústecký 

Králové-   

hradecký  

celkem 10 649 800  442 356  1 369 332  820 789  551 021  

podíly (%):           

 0–14 15,9 16,2 17,7 16,0 15,5 

15–64 64,5 63,9 64,1 64,7 63,3 

65 a více 19,6 19,9 18,2 19,3 21,2 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xl/vekove-slozeni-obyvatel-libereckeho-kraje-k-31-12-2018 

 

I.2 Vývoj zahraniční migrace  
V celé České republice, Liberecký kraj nevyjímaje, dlouhodobě přibývá cizinců. Dokládají to data ČSÚ i 

další zdroje, které zahrnují legálně pobývající cizí státní příslušníky. Oblast nelegální migrace je velmi 

obtížné datově podchytit a bylo by jistě zajímavé pokusit se v budoucnu popsat i tuto oblast. Ve 

srovnání s celou řadou evropských zemí ale u nás není tento problém tak významný. Nelegální cizinci 

jsou většinou soustředěni v hlavních centrech, kde sídlí velké firmy a existuje duální trh služeb, 

případně také stávající větší komunity cizích státních příslušníků s vyšší možností anonymního 

pobytu. 
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https://www.czso.cz/csu/xl/vekove-slozeni-obyvatel-libereckeho-kraje-k-31-12-2018
https://www.czso.cz/csu/xl/vekove-slozeni-obyvatel-libereckeho-kraje-k-31-12-2018
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 Tabulka 5_I.2.1_Počty cizinců v Libereckém kraji 

  2011 1012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cizinci celkem 16 660  16 604  16 819  17 048  17 894  18 705  19 790  21 364 

v tom: muži 8 838  8 777  8 904  9 055  9 536  10 037  10 649  11 668 

   ženy 7 822  7 827  7 915  7 993  8 358  8 668  9 141  9 696 

Státní občanství                 

   ze zemí EU 28 6 441  6 627  7 026  7 428  7 895  8 420  8 856  9 361 

   z ostatních zemí 10215  9977  9 793  9 620  9 999  10 285  10 934  12 003 

z toho:                 

Ukrajina 5412 5201   4 997  4 847  4 908  4 926  5 053  5 601 

Slovensko 3 484  3 671  3 867  4 087  4 298  4 566  4 758  4 888 

Vietnam 2 133  2 111  2 152  2 011  2 023  1 996  2 036  2 046 

Polsko 1482 1443 1 445  1 405  1 428  1 428  1 440  1 491 

Mongolsko 377  429  460  626  916  1 092  1 451  1 716 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-v-cr-bez-azylantu 

Konkrétní čísla dokládají, že počet cizinců v Libereckém kraji stoupl za posledních sedm let stoupl cca 

o 28%. Z údajů za poslední roky vyplývá, že rychleji roste příliv cizinců ze zemí Evropské unie, 

z ostatních zemí mimo EU jen velmi mírně. Pokud jde o jednotlivé státy, tak pro Liberecký kraj platí, 

že je nejzajímavější pro občany Ukrajiny, jejichž počet stoupl za posledních sedm let o 604 osob. 

Stagnuje naopak počet Poláků (podle oficiálních statistik – nezahrnuje nelegální pobyty a 

zaměstnávání!). Velmi pozoruhodný i ve srovnání s dalšími kraji ČR je nárůst počtu občanů 

Mongolska (o 624 za 3 roky) a jejich soustředění v okrese Česká Lípa. Při současném nedostatku 

pracovních sil se jedná o zajímavé posílení, otázkou zůstává dlouhodobá perspektiva jejich pobytu a 

zaměstnání v ČR.  

Srovnání s dalšími kraji v ČR vypovídá o tom, že územní rozdělení cizinců v ČR rozhodně není 

rovnoměrné. Největší počty se soustřeďují v Praze a Středočeském kraji (cca 50% všech cizích 

státních příslušníků, legálně pobývajících na území ČR). Regionem s vyšším zastoupením cizinců je 

ještě Jihomoravský kraj. Ostatní, zejména „venkovské“ kraje, mají podíl výrazně nižší viz. tabulka.  

https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-v-cr-bez-azylantu
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Tabulka 6_I.2.2_Cizinci v ČR dle jednotlivých krajů 

 
Zdroj:  https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu 

Z hlediska územního rozvrstvení cizinců v okresech Libereckého kraje pobývá největší počet cizích 

státních příslušníků (téměř polovina) v okrese Liberec, nejméně naopak v okrese Semily. Lze 

konstatovat, že kromě anomálie v umístění občanů Mongolska na Českolipsku (zaměstnávají je zde 

místní velké výrobní společnosti) je rozdělení ostatních komunit poměrně rovnoměrné. 

 Tabulka 7_I.2.3_Cizinci v LK dle jednotlivých okresů 

Kraj, okresy 
Cizinci 

celkem 

Cizinci - občané EU a občané třetích zemí v krajích ČR k 31. 12. 

20181) 

Ukrajina Slovensko Vietnam Polsko Mongolsko 

Liberecký kraj 21 364  5 601  4 888  2 046  1 491  1 717  

Česká Lípa 4 631  494  684  509  249  1 669  

Jablonec nad Nisou 4 414  1 287  1 299  433  396  2  

Liberec 10 373  3 172  2 463  893  657  45  

Semily 1 946  648  442  211  189  -  

Zdroj:  https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-v-cr-bez-azylantu 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Česká republika 434 153 435 946 439 189 449 367 464 670 493 441 524 142 564 345

PRAHA 160 783 162 715 161 006 166 332 171 408 184 264 195 068 205 595

Středočeský kraj 57 522 56 810 57 850 59 860 61 682 64 815 69 096 76 393

Jihočeský kraj 14 894 14 838 15 200 15 366 16 390 17 590 19 204 21 225

Plzeňský kraj 23 884 23 866 25 166 25 958 27 304 29 331 31 479 35 381

Karlovarský kraj 19 411 18 388 18 854 18 873 19 073 19 395 19 958 20 663

Ústecký kraj 30 607 30 461 31 520 31 878 32 612 33 593 34 978 37 017

Liberecký kraj 16 660 16 604 16 819 17 048 17 894 18 705 19 790 21 364

Královéhradecký kraj 14 078 13 269 13 312 13 266 13 683 14 348 15 268 16 654

Pardubický kraj 11 495 11 115 11 301 11 559 12 011 13 305 15 157 17 575

Kraj Vysočina 7 873 7 752 7 775 7 806 8 050 8 437 9 265 10 648

Jihomoravský kraj 36 386 36 690 37 804 38 588 40 366 43 447 46 574 50 351

Olomoucký kraj 9 765 9 807 10 041 10 110 10 413 10 889 11 425 12 302

Zlínský kraj 8 009 7 968 8 003 8 106 8 538 8 838 9 422 10 255

Moravskoslezský kraj 22 786 23 117 23 702 23 924 24 493 25 547 26 435 27 987

Nezjištěno - 2 546 836 693 753 937 1 023 935

https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-v-cr-bez-azylantu
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Graf 3_I.2.1_Cizinci v LK dle jednotlivých okresů 

 
Zdroj:  https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-v-cr-bez-azylantu 

I.3 Očekávaný demografický vývoj do roku 2025  
Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících nejen trh práce, ale celkový rozvoj regionu, je 

očekávaný vývoj počtu a struktury jeho obyvatel. V následující tabulce a grafu jsou využita data 

z predikčního modelu ČSÚ, který předpokládá mírný úbytek celkového počtu obyvatel Libereckého 

kraje v horizontu příštích 12 let. Model pochopitelně vychází z delších časových řad a vzhledem 

k poměrně nekontinuálnímu vývoje v posledních desetiletích je snížena pravděpodobnost jeho 

naplnění. Velký vliv na tento fakt má například migrace (vnitřní i přeshraniční), jejíž předpovídání je 

velmi obtížné, zcela jistě se bude projevovat také ekonomický vývoj regionu i celé České republiky. 

Jednou z „jistot“ je určitě trend stárnutí obyvatelstva, který bude mít zásadní vliv i na trh práce.    

 

Tabulka 8_I.3.1_Střední varianta projekce obyvatelstva s migrací – podíl předproduktivní, produktivní složky 

v % 

 
Zdroj:  https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9 

Tabulka 9_I.3.2_Střední varianta projekce obyvatelstva s migrací – podíl věkové skupiny typické pro na 

středoškolském, vysokoškolském vzdělávání a skupiny předdůchodové skupiny v % 

 
Zdroj:  https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9 

26%

23%

10%
7%

8%

26%

Počty cizinců v Libereckém kraji

Ukrajina Slovensko Vietnam Polsko Mongolsko ostatní

Ukazatel  Indicator 2011 2013 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Realita

ČR v % 14,7 15,0 15,4 15,7 15,7 15,9 16,0 16,1 16,0 15,9 15,7 15,6 14,9

Liberecký kraj v % 15,5 15,4 15,6 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7 15,5 15,3 15,0 14,6 13,6

ČR v % 69,1 67,6 66,3 65,0 65,0 64,5 64,0 63,6 63,3 63,1 63,1 63,1 62,8

Liberecký kraj v % 70,3 68,3 66,7 65,2 64,6 64,0 63,6 63,2 62,9 62,8 62,8 63,0 62,7

ČR v % 16,2 17,4 18,3 19,2 19,2 19,6 20,0 20,4 20,7 21,0 21,2 21,3 22,3

Liberecký kraj v % 15,6 16,2 17,6 19,0 19,7 20,2 20,7 21,1 21,6 21,9 22,2 22,4 23,7

Projekce

Věková skupina 0-14

Věková skupina 15-64

Věková skupina 65+

Ukazatel  Indicator 2011 2013 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Realita

ČR v % 5,5 4,9 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,2 5,4 5,3

Liberecký kraj v %  5,0 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8 4,9 5,1 5,4 5,6 5,4

ČR v % 6,5 6,3 5,9 5,2 5,0 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 5,6

Liberecký kraj v % 6,4 6,0 5,4 5,1 4,9 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 5,7

ČR v % 15,5 15,4 14,7 14,0 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,1 13,0 13,1 14,8

Liberecký kraj v % 14,3 13,4 12,5 12,1 11,9 11,9 11,8 11,7 11,7 11,7 11,9 13,6

Věková skupina 20-24

Věková skupina 55-65

Projekce

Věková skupina 15-19

https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-v-cr-bez-azylantu
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9
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II. Vzdělávání  

II.1 Vzdělanostní struktura obyvatel 
Z aktuální dat za rok 2017 mělo nejvíce obyvatel Libereckého kraje starších 15 let ukončené střední 

vzdělání bez maturity – 137,1 tis., tj. 37,0%. Další skupinu tvořili obyvatelé se středním vzděláním 

s maturitou - 119,7 tis., tj. 32,3%. Na třetím místě jsou obyvatelé se základním vzděláním anebo bez 

vzdělání – 58,9 tis., tj. 15,9%, nejméně početnou skupinu tvoří vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé 

v počtu 54,4 tis., tj. 14,7%.  

Tabulka 10_II.1.1_Vzdělanostní struktura obyvatel Libereckého kraje 

 

V Libereckém kraji docházelo v minulých letech k úbytku obyvatelstva v této věkové skupině. 

V posledních 4 letech se ale tento pokles zastavil a od roku 2014 se pohybuje mírně nad 370 tis. 

obyvateli. Z hlediska vzdělanostní struktury obyvatel Libereckého kraje starších 15 let jsme mohli 

sledovat trend úbytku počtu lidí v nižších vzdělanostních skupinách a naopak nárůst ve skupinách 

obyvatel s vyšším vzděláním. V roce 2017 však v tomto vývoji nastal obrat. Nejvýrazněji ubyli 

obyvatelé se středním vzděláním bez maturity (o 1,2%), ubyli vysokoškoláci (o 0,3%), zvýšil se počet 

obyvatel se středním vzděláním s maturitou (o 0,9%) a bohužel se zvýšil počet obyvatel se základním 

vzděláním (o 0,6%). V následujících letech bude třeba tento negativní trend sledovat. 

Zatímco u mužské populace jsou podíly obyvatel dle vzdělání poněkud odlišné, ženy kopírují 

vzájemné podíly dle vzdělání podle celkového stavu populace, pouze některé rozdíly více akcentují. 

Mezi muži je nejpočetnější skupina s ukončeným středním vzděláním bez maturity – 78,4 tis., tj. 

43,4% a další skupinu tvořili muži se středním vzděláním s maturitou – 53,4 tis., tj. 27,6%. Na rozdíl 

od celkové situace mezi obyvateli tvoří třetí nejpočetnější skupinu vysokoškoláci – 25,8 tis., tj. 14,3% 

a na posledním místě jsou muži se základním vzděláním anebo bez vzdělání – 22,8 tis., tj. 12,6%. Mezi 

muži došlo k největšímu poklesu ve skupině vysokoškoláků (pokles o 1,9%), naopak nejvíce 

akcelerovala skupina mužů se středním vzděláním s maturitou (zvýšení o 2,3%), o 0,2% se zvýšil počet 

mužů se základním vzděláním. 

Mezi ženami má pořadí těchto skupin jiné pořadí.  Nejpočetnějšími skupinami jsou ženy se středním 

vzděláním s maturitou (66,3 tis., tj. 34,9%), následované ženami s ukončeným středním vzděláním 

Ve věku 15 let a více 371,3 370,6 370,2 370,0 370,2 370,2##### ##### ##### ##### ##### #####

Základní vzdělání a bez vzdělání 70,0 18,9% 64,7 17,5% 61,5 16,6% 61,0 16,5% 56,8 15,3% 58,9 15,9%

Střední bez maturity 145,7 39,2% 142,4 38,4% 139,6 37,7% 140,2 37,9% 141,6 38,2% 137,1 37,0%

Střední s maturitou 110,4 29,7% 108,9 29,4% 117,6 31,8% 119,4 32,3% 116,1 31,4% 119,7 32,3%

Vysokoškolské 44,8 12,1% 54,6 14,7% 51,5 13,9% 49,1 13,3% 55,4 15,0% 54,4 14,7%

Muži 180,5 180,2 180,1 180,1 180,4 180,5

Základní vzdělání a bez vzdělání 25,3 14,0% 23,9 13,3% 23,2 12,9% 24,6 13,6% 22,4 12,4% 22,8 12,6%

Střední bez maturity 84,4 46,8% 82,9 46,0% 82,0 45,5% 80,3 44,6% 79,4 44,0% 78,4 43,4%

Střední s maturitou 46,9 26,0% 46,5 25,8% 49,9 27,7% 51,4 28,5% 49,2 27,3% 53,4 29,6%

Vysokoškolské 23,7 13,1% 26,9 14,9% 24,9 13,8% 23,7 13,2% 29,3 16,2% 25,8 14,3%

Ženy 190,8 190,4 190,1 189,8 189,8 189,7

Základní vzdělání a bez vzdělání 44,7 23,4% 40,7 21,4% 38,3 20,1% 36,4 19,2% 34,4 18,1% 36,1 19,0%

Střední bez maturity 61,3 32,1% 59,5 31,3% 57,6 30,3% 59,9 31,5% 62,2 32,8% 58,7 31,0%

Střední s maturitou 63,6 33,3% 62,4 32,8% 67,7 35,6% 68,0 35,8% 66,9 35,2% 66,3 34,9%

Vysokoškolské 21,2 11,1% 27,7 14,5% 26,6 14,0% 25,4 13,4% 26,1 13,8% 28,6 15,1%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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bez maturity – 58,7 tis., tj.31,0%.  Další skupinu tvořily ženy se základním vzděláním anebo bez 

vzdělání – 36,1 tis., tj. 19,0%), nejméně početnou byly ženy vysokoškolačky (28,6 tis., tj. 15,1%). 

Obecně ale neplatí totéž, co v případě mužů. Poklesl počet žen se středním vzděláním s maturitou (z 

35,2% v roce 2016 na 34,9% v roce 2017). Snížil se podíl skupiny zen se středním vzděláním bez 

maturity (o 1,8%). Naopak vzrost počet vysokoškolaček o 1,3% a o 0,9% se zvýšil počet žen se 

základním vzděláním anebo bez vzdělání. 

Ve srovnání s Českou republikou se postupně mění skutečnost, že podíl obyvatel se středním 

vzděláním s maturitou v Libereckém kraji je podstatně nižší a počet obyvatel s ukončeným středním 

vzděláním bez maturity je vyšší. V tomto segmentu se kraj začíná přibližovat republikovému průměru. 

Klesá počet lidí vyučených a roste podíl maturantů. V počtu obyvatel vzdělaných v oborech 

s maturitou se podíl zvýšil tak, že Liberecký kraj je třetí v pořadí v republice, za ním jsou kraje 

Karlovarský a Ústecký. Spolu s Jihomoravským krajem však došlo k nárůstu počtu obyvatel se 

základním vzděláním anebo bez vzdělání a k poklesu počtu obyvatel s vysokoškolským vzděláním. 

Graf 4_II.1.1_Vzdělanostní struktura obyvatel ČR podle krajů v roce 2017 
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Graf 5_II.1.2_Vzdělanostní struktura obyvatel Libereckého kraje v letech 2012 až 2017 

 

  

II.2 Vzdělávání na středních školách a na konzervatořích  
Ze statistických údajů Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy vyplývá, že se počet žáků na středních školách neustále zmenšuje. V roce 2012 

absolvovalo zdejší střední školy téměř 3 400 žáků, v roce 2017 to bylo o více než 700 žáků méně 

(2 771). Index změny mezi mezními roky daného období se tak přiblížil k 80% (I2011/2016 = 0,82) . 

Ve školním roce 2017/2018 se vzdělávalo ve středních školách všech zřizovatelů celkem 15 372 žáků, 

z toho 15 043 v denní formě studia. Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 to bylo o více než 2 046 

žáků méně. Podle druhu vzdělání převažují žáci na středních odborných školách v oborech s maturitní 

zkouškou. Jejich podíl ve školním roce 2012/2013 byl 44,9 %, ve školním roce 2017/2018 pak mírně 

vzrostl na 46,2 %. Tuto situaci spíš ale můžeme považovat za setrvalý stav. Druhou nejpočetnější 

skupinou jsou žáci středních škol v oborech bez maturitní zkoušky, kde jejich podíl činil ve 

školním roce 2012/2013 téměř 25,8%, zatímco ve školním roce 2017/2018 klesl o 1,1%. Je tedy 

možné konstatovat, že počet žáků v odborných školách se během sledovaného období snížil, nejvíce 

poklesl počet žáků oborů bez maturitní zkoušky. Prakticky stejné zastoupení, jen o velmi málo nižší 

měli studenti gymnázií, kterých ve školním roce 2012/2013 studovalo na školách v Libereckém kraji 

25,7%. Ve školním roce 2017/2018 počet gymnazistů mírně vzrostl na 26,5%. Nejpočetněji 

zastoupenou skupinou mezi gymnazisty je osmileté studium, ale to proto, že žáci v tomto oboru 

pobývají dvakrát tak dlouho než například studenti čtyřletého gymnázia. Z hlediska přijímaných žáků 

na tyto obory a tomu odpovídajícímu počtu absolventů jsou tyto dvě skupiny zastoupeny srovnatelně 

a počet přijímaných žáků a žáků ukončujících studium se zvolna zvětšuje (nárůst přijatých čtyřletých 

gymnazistů z 358 na 398, osmiletých z 293 na 311). Zhruba desetinové zastoupení mají žáci 

šestiletého cyklu gymnaziálního studia, což představuje jednu otevíranou třídu v kraji. Gymnaziální 

obory v tomto roce po dlouhé době zaznamenaly nárůst. Za zmínku stojí rovněž počet žáků 
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nástavbového studia, kde také došlo k významnému snížení počtu žáků, z počátečních 527 studentů 

ve školním roce 2011/2012 na 329 žáků ve školním roce 2017/2018. Nicméně z pohledu celkového 

počtu žáků na středních školách jde o bezvýznamný segment. 

V této souvislosti je možné konstatovat, že z tohoto pohledu se Liberecký kraj začal přizpůsobovat 

průměru republiky. Ve většině ostatních krajů jsme totiž v minulosti registrovali stále rostoucí podíl 

žáků ve všeobecně vzdělávacích oborech s maturitou, případně ve středních odborných školách 

s maturitní zkouškou na úkor oborů s vyučením, zatímco Liberecký kraj si z dlouhodobého hlediska 

udržoval poměr v jednotlivých segmentech škol bez výrazných změn. Letos se tento trend obrátil.  

Téměř všichni žáci na středních školách v Libereckém kraji studovali v denní formě. V kombinované 

(dříve dálkové) formě studia se vzdělávají prakticky jen jednotlivci.  

Jak se vyvíjelo střední vzdělání s výučním listem v Libereckém kraji v letech 2011 až 2017 podle 

skupin oborů popisuje tabulka č. 11. Ve školním roce 2017/2018 většina žáků studovala technické 

obory spojené s výrobou a stavebnictvím (61,8%) a jejich podíl se v zásadě nemění. Úbytek počtu 

žáků tak koresponduje s celkovým úbytkem počtu žáků v populaci. Druhou významnou skupiny 

s podílem 23,7% tvoří službové obory (například gastronomie), zde se počet žáků oproti roku 2011 

také příliš nezměnil. Ostatní skupiny oborů – umění a humanitní vědy, obchod administrativa a právo, 

zemědělství, lesnictví, zdravotnictví, sociální služby) jsou zastoupeny menšinově nebo nejsou 

zastoupeny vůbec.  

Tabulka 11_II.2.1_Střední školy - počty žáků oborů středního vzdělání s výučním listem denní formy 
vzdělávání podle skupin oborů ISCED-F 2013 
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2015/2016 4 041 - - 37 - 175 - - 2 533 254 87 955

2016/2017 3 905 - - 35 - 174 - - 2 382 258 96 960

2017/2018 3 715 - - 31 - 150 - - 2 296 260 97 881
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Tabulka 12_II.2.2_Střední školy - počty absolventů oborů středního vzdělání s výučním listem denní formy 

vzdělávání podle skupin oborů ISCED-F 2013 

 

Počet absolventů v denní formě vzdělávání na středních školách v oborech s výučním listem 

v minulých letech poměrně kolísal, ale v Libereckém kraji se zvolna přibližuje k hranici 800 žáků, 

z toho dvě třetiny získalo vzdělání v technických oborech a ve stavebnictví. Čtvrtina absolventů 

připadá na službové obory.  

Mezi středními odbornými školami, které žáci končí maturitou, panuje jako jinde v republice, vysoká 

pestrost. Zvláštností je nadprůměrný podíl uměleckoprůmyslových škol, což koresponduje 

s historickou tradicí kraje. Dosud pokračující pokles počtu žáků se po pěti letech zastavil, avšak ne ve 

všech skupinách oborů. Jednoznačně nejvíce žáků studuje všeobecný směr (necelá polovina). Jejich 

podíl ve sledovaném období na rozdíl od průměru České republiky v podstatě neklesl a kopíruje 

demografický pokles žáků (42,9 % v šk. r. 2012/2013 na 42,3 % v šk. r. 2017/2018). Druhou 

nejpočetnější oborovou skupinou jsou obory ekonomické (obchod, administrativa a právo), kde 

studovalo ve školním roce 2012/2013 necelých 2 tisíce žáků. O pět let později se jejich počty zmenšily 

pod 1,6 tisíce. V souladu s potřebami trhu práce je tak předstihl počet studentů v technických 

oborech, kdy pokles studentů nebyl tak strmý a v posledním sledovaném roce překročil hranici 2 000 

žáků. V tomto smyslu se opět Liberecký kraj chová výjimečně, díky úpravám sítě škol se nabídka 

vzdělávání více přizpůsobuje potřebám trhu, než je tomu v ostatních částech republiky (viz. výše 

uvedený nárůst podílů žáků v technických oborech). Projevují se tak opatření kraje na podporu 

těchto oborů – informační kampaň, stipendijní systém, podpora aktivit v rámci Operačního program 

VVV. Významně se také zvýšil počet studentů v pedagogických oborech, díky konjunktuře sklářského 

průmysl se zvýšil zájem žáků o studium v uměleckých oborech. V zásadě je možné konstatovat, že se 

tak děje právě na úkor úbytku studentů v ekonomických oborech. 
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2011/2012 1 127 - - 11 - 63 - - 666 53 28 306

2012/2013 978 - - 6 - 56 - - 583 50 17 266

2013/2014 935 - - 5 - 63 - - 577 53 30 207

2014/2015 1 019 - - 5 - 34 - - 632 58 26 264

2015/2016 884 - - 10 - 41 - - 559 55 27 192

2016/2017 844 - - 5 - 48 - - 473 65 39 214
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Tabulka 13_II.2.3_Počty žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání podle 

skupin oborů ISCED-F 2013 

 

Počet absolventů středního vzdělání s maturitou se ve sledovaném období výrazně snížil, za poslední 

období klesl z 2 230 na přibližně 1 857 žáků. Jde o přibližně o 15% pokles, což ve srovnání s Českou 

republikou není tak znatelný úbytek. Navíc úbytek se začíná zvolna zastavovat. Nejvíce zastoupeny 

jsou obory se všeobecným vzděláním, ty tvoří zhruba polovinu všech absolventů. I v tomto případě se 

Liberecký kraj chová velice specificky. Nadprůměrně je tu zastoupen podíl absolventů v uměleckých 

oborech (projevuje se tak přítomnost 5 středních uměleckoprůmyslových škol), přičemž jejich počet 

se i přes demografický pokles výrazně nezměnil a pohybuje se na 7%. Největšího poklesu dosáhly 

skupiny oborů všeobecně vzdělávacích, obchodu, administrativy a práva a také v technických 

oborech a ve stavebnictví. Naopak se zvýšil počet absolventů v oborech služeb a přiblížil se k 10%. 

Zdvojnásobil se počet absolventů pedagogických oborů, což souvisí se zřízením nové pedagogické 

školy v Novém Boru. 

Tabulka 14_II.2.4_Střední školy - počty absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní 

formě vzdělávání podle skupin oborů ISCED-F 2013 
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2012/2013 11 928 5 112 174 758 - 2 073 - 207 2 083 93 407 1 021

2013/2014 11 412 4 950 206 775 - 1 855 - 242 1 938 91 407 948

2014/2015 11 155 4 777 230 766 - 1 785 - 254 1 940 92 379 932

2015/2016 10 955 4 696 232 783 - 1 695 - 271 1 905 92 370 911

2016/2017 10 858 4 618 235 796 - 1 603 - 272 1 981 95 397 861

2017/2018 10 942 4 629 227 815 - 1 545 - 279 2 040 91 432 884

Programy  ISCED-F 2013
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2011/2012 2 230 947 25 147 - 457 - - 450 12 59 133

2012/2013 2 281 939 30 143 - 473 - 19 406 15 60 196

2013/2014 2 138 887 30 126 - 409 - 56 373 13 72 172

2014/2015 1 910 805 48 136 - 358 - 44 287 11 67 154

2015/2016 1 899 814 50 136 - 320 - 50 300 19 58 152

2016/2017 1 858 817 50 123 - 332 - 52 271 11 57 145
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Nezaměstnanost absolventů 

Pro dokreslení středního vzdělávání je nutné zabývat se uplatnitelností jejich absolventů. Tabulka 

zachycuje srovnání míry nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých kategoriích vzdělání absolventů 

středních škol umístěných v jednotlivých krajích.  

Tabulka 15_II.2.5_Míra nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých kategoriích vzdělání 2017 

 
Zdroj: NÚV 

Nezaměstnanost absolventů škol je v Libereckém kraji ve ´všech sledovaných položkách nad 

průměrem republiky. Relativně nejlépe jsou na tom obory kategorie K (úplné střední všeobecné 

vzdělání) díky nižšímu zastoupení populace v této skupině, nejhůře dopadá z toho pohledu skupina 

oborů kategorie L (úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou), kde 

nezaměstnanost je druhá nejvyšší v republice a průměr republiky překračuje o 3,5%. 

Absolventi středních škol v Libereckém kraji vykazovali ve srovnání s ostatními kraji poměrně vysokou 

míru nezaměstnanosti. Čím světlejší barva buňky tím vyšší míru nezaměstnanosti vykazují absolventi 

v kraji v dané kategorii vzdělání. Jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti absolventů v Libereckém 

kraji vykazují absolventi kategorií L , tj. středního vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené odborně. V 

tomto případě je v České republice již jen jeden kraj s vyšší úrovní míry nezaměstnanosti.  

Jako vysoce aktuální se jeví situace na středních školách u maturitních zkoušek, protože alarmující je 

z hlediska budoucnosti mladých lidí v kraji, z pohledu efektivity vynakládání veřejných prostředků a 

reálných potřeb trhu práce vysoká neúspěšnost žáků středních škol.  

Ve školním roce 2017/2018 se přihlásilo k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období celkem 2 438 

žáků. Maturitní zkoušku konalo celkem 2 238 žáků a z tohoto počtu uspělo 72,1 % žáků. V 

republikovém srovnání dopadli maturanti z Libereckého kraje hůře, neboť z celkového počtu 63 884 

žáků konajících maturitní zkoušku v celé republice uspělo 73,3 %. 

Kraj K L M E,H Celkem

Plzeňský kraj 0,7% 1,5% 2,7% 2,4% 1,8%

Jihočeský kraj 1,6% 2,5% 3,2% 3,3% 2,7%

Pardubický kraj 1,0% 2,8% 3,4% 3,6% 2,7%

Karlovarský kraj 0,9% 5,1% 1,8% 3,1% 2,7%

Hl. m. Praha 0,6% 4,5% 2,5% 3,7% 2,8%

Královéhradecký kraj 1,6% 3,2% 3,0% 3,5% 2,8%

Zlínský kraj 1,4% 4,1% 3,3% 4,6% 3,4%

Olomoucký kraj 1,2% 4,8% 3,5% 4,9% 3,6%

ČR celkem 1,5% 4,8% 3,7% 5,0% 3,8%

Středočeský kraj 2,1% 5,8% 4,1% 4,9% 4,2%

Kraj Vysočina 3,8% 4,2% 4,4% 5,4% 4,5%

Moravskoslezský kraj 1,8% 4,9% 4,7% 6,7% 4,5%

Liberecký kraj 1,6% 7,3% 3,7% 5,9% 4,6%

Ústecký kraj 1,8% 5,6% 4,6% 6,8% 4,7%

Jihomoravský kraj 2,0% 8,3% 5,4% 6,6% 5,6%
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Společnou část maturitní zkoušky konalo celkem 2 228 žáků a uspělo 77, 8 % žáků. Profilovou část 

maturitní zkoušky skládalo celkem 2 240 žáků a úspěšných bylo 88,9 % žáků. Nejvyšší úspěšnost žáků 

byla u zkoušky z cizího jazyka, tj. 89,0 %, a nejméně žáků uspělo u zkoušky z předmětu matematika, 

tedy 72,2 %. 

Graf 6_II.2.1_Podíl úspěšnosti žáků u maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 

 
Zdroj: Cermat (LK – Liberecký kraj, ČR – Česká republika) 

V podzimním zkušebním období se přihlásilo k maturitní zkoušce celkem 729 žáků. Maturitní zkoušku 

konalo celkem 654 žáků a z tohoto počtu uspělo 58,3 % žáků. Společnou část maturitní zkoušky 

konalo celkem 534 žáků a uspělo 52, 2 % žáků. Profilovou část maturitní zkoušky skládalo celkem 299 

žáků a úspěšných bylo 79,3 % žáků. Nejvyšší úspěšnost žáků byla u zkoušky z českého jazyka a 

literatury, tj. 67,7 % a nejméně žáků uspělo u zkoušky z předmětu matematika, tedy 39,2 %. 

Maturitní zkoušku ve zkušebním období 2018 vykonalo v Libereckém kraji úspěšně ze zkušebního 

předmětu český jazyk a literatura celkem 94,4 % žáků, ze zkušebního předmětu matematika 82,5 % 

žáků a ze zkušebního předmětu cizí jazyk celkem 93,3 % žáků. 

Přes opakovanou snahu se nepodařilo zjistit celkové údaje a údaje v podzimním termínu za ČR, 

výsledek proto nelze porovnávat a hodnotit. Porovnat je možné pouze oddělené předměty v jarním 

termínu, a to český jazyk a literatura (kraj 85,2%, ČR 89,5%), matematika (kraj 72,2%, ČR 77,6%) a cizí 

jazyk (kraj 89,0%, ČR 92,4%). Ve všech třech parametrech ji Liberecký kraj pod průměrem republiky. 
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II.3 Vzdělávání na vyšších odborných školách  
Jak ukazují počty absolventů denní formy studia vyšších odborných škol, o tuto formu vzdělávání 

v kraji není v podstatě žádný zájem. V posledních letech klesl počet škol a radikálně se snižuje počet 

zájemců o studium. Je zřejmé, že veřejnost nevnímá studium na VOŠ jako perspektivní a ve své 

studijní dráze raději volí cestu standardního vysokoškolského vzdělání.  

Vysoké školy, nabízející vzdělávání této skupině studentů, procházejí dlouhodobě růstem zejména 

kvantitativního charakteru. Domníváme se, že vyšší odborné školy mnohdy připravují absolventy lépe 

prakticky než akademická sféra, mají silné vazby na zaměstnavatele a regiony, silnou odbornou 

profilaci studia a v neposlední řadě sdílí zázemí a kapacity škol středních. Nejasné postavení a cíle ve 

vzdělávací soustavě, složité vnímání ze strany veřejnosti či nízká prostupnost programů vyšších 

odborných škol a škol vysokých vede však ke stagnaci celého segmentu. Vyšší odborné vzdělávání tak 

bude třeba transformovat, má-li být i v budoucnu zachováno ve vzdělávacím systému. 

Vyšší odborné školy navštěvovalo ve školním roce 2017/2018 v 8 vzdělávacích oborech ze 4 skupin 

oborů vzdělání celkem 248 studentů, tj. téměř polovina než ve školním roce 2012/2013. Počet 

vyšších odborných škol se snížil, úbytek studentů je dlouholetý, což zachycují následující dvě tabulky, 

a to nejen z celkového počtu studentů, ale i z vývoje počtu absolventů.   

Tabulka 16_II.3.1_Vyšší odborné  školy - počty studentů denní formy studia podle skupin oborů ISCED-F 2013 
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2012/2013 473 - - 76 - 276 - 49 - - 72 -

2013/2014 429 - - 55 - 253 - 39 - - 82 -

2014/2015 385 - - 58 - 208 - 29 - - 90 -

2015/2016 314 - - 59 - 142 - 22 7 - 84 -

2016/2017 233 - - 53 - 112 - 10 6 - 52 -

2017/2018 248 - - 47 - 120 - 5 6 - 70 -
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Tabulka 17_II.3.2_Počty absolventů denní formy studia podle skupin oborů ISCED-F 2013 

 

Seznam VOŠ 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková 

organizace 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková 

organizace 

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, 

příspěvková organizace 

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní 

náměstí 15, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, 

příspěvková organizace 

Za zmínku, byť možná okrajově stojí zastoupení počtu studentů z hlediska oborů. Největší zájem o 

studium a rovněž největší počet přijatých studentů do prvního ročníku vyššího odborného vzdělávání 

zaznamenaly stejně jako loni obory skupiny 63 Ekonomika. 

Tabulka 18_II.3.3_Počet studentů 1. ročníku a absolventů vyšších odborných škol dle jednotlivých skupin 

oborů 

SKUPINA OBORŮ 
1. ROČNÍK ABSOLVENTI 

14/15 15/16 16/17 17/18 14/15 15/16 16/17 17/18 

26 

Elektrotechnika, 

telekomunikační a 

výpočetní technika 

12 15 0 0 4 7 7 11 

53 Zdravotnictví 28 31 16 18 30 25 16 15 

63 Ekonomika a 111 64 55 56 32 28 22 19 
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2013/2014 91 - - 19 - 46 - 9 - - 17 -
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2015/2016 78 - - 8 - 28 - 7 - - 35 -

2016/2017 60 - - 12 - 23 - 5 - - 20 -
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administrativa 

82 
Umění a užité 

umění 
26 28 20 13 11 8 12 7 

CELKEM 177 138 91 87 77 78 55 52 

 

V prvních ročnících vyššího odborného vzdělávání se ve školním roce 2017/2018 vzdělávalo 87 

studentů, což představovalo pokles o 4 studenty oproti předchozímu školnímu roku. Oproti 

předchozímu meziročnímu srovnání, kdy pokles činil 47 studentů, se jedná opět o pokles mírný. Z 

celkového pohledu je však zřejmé, že početní stavy studentů v prvních ročnících mají sestupný trend, 

což odráží situaci v celém segmentu vyššího odborného školství.   

Největší zájem o studium a rovněž největší počet přijatých studentů do prvního ročníku vyššího 

odborného vzdělávání zaznamenaly stejně jako loni obory skupiny 63 Ekonomika a administrativa, a 

to 56. Zájem o tuto skupinu je již tradičně největší a dlouhodobě vykazuje největší počet studentů. 

Vysoká je ovšem neúspěšnost studujících.  

Nárůst, i když velmi mírný, zaznamenala i skupina 53 Zdravotnictví.  

V ostatních dvou skupinách, tedy 82 Umění a užité umění a 26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika, byl zaznamenán pokles zájmu o studium, resp. nulový zájem o daný obor. 

 

II.4 Vzdělávání na vysokých školách  
V Libereckém kraji realizují své aktivity 3 vysoké školy. Zcela dominantní zastoupení má Technická 

univerzita v Liberci. 

Technická univerzita v Liberci nabízí studijní programy budoucím odborníkům v oblastech 

strojírenství, textilního průmyslu, ekonomie, učitelství, mechatroniky, umění a architektury a 

zdravotnictví.  Textilní fakulta je v Evropě jediná svého druhu a nabízí studium perspektivních oborů 

jako je textilní marketing či návrhářství. Spolu se strojní fakultou tvoří základní kameny vzdělávání v 

Liberci se skvělým renomé. Technická univerzita v Liberci nabízí uchazečům kolem 120 studijních 

oborů. Univerzita dbá na těsném sepětí výuky s praxí.  Ve spolupráci s podniky řeší univerzitní vědečtí 

pracovníci i studenti konkrétní vědecké úkoly. Firmy zadávají témata diplomových prací, nabízejí 

podniková stipendia, české i zahraniční firmy se předhánějí v nabídkách pracovních míst 

absolventům. TUL spolupracuje ve vědě a výzkumu s prestižními univerzitami a vědeckými 

institucemi  z celého světa. Studenti mají možnost část svého studia absolvovat v zahraničí. Téměř 

200 smluv o spolupráci s univerzitami v Evropě a na dalších kontinentech jsou základem pro 

zahraniční spolupráci v oblasti vzdělávací i výzkumné činnosti. 

Při studiu je uplatňován evropský kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), absolventi 

získávají dvojjazyčný dodatek k diplomu (Diploma Supplement). 
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Univerzitní středisko Metropolitní Univerzity Praha v Liberci.  

Středisko nabízí kombinované studium bakalářských a magisterských oborů. V bakalářském stupni 

můžete studovat obor Mezinárodní vztahy a evropská studia či obor Veřejná správa. Metropolitní 

univerzita Praha navazuje v Libereckém kraji spolupráci s orgány státní správy i místní samosprávy a 

snaží se o rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání i vědy a výzkumu. Liberecké univerzitní středisko tak 

studentům nabízí možnost zúčastnit se odborných konferencí a přednášek nejen českých, ale také 

zahraničních pedagogů. 

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy UJOP 

V Liberci nabízí studium v mnoha oborech s individuálním přístupem ke každému studentovi. Úzce 

spolupracuje s TUL a v přípravných kurzech poskytuje základy ke studiu oborů na univerzitě typu: 

biomedicína, informatika, nanotechnologie, architektura, textilní design a další. Dále poskytuje 

přípravné kurzy češtiny pro cizince. 

Vývoj počtu studentů 

Z hlediska počtu studentů byl v kraji zaznamenán významný pokles, který mezi roky 2011 až 2016 

představoval přibližně 3 300 studentů, což prezentuje úbytek vyšší než 35%. Mimo jiné je způsoben i 

postupným odchodem soukromých vysokých škol z kraje (Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Vysoká škola Karla Engliše, a. s.), kdy na začátku sledovaného 

období navštěvovali tyto školy 623 studenti, dnes 204 (z toho je 201 student z Metropolitní univerzity 

Praha, o.p.s.). 

Tabulka 19_ II.4.1_Studenti vysokých škol - místo výuky kraj 

 

Při bližším zkoumání dojdeme k závěru, že se na poklesu podílely všechny sledované segmenty, 

nejvíce bakaláři 36%, doktoři o 28% a nejméně magistři 19%. Co je však důležité, podíl studentů 

studujících na vysokých školách v Libereckém kraji na celkovém počtu studentů se snižuje a 

z počátečních 32,4% poklesl na současných 26,2% z populace mladých ve věku 20 až 24 let. Největší 

pokles byl zaznamenán ve skupině bakalářských oborů. Bohužel se snížil i podíl studentů studujících v 

Libereckém kraji na celkovém počtu vysokoškoláků v republice. Znamená to, že mladí lidé začali více 

vyhledávat studijní možnosti mimo Liberecký kraj. 

Dalším důležitým hlediskem je pro analýzu vysokoškolského vzdělávání bydliště studentů, resp. počty 

studentů, jejich bydlištěm je Liberecký kraj. Těch v celé republice studuje v současnosti 9 153, v roce 

2011 to bylo více než 12,5 tisíce. Došlo tak k velkému úbytku a největší pokles byl zaznamenán ve 

skupině bakalářských studijních programů. Potěšující je, že si Liberecký kraj i přes celkový absolutní 

bakalářské magisterské
magisterské 

navazující
doktorské

2011 9260 6698 392 1822 398

2012 8720 6183 330 1878 370

2013 8275 5776 282 1874 377

2014 7541 5157 324 1724 363

2015 6873 4664 289 1593 360

2016 6363 4299 286 1484 318

2017 5 984 4 102 289 1 326 287

celkem

studijní programy
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úbytek žáků zachovává stabilní procentuální podíl z celkového počtu vysokoškoláků v ČR. V oblasti 

bakalářských studijních programů se pohyboval podíl studentů v rozmezí 3,3%, magisterských oborů 

mírně na hranicí 5,5%. Podíl doktorandů zvolna klesá a přiblížil se hranici 2,5%. 

Tabulka 20_ II.4.2_Studenti vysokých škol - bydliště Liberecký kraj 

 
 

Sledujeme-li počty „místních“ studentů z kraje studujících na našich školách, pak bohužel zjistíme, že 

krom toho, že se počet místně studujících vysokoškoláků rapidně snížil (ze 4 543 v roce 2011 na 

letošních 2 849 studentů, tj. úbytek o téměř 1 700 studentů), snížil se podíl studentů s bydlištěm v 

Libereckém kraji o 1,5% (ze 49,1% na letošních 47,6%). Přestože podíl těchto studentů je téměř 

poloviční, trend podílu je sestupný a znamená, že studenti bydlící v Libereckém kraji ve větší míře 

vyhledávají možnost studia mimo Liberecký kraj. Nejvyšší úbytky podílů místně bydlících studentů 

registrujeme u magisterských a doktorských studijních programů. 

 

Tabulka 21_ II.4.3_Studenti vysokých škol - bydlící a studující ve stejném kraji - Liberecký kraj 

 
 

bakalářské magisterské
magisterské 

navazující
doktorské

2011 12 552 8 105 1 060 2 760 732

2012 12 187 7 760 924 2 892 705

2013 11 649 7 284 861 2 874 713

2014 10 961 6 705 863 2 779 700

2015 10 033 6 093 798 2 538 685

2016 9 479 5 745 773 2 401 637

2017 9 153 5 618 798 2 204 581

celkem

studijní programy

bakalářské magisterské
magisterské 

navazující
doktorské

2011 4 543 3 376 201 821 161

2012 4 329 3 136 180 863 165

2013 4 058 2 873 159 873 169

2014 3 710 2 634 163 774 153

2015 3 245 2 257 137 732 137

2016 3 043 2 127 131 670 124

2017 2 849 2 025 126 604 104

celkem

studijní programy
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Tabulka 22_ II.4.4_Studenti vysokých škol - bydlící a studující ve stejném kraji - podíl na celkovém počtu 

studentů v kraji - Liberecký kraj 

 

V roce 2017 absolvovalo vysoké školy v Libereckém kraji 1 275 studentů, což oproti roku 2011 bylo o 

868 studentů méně (o více než 40%). Počátkem sledovaného období počty studentů rostly, pokles 

nastal až v roce 2013 a od té doby stále klesá. Největší úbytek studentů byl zaznamenán v oblasti 

bakalářských studijních programů, Mírně odchylně se sledovaný vzorek choval v případě 

magisterského navazujícího studia, kde počty studentů rostly až do roku 2015. I zde se však v závěru 

sledovaného období počty absolventů začaly znatelně snižovat.   

Tabulka 23_ II.4.5_Absolventi vysokých škol - místo výuky Liberecký kraj 

 

Počty absolventů vysokých škol s bydlištěm v Libereckém kraji se chovají velice podobně. K poklesu 

došlo ve všech segmentech sledovaného vzorku. Relativně stabilní byl počet absolventů v případě 

doktorských studijních programů, ale i zde byl v roce 2017 zaznamenán pokles (bylo dosaženo 

minima za období 2011 až 2017).  

bakalářské magisterské
magisterské 

navazující
doktorské

2011 49,1% 50,4% 51,3% 45,1% 40,5%

2012 49,6% 50,7% 54,5% 46,0% 44,6%

2013 49,0% 49,7% 56,4% 46,6% 44,8%

2014 49,2% 51,1% 50,3% 44,9% 42,1%

2015 47,2% 48,4% 47,4% 46,0% 38,1%

2016 47,8% 49,5% 45,8% 45,1% 39,0%

2017 47,6% 49,4% 43,6% 45,6% 36,2%

celkem

studijní programy

bakalářské magisterské
magisterské 

navazující
doktorské

2011 2 143 1 362 286 459 39

2012 2 191 1 448 149 563 32

2013 1 904 1 265 61 557 22

2014 1 833 1 155 56 574 51

2015 1 636 970 51 586 32

2016 1 447 882 40 492 35

2017 1 275 737 39 460 41

celkem

studijní programy
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Tabulka 24_ II.4.6_Absolventi vysokých škol - bydliště Liberecký kraj 

 

V případě studentů bydlících a současně studujících v Libereckém kraji byl vývoj v letech 2011 až 

2017 následující. Jejich počet se v tomto období snížil z 1005 studentů na současných 602, to je 

celkový pokles o více než 400. Na tomto poklesu se podílí především absolventi bakalářských 

studijních programů, v případě magisterského navazujícího studia je tento trend spíše podobný 

chování České republiky. V případě doktorských studijních programů odhadovat vývoj vzhledem k 

četnosti této skupiny by bylo diskutabilní, nicméně i zde lze sledovat spíše úbytek absolventů. 

Tabulka 25_ II.4.7_Absolventi vysokých škol - bydlící a studující ve stejném kraji - Liberecký kraj 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedených dat je také zřejmé, že počet studentů, kteří absolvovali studium v kraji oproti těm, 

kteří ukončili vysokoškolské studium mimo Liberecký kraj, je zhruba poloviční. Mimo Liberecký kraj 

proto studuje přibližně dvojnásobný počet obyvatel Libereckého kraje než v kraji samotném. 

V případě absolventů s bydlištěm v Libereckém kraji je třeba konstatovat, že se jejich podíl  na 

celkovém počtu absolventů v kraji mírně zvýšil a pohybuje se na hranici jedné poloviny. Z počátečních 

46,9% se zvýšil na 47,2%, trend je ale opačný a vyplývá ze situace, že se snižuje podíl celkového počtu 

studentů bydlících v našem kraji. 

bakalářské magisterské
magisterské 

navazující
doktorské

2011 2 956 1 708 312 878 62

2012 2 973 1 747 256 903 72

2013 2 892 1 674 178 985 57

2014 2 698 1 567 127 949 58

2015 2 574 1 369 144 1 001 67

2016 2 354 1 292 128 871 64

2017 2 074 1 129 100 795 52

celkem

studijní programy

bakalářské magisterské 
magisterské  

navazující 
doktorské 

2011 1 005 675 113 199 18 

2012 1 045 727 58 246 14 

2013 940 647 29 253 11 

2014 920 585 30 282 24 

2015 819 503 29 276 12 

2016 696 442 21 217 17 

2017 602 363 21 205 13 

celkem 

studijní programy 
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Tabulka 26_ II.4.8_Absolventi vysokých škol - bydlící a studující ve stejném kraji - podíl na celkovém počtu 

absolventů v kraji - Liberecký kraj 

 

Celkově je možné konstatovat, že kromě republikového trendu v úbytku celkového počtu 

vysokoškoláků  začíná projevovat jev, že stále více mladých lidí vyhledává možnost studia mimo 

Liberecký kraj. 

 

 

  

bakalářské magisterské
magisterské 

navazující
doktorské

2011 46,9% 49,6% 39,5% 43,4% 46,2%

2012 47,7% 50,2% 38,9% 43,7% 43,8%

2013 49,4% 51,1% 47,5% 45,4% 50,0%

2014 50,2% 50,6% 53,6% 49,1% 47,1%

2015 50,1% 51,9% 56,9% 47,1% 37,5%

2016 48,1% 50,1% 52,5% 44,1% 48,6%

2017 47,2% 49,3% 53,8% 44,6% 31,7%

celkem

studijní programy
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III. Ekonomická výkonnost  

III.1  Ekonomická úroveň kraje  
Jako základní ukazatel pro hodnocení ekonomické výkonnosti kraje jsou v rámci projektu KOMPAS 

použity regionální hrubý domácí produkt (HDP) a hrubá přidaná hodnota (HPH), v absolutních nebo 

přepočtených hodnotách. Konkrétně jde o hodnoty ukazatelů HDP a HPH prezentované v krajských 

statistických ročenkách ČSÚ. 

Dlouhodobý vývoj HDP v Libereckém kraji dokumentuje následující tabulka.  

Tabulka 27_III.1.1_Vývoj HDP v Libereckém kraji v letech 2011-2017 

Území / rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Česká republika     

(mil. Kč) 
4 033 755 4 059 912 4 098 128 4 313 789 4 554 615 4 773 240 5 047 267 

 
Liberecký kraj         

(mil. Kč) 
129 025 131 580 132 469 139 430 147 208 155 081 160 808 

 
meziroční nárůst 

(%) 
 - 2,0 0,7 5,3 5,6 5,3 3,7 

 
podíl kraje na na 

HDP ČR (%) 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

 
Zdroj: ČSÚ, http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg  

 

 

  

Z tabulky je vidět, že ve sledovaném období roste HDP v kraji podobně jako v celé České republice. To 

dokumentuje také téměř konstantní podíl kraje na HDP ČR.  Od roku 2013 byl sledován stabilní růst, 

který zpomalil v roce 2017 a pro nejbližší období se předpokládá jeho další zpomalování. 

 

 Zdroj: ČSÚ 

 

131 580 132 469
139 430

147 208
155 081

160 808

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoj HDP v Libereckém kraji (mil. Kč)

Graf 7_ III.1.1_Vývoj HDP v Libereckém kraji 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg
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Pro srovnání s dalšími kraji je vhodnější použít přepočtené ukazatele – HDP na 1 obyvatele. Jsou z něj 

zřetelně patrné rozdíly jak v produkci HDP, tak i v jeho časovém vývoji. 

Tabulka 28_ III.1.2_Vývoj HDP na obyvatele v LK a sousedních krajích 

 
 

V porovnání všech krajů ČR náleží Libereckému kraji až 12. místo, nižší hodnoty mají pouze Ústecký a 

Karlovarský kraj, srovnatelně s LK je na tom Olomoucký kraj (v posledních letech má ale vyšší tempo 

růstu). Ze sousedních krajů má nepříznivý trend vývoje Ústecký kraj, naopak Středočeský i 

Královéhradecký kraj rostou v posledních třech letech s větší dynamikou. Ve srovnání s celou ČR je 

Liberecký kraj poměrně výrazně pod průměrnými hodnotami (cca 75-80% hodnot ČR). 

Graf 8_ III.1.2_Vývoj HDP na obyvatele v LK a v sousedních krajích 

   

 

 

  

Území / rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2011

Česká republika 384 289 386 317 389 900 409 870 432 006 451 785 476 628 1,240

Středočeský kraj 346 428 349 550 348 696 376 832 399 682 414 379 445 710 1,287

Ústecký kraj 302 300 303 122 302 416 309 863 334 249 333 521 345 192 1,142

Liberecký kraj 294 489 300 005 302 114 317 744 335 210 352 313 364 699 1,238

Královéhradecký 

kraj
331 212 333 429 335 312 359 156 378 326 401 056 442 046 1,335

Zdroj: ČSÚ, http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg
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Celkový přehled makroekonomických ukazatelů Libereckého kraje uvádí následující tabulka. 

Tabulka 29_ III.1.3_Makroekonomické ukazatele Libereckého kraje 

  2015 2016 2017 

Hrubý domácí produkt (HDP)       

v mil. Kč 148 017  153 730  160 808  

v mil. EUR 5 426  5 687  6 108  

v mil. PPS1) 8 598  8 732  9 061  

vývoj ve srovnatelných cenách, 

předchozí rok = 100 105,1  102,4  104,1  

podíl kraje na HDP  

České republiky (%) 3,2  3,2  3,2  

HDP na 1 obyvatele       

v Kč 337 052  349 244  364 699  

v EUR 12 356  12 919  13 853  

v PPS1) 19 580  19 837  20 550  

průměr ČR = 100 77,3  77,4  76,5  

průměr EU 282) v PPS1) = 100 67,3  67,7  68,5  

HDP na 1 zaměstnaného        

v Kč 750 555  765 576  823 166  

průměr ČR = 100 84,6  84,5  87,2  

Hrubá přidaná hodnota (HPH)       

v mil. Kč 133 195  138 184  144 300  

v tom podíl odvětví (%)       

A      Zemědělství, lesnictví 

         a rybářství 2,0  2,0  1,7  

B–E   Průmysl      43,9  43,0  42,9  

F      Stavebnictví 5,5  5,7  5,3  

G–U  Služby 48,6  49,3  50,2  

Tvorba hrubého fixního 

kapitálu (THFK)       

v mil. Kč 33 678  33 131  .  

v mil. EUR 1 235  1 226  .  

podíl kraje na THFK  

České republiky (%) 2,8  2,8  .  

Tvorba hrubého fixního 

kapitálu na 1 obyvatele       

v Kč 76 689  75 267  .  

průměr ČR = 100 66,5  66,9  .  

Čistý disponibilní důchod domácností 

(ČDDD)       

v mil. Kč 86 957  91 984  94 711  

v mil. EUR 3 188  3 403  3 598  
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podíl kraje na ČDDD 

České republiky (%) 3,9  3,9  3,9  

Čistý disponibilní důchod domácností na 

1 obyvatele       

v Kč 198 011  208 970  214 796  

průměr ČR = 100 92,7  94,4  93,3  

Zdroj: Statistiská ročenka Libereckého kraje 2018   
1) PPS – standard kupní síly 

  

 
2) EU 28 – 28 členských států EU 

  

 
 

III.2 Odvětvová struktura ekonomiky kraje  
Liberecký kraj má stále převážně průmyslový charakter. V průběhu dvaceti let tradiční textilní 

průmysl ztratil své dominantní postavení, hospodářská recese z konce roku 2008 oslabila průmysl 

skla a bižuterie. Zpracovatelský průmysl je zaměřen na výrobu automobilů a výrobu pryžových a 

plastových výrobků. V zemědělství, které je pouze doplňkovým odvětvím, jsou hlavními plodinami 

obiloviny a pícniny v návaznosti na chov skotu. Nezanedbatelnou součástí ekonomiky Libereckého 

kraje je cestovní ruch. 

Následující hodnocení ekonomiky kraje vychází ze sledování vývoje hrubé přidané hodnoty (HPH), 

která je vyjádřena jak v absolutních hodnotách, tak i v podílech jednotlivých odvětví na celkové 

produkci HPH. Tyto podíly se v posledních šesti letech výrazně nemění a jsou obrazem struktury 

regionální ekonomiky Libereckého kraje. Kontinuálně dochází k mírnému navyšování podílu průmyslu 

(o cca 5 procentních bodů za uplynulých šest let), ostatní odvětví víceméně stagnují, zajímavý je 

mírný pokles podílu sektoru ostatních služeb (mimo služby, související přímo s cestovním ruchem). 

Tabulka 30_ III.2.1_Vývoj hrubé přidané hodnoty v Libereckém kraji v letech 2011-2017 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017-

2011 

Hrubá přidaná hodnota 

(mil.Kč)  

116 

441 

118 

247 

118 

576 

126 

065 

132 

357 

138 

184 

144 

300 
27 859,0 

v tom podle odvětví (%):                 

A Zemědělství, lesnictví a 

rybářství 
1,9 2,2 2,2 2,3 2,0 2,0 1,7 -0,2 

B-E Průmysl 38,0 39,8 40,8 41,5 42,1 43,0 42,9 4,9 

F Stavebnictví 6,3 5,9 5,7 5,6 5,8 5,7 5,3 -1,0 

G-I Obchod, doprava, 

ubytování a pohostinství 
17,2 16,5 15,9 16,0 16,5 15,4 15,8 -1,4 

J-N Služby 18,4 17,6 17,1 16,6 15,8 15,7 15,6 -2,8 

O-U Veřejná správa a 

ostatní 
18,2 17,9 18,1 18,0 17,8 18,2 18,7 0,5 

Zdroj: ČSÚ, http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg    
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 Celková produkce HPH (v absolutním vyjádření) vzrostla v Libereckém kraji za sledované období šesti 

let o 23,9%, což je mírně nižší míra růstu než je hodnota pro celou ČR (24,4%). Rostoucí podíl 

průmyslu na tvorbě HPH je odrazem celkové konjunktury české ekonomiky ve sledovaném období.  

Graf 9_ III.2.1_Vývoj HPH v Libereckém kraji 

 

Uvedené grafy, jejichž zdrojem jsou informace z datových zdrojů ČSÚ, dokumentují časový vývoj 

tvorby hrubé přidané hodnoty v Libereckém kraji v členění podle skupin odvětví a podrobněji podíly 

těchto skupin odvětví v roce 2017. Zcela evidentní je vysoký podíl průmyslu a to zejména 

zpracovatelského. 

Graf 10_ III.2.2_Podíly odvětví na tvorbě HPH v Libereckém kraji v roce 2017 
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Následující tabulka dokládá porovnání vývoje odvětvové struktury tvorby hrubé přidané hodnoty 

mezi Libereckým krajem a celou ČR za období posledních 6 let. Z uvedených dat vyplývá, dominantní 

podíl zpracovatelského průmyslu je v kraji ještě výrazně vyšší než průměr ČR a tento rozdíl stále 

stoupá. Podíly ostatních odvětví v kraji jsou víceméně srovnatelné s ČR, poměrně překvapivý je nižší 

podíl odvětví cestovního ruchu (obchod, doprava, ubytování a pohostinství) ve srovnání kraje a ČR. Je 

to způsobeno nižší podnikatelskou aktivitou v oblasti obchodu a dopravy.  

Tabulka 31_III.2.2 _ Odvětvová struktura HPH v Libereckém kraji ve srovnání s ČR v roce 2011 a 2017 (v %) 

odvětví  

2011 2017 

Liberecký 
kraj 

ČR kraj-ČR 
(p.b) 

Liberecký 
kraj 

ČR kraj-ČR 
(p.b) 

Zemědělství, lesnictví a rybářství (A) 1,9 2,4 -0,5 1,7 2,3 -0,6 

Těžba , elektřina, voda (B+D+E) 3,4 6,4 -3,0 3,3 4,9 -1,6 

Zpracovatelský průmysl (C ) 34,6 24,4 10,2 39,6 26,8 12,8 

Stavebnictví (F) 6,3 6,2 0,1 5,3 5,3 0 

Obchod, doprava, ubytování a pohostinství 
(G+H+I) 

17,2 18,2 -1,0 15,8 18,9 -3,1 

Informační a komunikační činnosti (J) 2,0 5,2 -3,2 1,8 5,3 -3,5 

Peněžnictví a pojišťovnictví (K) 2,9 4,6 -1,7 1,4 4,0 -2,6 

Činnosti v oblasti nemovitostí (L) 9,3 8,8 0,5 8,2 8,6 -0,4 

Profesní, vědecké, technické 
a administrativní činnosti (M+N) 

4,2 6,5 -2,3 4,2 6,8 -2,6 

Veřejná správa a obrana, vzdělávání, 
zdravotní a sociální péče (O+P+Q) 

16,2 14,9 1,3 16,5 15,0 1,5 

Ostatní činnosti (R+S+T+U) 2,0 2,3 -0,3 2,2 2,2 0 

Zdroj: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg      

 

III.3 Investiční aktivita v kraji  
Jedním ze způsobů porovnání investiční aktivity v kraji je sledování stavu přímých zahraničních 

investic (PZI) alokovaných za určité období na území daného kraje. V dlouhodobějším časovém 

horizontu se projevuje odklon od masívních investic do základního kapitálu firem (což bylo zásadní 

v ČR v 90. letech) směrem k reinvesticím zisku a rozšiřování stávajících firem. Na celkovém objemu 

přímých zahraničních investic v ČR se podílí základní kapitál cca 60 %, reinvestovaný zisk 27 % a 

ostatní kapitál 13 %. Postupně se mění také struktura investic a to ve prospěch oblastí s vyšší 

přidanou hodnotou. 

Tabulka 32_III.3.1_Stav přímých zahraničních investic v ČR a v krajích (v mil. Kč) 

Území / rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ČR 2 404 151 2 600 877 2 668 741  2 774 601 2 895 169 3 124 231 3 321 271 

Hlavní město Praha 1 256 790 1 385 348 1 426 205 1 512 015 1 656 163 1 826 262 2 047 946 

Středočeský kraj 254 732 303 444 324 879 330 060 311 249 293 486 263 226 

Jihočeský kraj 88 922 88 070 89 901 91 342 92 445 101 433 97 325 

Plzeňský kraj 74 407 72 766 68 473 91 157 99 283 97 705 91 673 

Karlovarský kraj 19 686 15 806 19 718 21 753 21 862 26 278 26 291 

Ústecký kraj 87 118 83 669 90 012 82 633 74 650 83 147 80 649 

Liberecký kraj 58 615 61 282 63 255 59 296 50 359 57 362 60 749 
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Královéhradecký kraj 47 620 54 405 52 048 53 339 57 636 58 153 61 833 

Pardubický kraj 52 943 49 814 35 204 40 324 37 851 44 197 49 256 

Vysočina 49 794 50 479 50 659 52 167 55 723 59 344 59 500 

Jihomoravský kraj 159 613 167 659 183 628 156 919 130 406 154 451 155 429 

Olomoucký kraj 31 022 32 379 34 748 39 552 44 509 48 658 47 267 

Zlínský kraj 49 868 49 134 51 412 54 792 60 145 66 621 67 272 

Moravskoslezský kraj 173 021 186 622 178 596 189 252 202 741 207 133 212 857 

Zdroj dat: ČNB  

      

 

Celkový objem zahraničních investic v ČR dosahuje dle dat České národní banky více než 3 bilionů Kč 

(údaj z roku 2016). Situace v jednotlivých krajích se liší a závisí jak na velikosti kraje a geografické 

poloze, tak zejména na jeho ekonomické základně. Výrazně se projevují důsledky útlumových i 

růstových odvětví v regionech. Kraji s nejvyšším podílem i růstem jsou Hlavní město Praha, 

Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Liberecký kraj se v tomto žebříčku pohybuje cca 

mezi 8. až 11. místem v jednotlivých letech sledovaného období. Výkyvy v jednotlivých letech jsou 

způsobeny zejména dokončením nebo naopak zahájením velkých investičních akcí zahraničních 

investorů.  

Následující tabulka představuje stav přímých zahraničních investic v krajích ČR v přepočtu na počet 

obyvatel. Z tohoto pohledu je postavení Libereckého kraje, zejména ve srovnání se sousedními kraji 

ještě lepší. 

Tabulka 33_ III.3.2_Stav přímých zahraničních investic v ČR a v sousedních krajích na 1 000 obyvatel (v mil. 

Kč) 

Území / rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ČR 229 247 254 263 274 295 

Středočeský kraj 199 235 249 251 235 219 

Ústecký kraj 105 101 109 100 91 101 

Liberecký kraj 134 140 144 135 115 130 

Královéhradecký kraj 86 98 94 97 105 106 

Zdroj dat: ČNB       
 

http://mapy.crr.cz/tgs/metis/pages/viewPage.jsf?pageId=metHtmlViewPage&format=htmlBrief&dobId=67
http://mapy.crr.cz/tgs/metis/pages/viewPage.jsf?pageId=metHtmlViewPage&format=htmlBrief&dobId=67
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Graf 11_ III.3.1_Stav přímých zahraničních investic v ČR a v krajích na 1 000 obyvatel (v mil. Kč 

  

Dalším ukazatelem, kterým je možné charakterizovat investiční aktivity v území, je tvorba hrubého 

fixního kapitálu. Jeho vývoj v posledních deseti letech byl výrazně ovlivněn makroekonomickým 

vývojem v ČR i Evropě. Od roku 2013 dochází opět k nárůstu, jak dokládá následující tabulka. 

Podíl kraje na tvorbě HFK celé ČR je mírně nižší než podíl na tvorbě HDP. To je zřejmě způsobeno 

zvýšenou mírou investic v největších centrech (Praha, Brno) i investičních pobídek v některých 

regionech (zejména Moravskoslezský kraj). Průměrné tempo růstu HFK však zhruba odpovídá vývoji 

v celé ČR. 

Tabulka 34_III.3.3_ Vývoj tvorby hrubého fixního kapitálu v období 2011 – 2016 

 Tvorba hrubého fixního kapitálu (mil. 
Kč, b.c.) 

Průměrné tempo 
růstu (v %) 

 2011 2013 2016 2013/11 2016/13 

Liberecký kraj  31363 28722 33131 -4,3 +7,4 

ČR  1067017 1027089 1188716 -1,8 +7,5 

Podíl kraje na ČR (v %) 2,9 2,8 2,8 - - 

Zdroj dat: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg     
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IV. Trh práce  

IV.1  Ekonomická aktivita a neaktivita populace kraje 
Ekonomicky aktivní obyvatelé (dále jen EAO) zahrnují  osoby zaměstnané i nezaměstnané starší 15-ti 

let. Mezi faktory ovlivňující 

stupeň ekonomické 

aktivity obyvatelstva patří 

především počet obyvatel v 

produktivním věku, věkové 

složení obyvatelstva, věková 

skladba žen v reprodukčním 

věku (15–49 let) a počet osob 

připravujících se na budoucí 

povolání. 

U osob zaměstnaných je 

kritériem pro zařazení osob 

mezi ekonomicky aktivní 

jejich formální vazba k 

zaměstnání bez ohledu na 

délku pracovního úvazku, 

charakter pracovní aktivity 

(trvalý nebo dočasný) anebo 

druh pracovního poměru.  

U osob nezaměstnaných jde o všechny osoby ve věku 15 a více let, které jsou v rozhodný okamžik 

sčítání bez zaměstnání, hledají aktivně práci a jsou připraveny k nástupu do práce.  

 

 

Ekonomická aktivita se zjišťuje dvěma způsoby: 

sčítáním lidu, domů a bytů (obvykle každých 10 let) 

a výběrovým šetřením pracovních sil (čtvrtletně). 

 

Počtem EAO v roce 2017 se Liberecký kraj řadí 

pouze před Karlovarský kraj. Z celkového počtu 

EAO v ČR tak tvoří pouhých 4,0% a proti Hlavnímu 

městu Praha cca třetinový podíl. 

 

Ekonomicky neaktivní obyvatelé (dále jen ENAO) 

jsou nepracující důchodci, ostatní nepracující 

osoby s vlastním zdrojem obživy, nepracující žáci, 

studenti a učni, osoby v domácnosti, děti 

předškolního věku a ostatní závislé osoby. 
           

 

 

Graf 12_IV.1.1_Přehled EAO dle krajů a jejich podíl v ČR 2017 

Graf 13_VI.1.2_Vývoj počtu EAO a ENAO v Libereckém kraji 
2011 – 2017 
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 Z hlediska zaměstnanosti pracovní síly 

dochází ke zvyšování počtu 

zaměstnaných osob od roku 2012. V 

roce 2016 dosáhl kraj nejvyšší hodnoty 

208,9 tis. zaměstnaných osob. Z 

celkového počtu osob tvořících 

pracovní sílu (218,5 tis. osob) 

představovali  tak zaměstnaní  95,6 %. 

Počet nezaměstnaných se naopak od r. 

2012 snižuje. Ve srovnání s rokem 

2012, kdy nezaměstnaní v kraji dosáhli 

nejvyššího počtu (20,0 tis. osob), došlo 

k poklesu téměř o 52 % na 8,0 tis. osob 

v roce 2017, což bylo nejméně za celé 

sledované období 2011-2017. Mezi 

roky 2016 a 2017 se počet 

nezaměstnaných snížil o 1,6 tis. osob.  

Trend vývoje počtu ENAO  v rámci   období  2011-2017 je možno rozdělit na období 2011-2013, kdy 

byl podobný s trendem vývoje EAO a následně 2013-2016, kdy je naprosto opačný   k trendu vývoje 

EAO. Z maxima v roce 2012 (225,1 tis. osob) pak docházelo k poklesu absolutního počtu ENAO až do 

roku 2016 (221,4 tis. osob) a v roce 2017 následoval prudký vzrůst  ( na 225,6 tis. osob).  

Jedinou skupinou v rámci ENAO, která měla trvale růstový trend jsou „děti do 14 let“ – viz Graf IV.1.4.  

U kategorie „důchodci“ došlo v porovnání 2011 vs. 2016 k navýšení (95,5 tis. osob vs. 101,1 tis. osob) 

s tím, že od roku 2014 je trend sestupný. U kategorie „studenti“ a „ostatní“ jde o mírně sestupný 

trend.  

Graf 14_VI.1.3_Vývoj pracovní síly v Libereckém kraji 2011 - 2017 
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Graf 15_VI.1.4_Vývoj ENAO v Libereckém kraji  Graf 16_VI.1.5_Změna obyvatelstva mezi lety 2017 a 2011 

v LK 

  

Nejpočetnější kategorií v rámci ENAO  jsou věkově nejstarší „důchodci“ (cca 46%) následováni 

nejmladšími „děti do 14 let“ (cca 32%). 

Graf IV.1.5 ukazuje pouhé meziroční srovnání mezi lety 2011 a 2017. Počet EAO mírně stoupnul (o 

1,0%), což je způsobeno především úbytkem v kategoriích „ostatní“ a „studenti“ a dále mírným 

nárůstem počtu obyvatelstva celkem.           

Vývoj struktury zaměstnanosti v Libereckém kraji v porovnání s Českou republikou od roku 2011 do 

2017 lze vysledovat v následném GrafuIV.1.6 a Grafu IV.1.7 

 

  

 

 

Je zřejmé, že nejvíce 

zaměstnaných je: 

 

 v kategoriích - dle věku - 

kategorie „30 až 44 let“ ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 17_IV.1.6_Vývoj počtu zaměstnaných osob v Libereckém kraji a ČR v období 2011 - 2017 dle vzdělání 
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Graf 18_IV.1.7_Vývoj počtu zaměstnaných osob v Libereckém a ČR v období 2011-2017 dle věku 

 

 

dle vzdělání – kategorie 

„střední bez maturity“.  

 

 

Můžeme konstatovat, 

že přibývá 

zaměstnaných osob nad 

60let věku (trvale od 

roku 2012) a snižuje se 

počet osob v kategorii 

„základní a bez 

vzdělání“.  

 

V následujících dvou 

grafech je formou 

podílu z celkového počtu zaměstnaných znázorněna struktura zaměstnaných dle vzdělání a věku 

Libereckého  kraje a ČR a sousedících krajů. Nejvíce se republikovému průměru blíží Středočeský kraj. 

Ve vzdělanostní struktuře všechny kraje mají nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. 

Liberecký kraj má nejvyšší zastoupení v kategorii „střední bez maturity“. 

Graf 19_IV.1.8_Struktura podílu zaměstnaných z celkového  Graf 20_IV.1.9_Struktura podílu zaměstnaných z 

celkového počtu zaměstnaných dle věku pro Liberecký kraj a počtu zaměstnaných dle vzdělání pro Liberecký kraj a 

přilehlé kraje v roce 2017      přilehlé kraje v roce 2017 

 

Zdroj dat: VŠPS, ČSÚ; vlastní výpočet                                      Zdroj dat: VŠPS, ČSÚ; vlastní výpočet 
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Míra ekonomické aktivity 15–64letých (tj. podíl EAO daného  věku k obyvatelstvu téhož věku) 

představuje  v Libereckém kraji rostoucí trend od roku 2011 do roku 2016 (59,0 %).  V roce 2017 

naopak došlo k poklesu na 58,2%. Kraj tak v roce 2017 zaujímá až  13. místo před sousedícími 

Ústeckým krajem (57,8%). Kraj Královéhradecký dosáhl na 59,4% a  Kraj Středočeský (61,5%) je 

naopak na druhém místě za Prahou (64,8%). 

 Zdroj dat: ČSÚ - Veřejná databáze 

IV.2 Odvětvová struktura zaměstnanosti  
Jak uvádí Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020: „V odvětvové struktuře se promítá 

potenciál regionální konkurenceschopnosti, ale současně její struktura signalizuje možnou nestabilitu 

vývoje regionu, jeho labilitu a závislost na relativně malém okruhu impulsů. Z tohoto hlediska počíná 

významná část regionů ČR být vysoce specializovaných a závislých na kooperaci s dynamicky se 

rozvíjejícím automobilovým průmyslem. Naopak relativní zaostávání je spojeno s výrobní základnou 

postavenou na tradiční těžbě surovin, neinovovaném těžkém průmyslu (Severozápad, Morava a 

Slezsko).“  

Dále je uvedeno: „Důležitým odvětvím, které může pomoci iniciovat hospodářský rozvoj především 

ve stabilizovaných a periferních oblastech je cestovní ruch. Toto odvětví pro svůj rozvoj využívá jak 

přírodní potenciál, kulturní památky, tak přírodní zdroje v území. Řada oblastí cestovního ruchu leží 

ve stabilizovaných, v některých případech i periferních oblastech vymezených základní typologií 

České republiky. Z pohledu regionální politiky toto odvětví, vedle dalších efektů, je právě v těchto 

oblastech důležitým generátorem pracovních příležitostí.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 21_IV.1.10_ Míra ekonomické aktivity v České republice, Libereckého a sousedních krajů 
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Sekce CZ-NACE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IN 

17/11*

rozdíl

17-11**

Zaměstnaní celkem 198,0 193,8 196,0 200,8 205,0 208,9 207,4 104,8% 13,6

z toho:

Zemědělství, lesnictví a  rybářství 4,2 4,6 2,7 2,8 3,2 4,1 3,7 87,2% -0,9

Těžba a  dobývání 1,8 1,0 1,6 1,5 1,5 1,1 0,7 40,9% -0,3

Zpracovatelský průmys l 74,4 69,6 73,9 77,0 78,7 78,2 80,6 108,3% 11,0

Výroba a  rozvod elektřiny, plynu, 

tepla  a  kl imatizovaného vzduchu
1,5 0,6 0,4 0,7 0,6 1,5

0,9
64,8% 0,3

Zásobování vodou; činnosti  související 

s  odpadními  vodami, odpady a  sanacemi
2,4 1,9 1,5 1,5 2,6 1,7 1,5 65,5% -0,4

Stavebnictví 17,6 17,0 16,2 15,0 13,7 12,7 14,2 80,5% -2,8

Velkoobchod a  maloobchod; 

opravy a  údržba motorových vozidel
21,7 23,1 18,5 21,7 23,9 22,1 19,4 89,1% -3,7

Doprava a  skladování 9,9 10,7 11,5 10,5 8,9 11,0 12,2 123,6% 1,5

Ubytování, s travování a  pohostinství 7,9 8,2 5,6 7,4 6,6 6,7 5,6 71% -2,6

Informační a  komunikační činnosti 3,4 3,1 2,9 3,7 3,6 3,8 5,4 161,9% 2,3

Peněžnictví a  pojiš ťovnictví 2,8 4,8 4,5 3,9 3,5 3,7 3,1 113,3% -1,6

Činnosti  v oblasti  nemovitostí 0,9 0,8 1,5 1,1 1,4 1,7 2,2 243,4% 1,4

Profesní, vědecké a  technické činnosti 6,9 7,9 7,1 6,9 6,8 6,7 6,1 89,1% -1,7

Adminis trativní a  podpůrné činnosti 3,3 4,0 4,1 4,2 4,0 4,7 5,0 150,2% 1,0

Veřejná správa a  obrana; 

povinné sociá lní zabezpečení
12,0 10,9 10,4 11,0 11,3 10,7

12,2
101,6% 1,4

Vzdělávání 10,6 10,3 14,3 11,4 13,9 13,6 14,3 135,4% 4,0

Zdravotní a  sociá lní péče 11,1 9,6 12,3 14,2 13,8 15,6 12,5 113,1% 2,9

Kulturní, zábavní a  rekreační činnosti 2,9 2,5 3,1 3,5 3,3 4,6 3,0 101,5% 0,5

Ostatní činnosti 2,0 2,8 3,5 2,7 3,1 4,0 3,4 176,0% 0,6

Zdroj dat: Statistická ročenka Libereckého kraje, 2012-2018, ČSÚ – tabulka 9.5,https://www.czso.cz/csu/czso/9-

trh-prace-6fts8fdwck Poznámka:*IN17/11*=počet v roce 2017 na 100 v roce 2011; rozdíl17-11**=počet v roce 

2017 mínus v roce 2011 

 

Mezi jednotlivými odvětvími národního hospodářství v Libereckém kraji převažuje jednoznačně 

zaměstnanost ve „Zpracovatelském průmyslu“ – viz Tab. IV.2.1 a Tab.IV.2.2. Ta se oproti roku 2011 

zvýšila ze 74,4 tisíc osob na 80,6 tisíc osob v roce 2017. Zpracovatelský průmysl v Libereckém kraji se 

převážně orientuje na dodávky komponentů pro automobilový průmysl v ČR. Podíl zaměstnanosti ve 

zpracovatelském průmyslu z celkové zaměstnanosti dosáhl v roce 2017 38,9%.  

 

Na druhém místě se umístil „Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel“ 

s podílem 9,3% v rámci celkové zaměstnanosti. Na třetím místě je „Vzdělávání“ s 6,9% 

 

 „Stavebnictví“ zastavilo svůj klesající trend – z 8,9% v roce 2011 na 6,1% v roce 2016 – a v roce 2017 

se jeho podíl navýšil na 6,8%.  Ostatní odvětví nevykazují příliš významné meziroční odchylky.  

 

 

Tabulka 35_IV.2.1_Vývoj zaměstnanců v NH podle odvětví v Libereckém kraji    (v tis. osob) 
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Tabulka 36_IV.2.2_ Vývoj podílu jednotlivých odvětví na celkové zaměstnanosti v NH podle odvětví CZ-NACE 

(VŠPS) v Libereckém kraji 

 
Zdroj dat: Statistická ročenka Libereckého kraje, 2012-2018, ČSÚ – tabulka 9.5,https://www.czso.cz/csu/czso/9-

trh-prace-6fts8fdwck; vlastní výpočet Poznámka: *IN17/11*=počet v roce 2017 na 100 v roce 2011 

  

Sekce CZ-NACE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 IN 17/11*

Zaměstnaní celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99,9%

z toho:

Zemědělství, lesnictví a  rybářství 2,1% 2,4% 1,4% 1,4% 1,6% 2,0% 1,8% 83,2%

Těžba a  dobývání 0,9% 0,5% 0,8% 0,7% 0,7% 0,5% 0,3% 39,0%

Zpracovatelský průmys l 37,6% 35,9% 37,7% 38,3% 38,4% 37,4% 38,9% 103,4%

Výroba a  rozvod elektřiny, plynu, 

tepla  a  kl imatizovaného vzduchu
0,7% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,7% 0,5% 61,9%

Zásobování vodou; činnosti  související 

s  odpadními  vodami, odpady a  sanacemi
1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 1,3% 0,8% 0,7% 62,5%

Stavebnictví 8,9% 8,8% 8,2% 7,5% 6,7% 6,1% 6,8% 76,9%

Velkoobchod a  maloobchod; 

opravy a  údržba motorových vozidel
11,0% 11,9% 9,5% 10,8% 11,7% 10,6% 9,3% 85,0%

Doprava a  skladování 5,0% 5,5% 5,9% 5,3% 4,3% 5,3% 5,9% 118,0%

Ubytování, s travování a  pohostinství 4,0% 4,3% 2,9% 3,7% 3,2% 3,2% 2,7% 68%

Informační a  komunikační činnosti 1,7% 1,6% 1,5% 1,8% 1,7% 1,8% 2,6% 154,5%

Peněžnictví a  pojiš ťovnictví 1,4% 2,5% 2,3% 1,9% 1,7% 1,8% 1,5% 108,1%

Činnosti  v oblasti  nemovitostí 0,5% 0,4% 0,8% 0,5% 0,7% 0,8% 1,1% 232,3%

Profesní, vědecké a  technické činnosti 3,5% 4,1% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2% 3,0% 85,1%

Adminis trativní a  podpůrné činnosti 1,7% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,2% 2,4% 143,4%

Veřejná správa a  obrana; 

povinné sociá lní zabezpečení
6,1% 5,6% 5,3% 5,5% 5,5% 5,1% 5,9% 97,0%

Vzdělávání 5,3% 5,3% 7,3% 5,7% 6,8% 6,5% 6,9% 129,3%

Zdravotní a  sociá lní péče 5,6% 5,0% 6,3% 7,1% 6,8% 7,5% 6,0% 108,0%

Kulturní, zábavní a  rekreační činnosti 1,5% 1,3% 1,6% 1,7% 1,6% 2,2% 1,4% 96,8%

Ostatní činnosti 1,0% 1,4% 1,8% 1,3% 1,5% 1,9% 1,7% 168,0%
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Ze srovnání Libereckého kraje  s ČR 

a okolními kraji za rok 2017 – viz 

Graf IV.2.1, vyplývá jasná 

dominance orientace Liberecka na 

„Zpracovatelský průmysl“ - 38,9% 

z celkového počtu zaměstnaných 

osob v  kraji. Rozdíl Libereckého 

kraje od Středočeského kraje, 

který má nejnižší zastoupení 

z porov-návaných je 13,5 p.b., což 

je vůbec nejvyšší rozdíl v rámci 

všech odvětví. 

 

Naproti tomu má Liberecký kraj 

nejnižší podíl zaměstnaných osob 

(z celkového počtu zaměstnaných 

v kraji) dokonce v pěti odvětvích 

z celkových 19ti odvětví: 

 

• „Výroba a rozvod 

              elektřiny“ (0,5%) 

• „Zásobování vodou“  

               (0,7%) 

• „Peněžnictví  

              a pojišťovnictví“ (1,5%) 

• „Zemědělství, lesnictví  

               a rybářství“ (1,8%) 

„Profesní, vědecké a 

           technické činnosti“ (3,0%)  

Graf 22_IV.2.1_Podíl jednotlivých odvětví na celkovém počtu 
zaměstnaných v Libereckém a sousedících krajích a ČR v roce 2017 
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Vyhodnocení vývoje rozdílu mezi počtem zaměstnaných a zaměstnanců v jednotlivých odvětvích za 

Liberecký kraj (tzn. lidé v daném odvětví pracující jako OSVČ) ukazuje Tab. IV.2.3 a Tab. IV.2.4. 

 

Tabulka 37_IV.2.3_Vývoj osob pracujících "jako OSVČ"  

podle odvětví v Libereckém kraji 

Od roku 2012 rostou hodnoty celkového 

počtu osob pracujících jako OSVČ. Mezi 

lety 2011 a 2016 došlo v Libereckém kraji k 

nárůstu o 4,3 tis. osob (z 57,6 tis. na 61,9 

tis. osob, tj. o 7,5 %).  

 

Největší zastoupení osob pracujících jako 

OSVČ je v odvětví „Zpracovatelský 

průmysl“ (18,5 tis. osob v roce 2016), což 

představuje  29,9 % všech osob pracujících 

jako OSVČ. Dále následuje odvětví 

„Velkoobchod a maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel“ (7,2 tis. osob; 

11,6%) a „Stavebnictví“ (6,8 tis. osob; 

10,9%). Již menší zastoupení je v odvětví 

„Zdravotní a sociální péče“, „Ubytování, 

stravování a pohostinství“, (4,6 tis. osob;  

     3,4 tis. osob).  

Tabulka 38_IV.2.4_Vývoj podílu jednotlivých odvětví osob  

pracujících "jako OSVČ" 

Nejvýznamnější nárůst mezi lety 2011-

2016 v kraji byl dosažen v odvětvích 

„Zdravotní a sociální péče“ (+3,8 tis. osob) 

„Vzdělávání“ (+2,9 tis. osob) a 

„Velkoobchod a maloobchod“ (+1,9 tis. 

osob).  

 

K největšímu poklesu v období 2011-2016 

naopak došlo v odvětví „Stavebnictví“ (-

3,2 tis. osob) a „Veřejná správa a obrana; 

povinné sociální zabezpečení“ (-2,5 tis. 

osob) a „Zpracovatelský průmysl“ (-2,4 tis. 

osob).  

 

V některých odvětvích – např. 

„Administrativní a podpůrné činnosti“, je 

počet osob pracujících jako OSVČ 

uvedeno v záporných hodnotách. Tuto anomálii zřejmě způsobují personální agentury s agenturními 

pracovníky, kteří jsou v tomto odvětví zahrnutí. 
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IV.3 Kvalifikační náročnost trhu práce 
Jinou představu o vývoji zaměstnanosti v Libereckém kraji nám přináší Tab. 29. Zde jsou zachyceny 

klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO a finální zaměstnanost příslušné zaměstnanecké skupiny v letech 

2011-2017 a setřídění dle kategorií v roce 2016 – Graf IV.3.1. 

 

Nejpočetnější  skupinou  v Libereckém kraji se v roce 2017 stala „Obsluha strojů a zařízení“ – 39,1 tis. 

osob (což odpovídá podílu 18,8% z celkem zaměstnaných v kraji). Následuje skupina „Řemeslníci a 

opraváři“ – 35,9 tis. osob – u níž je od roku 2011 (46,5 tis. osob) trvale sestupný trend. V roce 2017 

„Řemeslníci a opraváři“ tvořili 17,3% všech zaměstnaných v regionální ekonomice.  Jde z velké části o 

fyzické osoby (OSVČ). 

Tabulka 39_IV.3.1_ Vývoj zaměstnanosti v NH dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (VŠPS) v Libereckém kraji 

 
Zdroj dat: Statistická ročenka Libereckého kraje 2017, ČSÚ – tabulka 9.6, vlastní výpočet; 

https://www.czso.cz/csu/czso/9-trh-prace-6fts8fdwck *IN 17/11* = počet v roce 2017 na 100 v roce 2011; ** 

rozdíl 2017-2011,.vlastní výpočet  

Vývoj v šestiletém období, u šesti skupin došlo k absolutnímu nárůstu počtu zaměstnanců. Výjimkou 

jsou: „Techničtí a odborní pracovníci“, „Pracovníci ve službách a prodeji“ a zmiňovaní „Řemeslníci a 

opraváři“. Výrazněji se zvýšil počet zaměstnanců „Specialistů“, kde došlo ve sledovaném období 

k nárůstu počtu zaměstnanců o 10 tis. osob. Další výrazný nárůst je u skupiny „Obsluha strojů a 

zařízení“ – o 5,5 tis. osob. 

 

Srovnání Libereckého kraje se sousedícími kraji a ČR je patrné z Grafu IV.3.1. Z porovnávaných krajů a 

ČR má Liberecký kraj z celkových 9ti skupin zaměstnávání dle CZ-ISCO: 

• 3 skupiny s nejvyšším podílem zaměstnanosti 

• 4 skupiny s nejnižším podílem zaměstnanosti. 

 

Nejvyšší podíl zaměstnanosti je ve skupinách „Obsluha strojů a zařízení“ (18,8%) a „Pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci“ (7,0%) - např. proti Středočeskému kraji (12,7%; resp. 4,4%). Zastoupení 

v těchto skupinách souvisí s odvětvovou orientací Liberecka na „Zpracovatelský průmysl“ – kap. IV.2. 

Další skupinou je „Zákonodárci a řídící pracovníci“ (6,0%) – např. proti Ústeckému kraji (3,5%). 

 

Nejnižší podíl zaměstnanosti je u skupin: 

• „Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství“ (1,1%) – proti Ústeckému kraji )1,6%), 

•  „Úředníci“ (8,5%) – proti Středočeskému kraji (11,0%) 

• „Pracovníci ve službách a prodeji“ (13,1%) – proti Ústeckému kraji (19%), 

(tis. osob) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 IN 17/11*
rozdíl 

17-11**

Zaměstnaní celkem 198,0 193,8 196,0 200,8 205,0 208,9 207,4 104,8 9,4

z toho podle CZ-ISCO:

Zákonodárci  a  řídící pracovníci 8,9 9,0 8,6 8,0 8,2 13,9 12,4 139,5 3,5

Specia l i s té 18,9 21,4 25,8 24,5 23,0 25,6 28,8 152,8 10,0

Techničtí a  odborní pracovníci 31,2 29,7 30,6 34,3 37,1 34,4 29,1 93,3 -2,1 

Úředníci 16,4 16,0 17,1 14,7 15,8 13,8 17,6 107,7 1,3

Pracovníci  ve s lužbách a  prodeji 30,3 30,1 26,3 28,5 31,1 31,6 27,2 89,6 -3,1 

Kval i fikovaní pracovníci  v zemědělství, lesnictví a  rybářství 2,1 2,4 1,3 1,8 1,6 1,7 2,3 112,2 0,3

Řemeslníci  a  opraváři 46,5 38,7 39,9 40,1 41,8 38,4 35,9 77,1 -10,6 

Obsluha s trojů a  zařízení, montéři 34 34 32,8 38,6 35,1 35,9 39,1 116,3 5,5

Pomocní a  nekval i fikovaní pracovníci 9,9 11,7 13,2 9,4 10,9 13,3 14,5 146,3 4,6
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• „Techničtí a odborní pracovníci“ (14,0%) – proti Královéhradeckému kraji (19,2%). 

 

Nejvyšší rozdíl mezi krajem a ČR v jednotlivých kategoriích je u „Obsluha strojů a zařízení“ (5,1%) a na 

opačné straně u „Technických a odborných pracovníků“ (-3,8%). 

 

Graf 23_IV.3.1_ Struktura zaměstnanosti dle CZ-ISCO v roce  2017 v ČR a Libereckém kraji a sousedících krajů  

z celkového počtu zaměstnaných 

Zdroj dat: Statistická ročenka Libereckého kraje 2017 , Statistická ročenka České republiky 2017, ČSÚ, vlastní 

zpracování 
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IV.4 Mzdová atraktivita trhu práce 

Za rok 2017 dosáhla průměrná hrubá mzda zaměstnanců (získaná na základě výběrového šetření 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí) v Libereckém kraji výše 29 121 Kč, což 

představovalo historické maximum (viz Tab. IV.4.1). 

Tabulka 40_IV.4.1_ Mediány hrubých měsíčních mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle 

krajů v roce 2016 a 2017 

 
Zdroj dat: Statistická ročenka Libereckého kraje 2018, ČSÚ – tabulka 9.106, vlastní výpočet; 

https://www.czso.cz/csu/czso/9-trh-prace-4cc5wrc0of 

Meziročně došlo k nárůstu o 1 795 Kč, tj. o 6,6 %. V porovnání s průměrnou hrubou měsíční mzdou v 

ČR, která činila 31 109 Kč v roce 2017, byla průměrná mzda v kraji o 1 988 Kč nižší (tedy 93,6% 

průměru ČR). V rámci mezikrajského srovnání průměrné hrubé měsíční mzdy v roce 2017 setrval 

Liberecký kraj na 5. místě.  

 

Rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou mužů a žen v roce 2017 v kraji byl 7 398 Kč oproti 

roku 2016, kdy byl rozdíl 5 923 Kč ve prospěch mužů). V rámci mezikrajského srovnání poměru mezd 

mužů a žen je Liberecký kraj spolu s Karlovarský krajem na posledním místě. Největší nepoměr je 

dosahován v Praze a Středočeském kraji. 

 

Hrubá měsíční mzda vyjádřená mediánem se pohybuje v kraji přibližně na 91,9 % hodnoty průměrné 

hrubé měsíční mzdy v Libereckém kraji. Největší nepoměr mezi mediánem mezd a průměrnými 

mzdami (tzn. vyšší podíl osob s nadprůměrnými mzdami) jsou v Praze, Středočeském kraji a 

Jihomoravském kraji. Naopak nejnižší rozdíly vykazuje Karlovarský a Liberecký kraj.  

 

V roce 2017 činila mediánová mzda v kraji 26 752 Kč. V časové řadě 2011 až 2017 (viz Tab. IV.4.1) se 

pak zvýšila o 27,3 %. Medián mezd u mužů dosáhl 28 690 Kč a u žen 24 586 Kč, u žen byl o 4 104 Kč 

nižší než u mužů, tj. o 14,3 % méně. S mediánovou hodnotou hrubé měsíční mzdy se Liberecký kraj 

pohybuje na 4. nejvyšší příčce mezi kraji v ČR, když dosahuje 99,6 % mzdy v ČR.  
 

Vývoj průměrné měsíční mzdy dle CZ-NACE (viz Tab. IV.2) vykazuje formou průměrného tempa růstu 

v rozmezí 2011-2013 dokonce u 4 z 19 sekcí CZ-NACE pokles – největší je u „Zásobování vodou“   

(-4,4%); „Zdravotní a sociální péče“ (-3,5%). Za období 2013-2015 bylo záporné tempo růstu už jen u 

sekce „Peněžnictví a pojišťovnictví“ (-2,9%). V roce 2016 už došlo ke kladnému nárůstu průměrných 

hrubých mezd ve všech sekcích – nejvíce u „Administrativní a podpůrné činnosti“ (17,8%). Za celé 

celkem muži ženy Pořadí
Poměr 

muži/ženy
celkem muži ženy Pořadí celkem muži ženy Pořadí

Poměr 

muži/ženy
celkem muži ženy Pořadí

ČR 29 056 32 065 25 309 - 1,27 24 982 26 973 22 651 - 1,163 31 109 34 293 27 187 - 1,26 26 843 29 006 24 477 - 1,159

Hl. m. Praha 37 931 42 770 32 451 1 1,32 30 209 33 221 27 825 1 1,256 39 782 44 473 29 648 1 1,50 31 878 34 722 29 648 1 1,248

Středočeský 29 338 32 896 24 854 2 1,32 25 522 28 185 22 468 2 1,150 31 457 35 059 24 522 2 1,43 27 709 30 428 24 522 3 1,135

Jihočeský 26 591 29 288 23 299 8 1,26 24 027 26 087 21 445 8 1,107 28 093 30 778 23 053 9 1,34 25 457 27 581 23 053 11 1,104

Plzeňský 28 276 31 254 24 638 4 1,27 25 389 27 745 22 742 3 1,114 30 700 33 683 25 222 3 1,34 27 879 30 351 25 222 2 1,101

Karlovarský 25 006 27 212 22 812 14 1,19 22 691 24 886 20 745 14 1,102 26 999 29 452 22 618 14 1,30 24 832 26 987 22 618 13 1,087

Ústecký 26 542 28 981 23 614 10 1,23 23 994 25 638 21 905 9 1,106 28 369 30 989 23 503 8 1,32 25 639 27 559 23 503 8 1,106

Liberecký 27 326 30 051 24 128 5 1,25 24 841 26 797 22 457 4 1,100 29 121 31 984 24 586 5 1,30 26 752 28 690 24 586 4 1,089

Královéhradecký 26 656 28 890 23 711 7 1,22 23 873 25 491 22 040 10 1,117 28 580 31 063 23 601 6 1,32 25 865 27 611 23 601 6 1,105

Pardubický 26 356 28 608 23 092 11 1,24 23 693 25 542 21 493 11 1,112 28 006 30 383 23 240 10 1,31 25 507 27 487 23 240 10 1,098

Vysočina 26 754 29 905 22 879 6 1,31 24 032 26 286 20 940 7 1,113 28 568 31 944 22 680 7 1,41 25 783 28 106 22 680 7 1,108

Jihomoravský 28 456 31 625 24 325 3 1,30 24 701 26 759 22 114 5 1,152 30 311 33 422 24 034 4 1,39 26 559 28 645 24 034 5 1,141

Olomoucký 25 861 28 336 22 808 13 1,24 23 165 25 075 20 656 13 1,116 27 486 29 692 22 652 13 1,31 24 956 26 639 22 652 12 1,101

Zl ínský 26 246 29 317 22 499 12 1,30 23 363 25 749 20 363 12 1,123 27 565 30 489 22 091 12 1,38 24 814 27 271 22 091 14 1,111

Moravskos lezský 26 555 29 155 23 289 9 1,25 24 163 26 308 21 425 6 1,099 27 991 30 628 22 984 11 1,33 25 534 27 744 22 984 9 1,096

Kraje

Průměrná mzda v roce 2016 Medián mezd v roce 2016  Poměr 

průměrná 

mzda/medián 

mzdy

Průměrná mzda v roce 2017 Medián mezd v roce 2017 Poměr 

průměrná 

mzda/medián 

mzdy
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sledované období 2011-2016 došlo k největšímu nárůstu právě u „Administrativní a podpůrné 

činnosti“ (5,0%) a „Zemědělství, lesnictví a rybářství“ (4,7%). 

Tabulka 41_IV.4.2_ Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle činností CZ–NACE v Libereckém 

kraji (v Kč) 

 
Zdroj dat: Statistická ročenka Libereckého kraje 2012-2017, ČSÚ – tabulka 9.9, vlastní výpočet;  

https://www.czso.cz/csu/czso/9-trh-prace-gceygmkbzc                                                                                                                                                                           

Tabulka 42_IV.4.3_ Vývoj mediánů měsíčních hrubých mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců 

podle pohlaví a klasifikace zaměstnání CZ-ISCO  v Libereckém kraji  (v Kč) 

 

Zdroj dat: Statistická ročenka Libereckého kraje 2012-2017, ČSÚ – tabulka 9.10, vlastní výpočet;     

https://www.czso.cz/csu/czso/9-trh-prace-gceygmkbzc               

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

průměrné 

tempo 

růstu 

2011-2013

průměrné 

tempo 

růstu

 2013-2015

průměrné 

tempo 

růstu 

2015-2016

průměrné 

tempo růstu 

2011-2016

Celkem 21 581 22 153 22 424 23 201 23 844 24 973 1,9% 3,1% 4,7% 3,0%

A Zemědělství, lesnictví a  rybářství 17 286 18 830 18 917 19 480 20 025 21 714 4,6% 2,9% 8,4% 4,7%

B Těžba a  dobývání 28 542 28 951 29 078 29 592 29 053 30 087 0,9% 0,0% 3,6% 1,1%

C Zpracovatelský průmys l 23 649 24 684 24 956 25 657 26 522 27 425 2,7% 3,1% 3,4% 3,0%

D
Výroba a  rozvod elektřiny, plynu, 

tepla  a  kl imatizovaného vzduchu
25 768 27 196 27 602 27 724 28 317 29 781 3,5% 1,3% 5,2% 2,9%

E
Zásobování vodou; činnosti  související

s  odpadními  vodami, odpady
22 751 20 550 20 798 21 309 21 389 22 555 -4,4% 1,4% 5,5% -0,2%

F Stavebnictví 20 651 20 284 20 430 21 872 22 858 23 190 -0,5% 5,8% 1,5% 2,3%

G
Velkoobchod a  maloobchod; 

opravy a  údržba motorových vozidel
17 670 18 492 18 569 19 059 19 957 21 049 2,5% 3,7% 5,5% 3,6%

H Doprava a  skladování 19 947 20 172 23 229 23 912 23 381 24 291 7,9% 0,3% 3,9% 4,0%

I Ubytování, s travování a  pohostinství 11 262 10 850 11 094 11 146 12 457 13 544 -0,7% 6,0% 8,7% 3,8%

J Informační a  komunikační činnosti 30 794 31 293 30 556 32 865 34 430 36 155 -0,4% 6,2% 5,0% 3,3%

K Peněžnictví a  pojiš ťovnictví 32 950 35 220 32 826 33 672 30 968 35 580 -0,2% -2,9% 14,9% 1,5%

L Činnosti  v oblasti  nemovitostí 18 561 18 903 17 761 18 175 18 785 20 362 -2,2% 2,8% 8,4% 1,9%

M Profesní, vědecké a  technické činnosti 25 556 26 387 25 972 25 752 26 456 27 059 0,8% 0,9% 2,3% 1,1%

N Adminis trativní a  podpůrné činnosti 12 160 11 690 13 689 13 402 13 189 15 541 6,1% -1,8% 17,8% 5,0%

O
Veřejná správa a  obrana; 

povinné sociá lní zabezpečení
23 600 23 888 23 763 24 628 25 327 26 941 0,3% 3,2% 6,4% 2,7%

P Vzdělávání 20 667 21 020 21 461 21 982 22 331 23 458 1,9% 2,0% 5,0% 2,6%

Q Zdravotní a  sociá lní péče 22 678 22 756 21 139 23 130 24 241 25 242 -3,5% 7,1% 4,1% 2,2%

R
Kulturní, zábavní 

a  rekreační činnosti
17 456 17 370 17 759 18 159 18 519 20 611 0,9% 2,1% 11,3% 3,4%

S Ostatní činnosti 14 133 14 315 13 462 13 490 14 259 14 919 -2,4% 2,9% 4,6% 1,1%

Sekce CZ-NACE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

průměrné 

tempo 

růstu 

2011-2013

průměrné 

tempo 

růstu

 2013-2015

průměrné 

tempo 

růstu 

2015-2017

průměrné 

tempo 

růstu 

2011-2017

Medián mezd

Celkem 21 017 21 436 21 711 22 772 23 946 24 841 26 752 1,6% 7,0% 3,8% 4,1%

muži 22 840 23 023 23 223 24 500 25 813 26 797 28 690 0,8% 7,4% 3,5% 3,9%

ženy 19 171 19 747 19 958 20 713 21 518 22 457 24 586 2,0% 6,1% 4,6% 4,2%

Průměrná mzda

Celkem 23 240 23 634 23 972 25 114 26 358 27 326 29 121 1,6% 6,8% 3,2% 3,8%

muži 25 609 25 724 26 216 27 629 29 250 30 051 31 984 1,2% 7,1% 3,2% 3,8%

ženy 20 394 21 042 21 220 21 964 22 918 24 128 25 701 2,0% 6,6% 3,2% 3,9%

z toho podle CZ-ISCO:

Zákonodárci a řídící pracovníci 49 495 50 235 49 997 53 514 57 377 56 642 62 050 0,5% 6,4% 4,7% 3,8%

Specialisté 30 730 31 863 32 883 33 433 34 745 36 630 38 662 3,4% 5,5% 2,7% 3,9%

Techničtí a odborní pracovníci 25 308 26 085 26 576 27 969 29 584 31 165 32 816 2,5% 8,3% 2,6% 4,4%

Úředníci 19 979 20 736 20 170 21 681 21 912 23 391 24 043 0,5% 7,7% 1,4% 3,1%

Pracovníci ve službách a prodeji 16 215 16 501 16 937 17 137 17 722 18 983 20 422 2,2% 5,9% 3,7% 3,9%

Řemeslníci a opraváři 21 592 22 273 22 579 23 978 24 674 25 444 27 194 2,3% 6,2% 3,4% 3,9%

Obsluha strojů a zařízení, montéři 20 637 20 650 20 786 22 462 23 843 23 751 26 408 0,4% 6,9% 5,4% 4,2%

Pomocní a nekvalif ikovaní pracovníci 14 907 15 768 15 939 16 508 18 133 18 288 20 029 3,4% 7,1% 4,7% 5,0%
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Nejvýraznějším obdobím průměrného růstu mezd u všech kategorií (dle pohlaví i profesního zařazení) 

bylo rozmezí let 2013-2015 – viz Tab. IV.3. Za celé sledované období 2011-2017: 

• měly ženy vyšší tempo růstu než muži (4,2% - medián; 3,9% průměrná mzda oproti 3,9%, 

resp. 3,8%); 

• nejvyšší tempo růstu bylo u „Pomocných a nekvalifikovaných pracovníků“ (5,0%) 

• nejnižší tempo růstu bylo u „Úředníků“ (3,1%). 
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Graf 24_IV.4.1_Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle činností v roce 2016 mezi Libereckým 

krajem a sousedícími kraji a ČR 

 



 

51 
 

Dosahované hrubé mzdy za rok 2016 v portfoliu činností dle CZ-NACE v Libereckém kraji v absolutní 

výši jsou vždy pod celostátní úrovní (viz. Graf. IV.4.1). Nejvyšší rozdíly jsou v činnostech „Peněžnictví“ 

a „Informační a komunikační činnosti“. Nejnižší mzdy oproti ostatním krajům a ČR jsou v činnostech 

„Doprava a skladování“ spolu se „Zásobováním vodou“. Pouze v případě „Informační a komunikační 

činnosti“ jsou mzdy Libereckého kraje vyšší než sousedících krajů. 

 

Podíl výše mezd žen vůči mužům ve sledovaném období nedoznává dramatických změn a osciluje 

přibližně kolem 80% výše mužské mzdy – Viz. Graf IV.4.2. V porovnání se sousedními kraji Liberecko: 

• má vždy vyšší podíl (výše mezd žen vůči mužům) než Středočeský kraj,  

• má vždy nižší podíl (výše mezd žen vůči mužům) než Česká republika 

 

Graf 25_IV.4.2_Podíl průměrné hrubé mzdy žen z průměrné hrubé mzdy mužů 

 
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/9-trh-prace-qfsuuxgtgf 

  



 

52 
 

IV.5 Cizinci na trhu práce  
Nízká nezaměstnanost vyvolává zájem zaměstnavatelů o  zaměstnávání jak občanů EU, tak i cizinců z 

třetích zemí. Zatímco na konci roku 2009 bylo v Libereckém kraji bylo zaměstnáno  

8 tis. zahraničních pracovníků, v roce 2018 jejich počet překročil hranici 17 tisíc osob.  Tab. IV.5.1  

ukazuje, že počet zaměstnávaných cizinců výrazně vzrostl i během posledních dvou let  – o 5 309 

osob (tj. o 43 %). Mezi cizinci mají největší podíl občané EU (58 %).   

 

Tabulka 43_IV.5.1_Zaměstnaní cizinci na ÚP v Libereckém kraji 

 
Zdroj dat: ÚP ČR – krajská pobočka Liberec 

 

O zaměstnávání cizinců mají zájem zejména zaměstnavatelé ze strojírenství, automobilového 

průmyslu, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, na pozicích obsluha strojů a zařízení, jako 

montéři, ale také jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Zájem zaměstnavatelů, především o 

pracovníky z Ukrajiny, signalizuje i vyšší počet vydávaných povolení k zaměstnání na krátkodobá 

zaměstnání do 3 měsíců v režimu tzv. Schengenského víza, a to z důvodu zdlouhavého vyřizování 

dlouhodobého pobytu pro cizince formou zaměstnanecké karty. Firmy dále využívají stále častěji 

agentur práce, které přidělují zahraniční zaměstnance ke konkrétnímu uživateli na základě rámcové 

dohody o dočasném přidělení zaměstnanců. (Mezi nejvýznamnější agentury práce zaměstnávající 

cizince jsou - JustOne s.r.o.,Progio s.r.o., ATLANTIS MARSHAL, a.s., Personální agentura SOLIDEX 

s.r.o.).  Další možností je vykonávání zakázek na základě rámcových smluv o dílo. 

 

Zaměstnávání cizinců EU, EHP a Švýcarska zaujímá nejpočetnější způsob uplatnění cizinců na trhu 

práce. K 31. 12. 2018 bylo v Libereckém kraji evidováno 10 206 zaměstnaných občanů států EU,  

z EHP a Švýcarska. V porovnání se stejným obdobím loňského roku počet občanů EU mírně klesl o stl 

o 177 osob. Nejpočetnější skupinu pracovníků EU tvoří občané Slovenska a Polska, kteří pracují jako 

kmenoví zaměstnanci, ale i jako nejrůznější agenturní zaměstnanci (převládá však strojírenství). 

Dalšími obory jsou pak stavebnictví, obchod a zdravotnictví. Mezi firmy, které v Libereckém kraji 

zaměstnávají nejvíce cizinců, patří v okrese Liberec firma Denso Manufacturing Czech s.r.o. a v České 

Lípě firma Adient Czech Republic k. s. V okrese Jablonec pak agentury práce jako Grant Royal, s.r.o., 

Sivrelo s.r.o. apod.  

 

Zaměstnávání cizinců mimo EU, EHP a Švýcarska, tzn. občanů u kterých se povolení k zaměstnání 

nevyžaduje (např. občané s trvalým pobytem) - je k 31. 12. 2018 bylo v Libereckém kraji evidováno 

3 789 osob. Meziročně tak v této skupině došlo k nárůstu o 576 osob. Nejčastější doba zaměstnání je 

více než 12 měsíců. Nejčastějším vzděláním je pak středoškolské s vyučením, následuje základní a 

vysokoškolské. Většinou tito cizinci pracují ve zpracovatelském průmyslu (montážní dělníci, obsluha 

Index

2016 2017 2018 18/16

Informační karty občanů EU a EHP 9 092 10 383 10 206 1,1

Informační karty občanů mimo EU a EHP 2 427 3 213 3 789 1,6

Povolení k zaměstnání 134 760 1 756 13,1

Zaměstnanecké karty 526 1 089 1 725 3,3

Modré karty 7 13 19 2,7

Celkem 12 186 15 278 17 495 1,4

Stav k 31.12.
Počet zaměstnaných cizinců na ÚP ČR
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strojů) a stavebnictví (zedníci apod.). V rámci kraje jsou nejčastěji zastoupeni především občané 

Ukrajiny , Mongolska a zbytek pak tvoří občané Ruska, Moldávie a Vietnamu.   

 

Zaměstnávání cizinců na základě Povolení k zaměstnání zaznamenalo v posledních dvou letech 

nejdynamičtější nárůst. Ke konci roku 2018 bylo v Libereckém kraji evidováno 1756 cizinců. Oproti 

roku 2017 tak došlo k výraznému zvýšení počtu vydaných povolení. Ke konci roku jich tak bylo o 996 

více než v předchozím roce. Největší zájem o práci na základě vydaného  Povolení k zaměstnání mají 

občané z Ukrajiny. Nejčastěji jsou vydávána v okrese Liberec, zejména pro profese pomocné práce ve 

stavebnictví, strojírenskou výrobu, pro zpracování kovů a při výrobě pryžových a plastových výrobků. 

Přehled vybraných statistických údajů podle, věku, doby zaměstnání, dosaženého vzdělání. Rozbor 

platných Povolení k zaměstnání v roce 2017 a 2018 dle věku, doby zaměstnání a vzdělání – je uveden 

v Grafu IV.5.1. 

 

Zaměstnanecké karty – k 31. 12. 2018 bylo v Libereckém kraji evidováno 1 725 zaměstnaneckých 

karet. Většina karet (850) byla vydána v okrese Česká Lípa následována Libercem (675).   

 

Modré karty získávají cizinci za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Téměř 

polovinu (9 karet) bylo uděleno v okrese Liberec 

 

 

Graf 26_IV.5.1_Rozbor platných povolení k zaměstnání – podíly v (%) skupin cizinců z celkového počtu 

 
Zdroj dat: ÚP ČR – krajská pobočka Liberec 
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IV.5.1 Struktura zaměstnaných cizinců v roce 2018 – porovnání se 

sousedícími kraji a s ČR 
V následující Tab. IV.5.2 je porovnání Libereckého kraje (LBK) se sousedními kraji – Ústecký (ULK), 

Středočeský (SČK), Královéhradecký (HKK) a s ČR. Porovnání je z pohledu zařazení do ekonomických 

činností (CZ NACE), profesí (CZ ISCO), formy evidence na ÚP ČR, stupně vzdělání a věku. 

 Liberecký kraj ve srovnání se sousedními kraji má nejméně cizinců (17 495 osob) což činí 3,1% ze 

všech cizinců v ČR.  

Cizinci pracují zejména ve „zpracovatelském průmyslu“ (64,7ˇ% - což je např. o 14,7 p.b. více než má 

„druhý“ Královéhradecký kraj).  Naproti tomu proti všem krajům i ČR ztrácí nejvíce v podílu umístění 

cizinců v „administrativní a podpůrné činnosti“ (8,1%), na které ztrácí např. proti Středočeskému 

kraji 17 p.b.   

Tomu odpovídá i profesní zařazení dle CZ-ISCO, kde Liberecko má nejvyšší zastoupení v „Obsluze 

strojů a zařízení“ (50,2%) – což je o 28,2 p.b. více oproti ČR. U „zákonodárců a řídících pracovníků“ 

(0,7%) je podíl vždy nižší než u ostatních krajů vč. ČR (2,9%).  

Nejvyšší podíl je zaměstnáván formou informačních karet, což je strukturálně shodné s ostatními 

kraji i ČR.  

Ve vzdělanostní struktuře je v Libereckém kraji nejvyšší zastoupení (i oproti srovnávaným krajům) 

Střední vzdělání s vyučením (45,6%).  

Obdobný status je i u věkového rozpětí cizinců – nejvíce 31,3% ve věku „30-39 let“.   
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rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl

LBK ULK p.b. SČK p.b. HKK p.b. ČR p.b. LBK ULK p.b. SČK p.b. HKK p.b. ČR p.b.

A - zemědělství, lesnictví a rybářství 3,8% 3,0% 0,9 3,0% 0,8 1,7% 2,1 2,6% 1,3 Informační karty občanů EU a EHP 58,3% 49,1% 9,2 70,0% -11,6 73,4% -15,1 64,5% -6,1

B - těžba a dobývání 0,0% 0,2% -0,1 0,1% 0 0,1% 0 0,5% -0,4 Informační karty mimo EU a EHP 21,7% 24,9% -3,2 16,3% 5,4 15,7% 6 21,9% -0,3

C - zpracovatelský průmysl 64,7% 42,6% 22 36,1% 28,5 50,0% 14,7 29,5% 35,2 Povolení k zaměstnání 10,0% 12,5% -2,5 5,9% 4,2 3,5% 6,5 5,5% 4,5

D - výroba a rozvod elektřiny, plynu… 0,1% 0,1% 0 0,1% 0 0,0% 0,1 0,3% -0,2 Zaměstnanecké karty 9,9% 13,5% -3,6 7,8% 2 7,4% 2,5 8,0% 1,9

E - zásobování vodou… 0,3% 0,3% -0,1 0,9% -0,6 0,2% 0 0,4% -0,1 Modré karty 0,1% 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,1% 0

F - stavebnictví 6,9% 13,4% -6,5 6,8% 0,1 7,3% -0,4 9,1% -2,3

G - velkoobchod a maloobchod… 5,9% 8,6% -2,7 7,9% -2 5,5% 0,4 9,9% -4 rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl

H - doprava a skladování 2,1% 3,7% -1,6 9,3% -7,2 3,3% -1,2 5,1% -3 LBK ULK p.b. SČK p.b. HKK p.b. ČR p.b.

I - ubytování, stravování a pohostinství 2,3% 3,8% -1,5 1,6% 0,8 3,3% -0,9 4,9% -2,5 Bez vzdělání a neúplné základní 1,0% 1,4% -0,3 1,8% -0,7 0,6% 0,4 0,7% 0,3

J - informační a komunikační činnosti 0,2% 0,4% -0,2 0,9% -0,7 0,3% -0,2 4,3% -4,1 Základní vzdělání 34,0% 44,6% -10,6 36,9% -2,9 38,7% -4,6 34,9% -0,8

K - peněžnictví a pojišťovnictví 0,0% 0,0% 0 0,1% -0,1 0,2% -0,2 1,1% -1,1 Střední vzdělání s vyučením 45,6% 25,1% 20,5 33,6% 11,9 35,8% 9,7 25,6% 19,9

L - činnosti v oblasti nemovitostí 0,7% 1,2% -0,5 1,4% -0,7 0,6% 0,1 1,6% -0,9 Střední vzdělání s maturitou 11,3% 15,1% -3,8 16,8% -5,5 14,8% -3,5 18,6% -7,3

M - profesní, vědecké a technické činnosti 1,3% 1,9% -0,7 3,2% -1,9 2,8% -1,5 5,8% -4,5 Vyšší odborné 0,5% 0,7% -0,2 0,5% -0,1 0,7% -0,2 0,8% -0,3

N - administrativní a podpůrné činnosti 8,1% 13,0% -4,9 25,0% -17 18,9% -10,9 17,6% -9,5 Vysokoškolské 7,4% 11,8% -4,3 6,9% 0,5 7,3% 0,1 16,9% -9,4

O - veřejná správa a obrana; povinné sociální… 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0 0,1% 0 0,2% -0,1 Neuvedeno 0,2% 1,4% -1,2 3,5% -3,3 2,1% -1,9 2,6% -2,4

P - vzdělávání 0,9% 0,9% 0 0,4% 0,5 1,3% -0,3 2,0% -1,1

Q - zdravotní a sociální péče 2,1% 3,6% -1,5 1,2% 0,8 2,5% -0,4 2,3% -0,3 rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl

R - kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0,3% 0,5% -0,2 0,3% 0 0,3% 0 0,6% -0,3 LBK ULK p.b. SČK p.b. HKK p.b. ČR p.b.

S - ostatní činnosti 0,3% 1,5% -1,2 1,2% -0,9 1,3% -1 1,2% -0,9 do 19 let 2,2% 1,8% 0,5 1,2% 1 1,3% 0,9 1,4% 0,8

20-29 let 25,8% 23,7% 2,1 25,0% 0,7 24,5% 1,3 25,8% -0,1

rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl 30-39 let 31,3% 28,0% 3,3 31,0% 0,3 30,0% 1,3 31,6% -0,3

LBK ULK p.b. SČK p.b. HKK p.b. ČR p.b. 40-49 let 24,0% 25,0% -1 23,4% 0,7 24,7% -0,6 23,1% 1

1 - Zákonodárci a řídící pracovníci 0,7% 2,2% -1,5 1,4% -0,7 0,8% -0,1 2,9% -2,1 50-54 let 7,4% 9,2% -1,8 8,1% -0,8 8,1% -0,7 7,6% -0,3

2 - Specialisté, vědečtí a odborní duševní pracovníci 3,3% 6,4% -3,2 3,1% 0,1 3,7% -0,4 10,5% -7,2 55 a více let 9,3% 12,4% -3,1 11,2% -1,9 11,5% -2,2 10,4% -1,1

3 - Techničtí a odborní pracovníci 2,7% 4,1% -1,4 3,3% -0,5 2,9% -0,2 6,6% -3,9

4 - Úředníci 1,4% 1,8% -0,4 2,5% -1,1 2,0% -0,6 5,6% -4,3 rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl 1) rozdíl

5 - Pracovníci ve službách a prodeji 5,2% 9,5% -4,3 4,3% 0,9 5,7% -0,5 10,1% -4,9 LBK ULK p.b. SČK p.b. HKK p.b. ČR p.b.

6 - Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství0,5% 0,6% -0,2 0,9% -0,4 0,5% 0 0,4% 0 8,4% 4,7% 3,8 13,8% -5,4 7,7% 0,7 10,9% -2,5

7 - Řemeslníci a opraváři 11,3% 16,3% -5,1 11,9% -0,7 14,8% -3,5 11,5% -0,2

8 - Obsluha strojů a zařízení, montéři 50,2% 26,5% 23,7 31,8% 18,4 41,1% 9,1 22,1% 28,2 LBK ULK SČK HKK ČR LBK ULK SČK HKK

9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 24,8% 32,4% -7,6 40,8% -16 28,6% -3,8 30,3% -5,5 17 495 17 959 92 123 21 048 568 690 3,1% 3,2% 16,2% 3,7%

struktura v osobách podíl z ČR v %

Podíl na počtu zaměstnaných 

(dle ČSÚ za rok 2017)

Sekce CZ NACE
struktura v % Zaměstnaní cizinci evidovaní na ÚP 

formou

 =Transpozice!CX2

struktura v %

Stupeň vzdělání
struktura v %

Věk
struktura v %

Třída CZ-ISCO
struktura v %

struktura v %

Tabulka 44_IV.5.2_Struktura zaměstnaných cizinců v roce 2018 - srovnání Libereckého kraje s Ústeckým, Středočeským, Královéhradeckým 
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IV.6 Nezaměstnanost 

 

IV.6.1 Vývoj celkové nezaměstnanosti 
Ve sledovaném období 2006 - 2018 došlo na trhu práce (nejen) v Libereckém kraji k velmi výrazným 

změnám vývoje nezaměstnanosti - viz Graf IV.6.1.  Za dané období vývoj v kraji odráží podobný trend 

jako celá Česká republika – s největší zápornou odchylkou v lednu 2007 (-0,6%) a naopak s největší 

kladnou odchylkou v červenci 2009 (1,4%). Je zajímavé, že od března 2016 až do konce dubna 2018 

hodnoty kraje jsou téměř shodné s hodnotami ČR. 

Graf 27_IV.6.1_Vývoj podílu nezaměstnaných osob dle krajů (roční průměry) 

 Po nejnižších hodnotách 

nezaměstnanosti na 

konci roku 2007 až do 

podzimu roku 2008, byly 

roky 2009 a 2010 ve 

znamení zvýšeného 

propouštění z důvodu 

výrazného poklesu 

zakázek. 

 Liberecký kraj je 

průmyslového 

charakteru, s dominancí 

„Zpracovatelského 

průmyslu“ (viz kapitola 

V.03). Toto odvětví bylo 

v krizovém roce 2009  

velmi zasaženo (s dopady 

i do následujících let), 

zejména proto, že mnoho organizací z tohoto odvětví je navázáno na výrobce automobilů jako 

dodavatel či subdodavatel různých dílů. A právě pokles poptávky po nových automobilech se proto 

odrazil i ve snížení počtu pracovních míst a tedy i k nárůstu nezaměstnanosti.  

Pokles zaměstnanosti v některých velkých společnostech činil řádově i stovky zaměstnanců, 

nezaměstnanost prakticky celý rok 2009 nepřetržitě rostla s následnou určitou stagnací až do konce 

roku 2012. V průběhu roku 2013 dochází k dalšímu mírnému nárůstu s kulminací  v únoru 2014. To 

dokumentuje Graf 29, který znázorňuje meziroční změny v počtu uchazečů o zaměstnání v letech 

2009 a 2013 v kladných hodnotách – a to po celý rok. 

 

Rok 2014 byl ve znamení zvratu ve vývoji nezaměstnanosti, protože počínaje 2. čtvrtletím dochází 

k zahájení redukce nezaměstnanosti, která trvá následujícího 2,5 roku a ukazuje od května 2014 až do 

konce roku 2017 meziroční změny v počtu uchazečů o zaměstnání každý měsíc výlučně záporné. 
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Rok 2018 je ve znamení nejnižšího podílu nezaměstnaných osob – v listopadu 2,9%, což je minimum 

za období let 2007 až 2018. (V evidenci bylo 9 497 uchazečů.) Z grafu je patrné, že vývoj v Libereckém 

kraji byl obdobný jako vývoj celorepublikový. K 31.12.2018 byl podíl nezaměstnaných osob v 

Libereckém kraji o 0,1 p.b. vyšší než podíl nezaměstnaných osob v celé ČR. Maximální rozdíl pak činil 

0,2 p. b. V pořadí krajů dle podílu nezaměstnaných osob byl Liberecký kraj na konci roku 2018 krajem 

s desátým nejnižším podílem nezaměstnaných osob z celkového počtu 14 krajů. 

 

Také ve všech čtyřech okresech kraje se nezaměstnanost snížila. Nejnižší podíl podíl nezaměstnaných 

vykázal na konci listopadu 2018 okres Česká Lípa - 2,2 %, okres Semily - 2,9% a okres Jablonec nad 

Nisou a  Liberec – shodně 3,2% podílu nezaměstnaných..  

Graf 28_IV.6.2_Vývoj podílu nezaměstnaných osob dle okresů v Libereckém kraji 2007-2018 

 
Zdroj dat: Statistika nezaměstnanosti, MPSV 
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I přes uvedený vývoj byl podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji o 0,14 p. b. vyšší než republikový 

průměr, který se meziměsíčně snížil o 0,30 p. b. na 3,20 % - viz Graf IV.6.3.  

 

Graf 29_IV.6.3_Podíl nezaměstnaných osob podle krajů ČR k 31.12.2017 a 31.12.2018 

 Pozitivně se vyvíjela také 

nezaměstnanost v ostatních krajích 

ČR. Největší pokles podílu 

nezaměstnaných vykázal Jihočeský 

kraj (o 0,47%), nejmenší pak  Praha 

(o 0,07%). S nejnižším podílem 

nezaměstnaných se v mezikrajském 

srovnání umístil Plzeňský kraj 

(2,06 %), následovaný krajem 

Pardubickým a Hlavním městem 

Prahou (shodně 2,08 %). Poslední 

příčka s 5,05% nezaměstnaností patří 

Moravskoslezskému kraji. Hodnota 

v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. 

 

 

IV.6.2 Struktura nezaměstnanosti v Libereckém kraji 

Ve struktuře nezaměstnaných nadále s 52,5 % převažovaly ženy. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 

15–64 let patřilo 9 457 osob (89,4 % nezaměstnaných). Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 

16,5 % uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42 let a mezi kraji byl 2. nejnižší. 

 

Tabulka 45_IV.6.1_Uchazeči o zaměstnání podle věkových skupin (roční průměry) 

 
 

Ve struktuře uchazečů podle věku došlo stejně jako minulý rok meziročně k poklesu ve všech 

skupinách. Nejvýraznější procentní i absolutní pokles byl zaznamenán ve skupinách 40-44 let (o 21,5 

%) a skupině uchazečů ve věku 50-54 let (o 20,3 %). Poměrně značný pokles byl zaznamenán i u 

skupiny osob s nižším. Firmy jsou tedy ochotny zaměstnávat osoby těsně po škole, ale také osoby v 

předdůchodovém a důchodovém věku. 

ČR abs. ČR v %

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2018

do 19 let 903 777 671 540 444 8 441 3,7 3,7 3,9 4,0 4,3 3,1

20-29 let 5 652 4 541 3 604 2 563 1 988 46 042 23,4 21,9 20,9 19,0 19,1 17,1

30-39 let 5 679 4 766 3 851 2 881 2 145 54 515 23,5 23,0 22,3 21,4 20,6 20,3

40-49 let 5 339 4 669 3 928 3 078 2 335 60 675 22,1 22,5 22,7 22,8 22,5 22,5

50-59 let 5 600 4 972 4 146 3 342 2 542 73 045 23,2 24,0 24,0 24,8 24,5 27,1

nad 60 let 997 1 019 1 076 1 089 941 26 417 4,1 4,9 6,2 8,1 9,1 9,8

Průměrný věk 40,0 40,6 41,1 41,9 42,0 43,3

Celkem 24 170 20 745 17 276 13 493 10 395 269 133 100 100 100 100 100 100

Uchazeči 

podle věku

Liberecký kraj – abs. Liberecký kraj v %

Zdroj dat: Měsíční statistiky struktury uchazečů, MPSV – vlastní výpočet                    http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt  

Pozn:2018* - období leden až duben roku 2018  
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Tabulka 46_IV.6.2_ Uchazeči o zaměstnání podle vzdělanostních skupin (roční průměry) 

 

Ve struktuře podle vzdělání došlo k meziročnímu (2018 proti 2017) poklesu u všech skupin. 

Nejvyššího absolutního poklesu (- 1 338) osob bylo dosaženo mezi uchazeči se středoškolským 

vzděláním bez maturity). Jedná se zároveň o nejpočetnější skupinu – 3 8736 UoZ, což tvoří 38,6 % z 

celkového počtu UoZ). Značný pokles byl zaznamenán také u osob se základním vzděláním, jejichž 

počet se snížil o 960 osob. Nejnižší pokles byl zaznamenán u uchazečů s vyšším odborným a 

vysokoškolským vzděláním – 25 osob resp. 148 osob., jejichž podíl tvoří 0,8% a 7,9% z celkového 

počtu UoZ. 

Ve struktuře podle délky nezaměstnanosti došlo ke snížení počtu uchazečů  u všech sledovaných 

skupin. Nejvýraznější relativní pokles byl zaznamenán třetí rok v řadě u uchazečů s délkou evidence 

nad 24 měsíců. U této skupiny uchazečů došlo k poklesu o 1 155 osob. Nejpočetnější skupinu tvoří 

uchazeči s délkou evidence do 6 měsíců (5 970 osob). Meziročně se tedy opět výrazně zlepšila situace 

dlouhodobě evidovaných, což je jedním z dlouhodobých cílů úřadů práce a politiky zaměstnanosti. 

Tabulka 47_IV.6.3_ Uchazeči o zaměstnání dle délky evidence (roční průměry) 

 

Nejčastější oblast zaměstnání uchazečů jsou z pohledu ČR i kraje stejné – „Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci“ a „Pracovníci ve službách a prodeji“. 

 

ČR abs. ČR v %

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2018

nejvyšší základní 7 125 6 453 5 625 4 549 3 590 74 896 29,5 31,1 32,6 33,7 34,5 31,2

středoškolské

 bez maturity
10 184 8 422 6 786 5 211 3 873 90 302 42,1 40,6 39,3 38,6 37,3 37,6

středoškolské

 s maturitou
5 440 4 617 3 769 2 870 2 242 53 791 22,5 22,3 21,8 21,3 21,6 22,4

VOŠ 179 154 131 98 73 2 027 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8

vysokoškolské 1 242 1 099 967 765 617 18 860 5,1 5,3 5,6 5,7 5,9 7,9

Celkem 24 170 20 745 17 276 13 493 10 395 239 876 100 100 100 100 100 100

Uchazeči podle 

věku

Liberecký kraj – abs. Liberecký kraj v %

Zdroj dat: Měsíční statistiky struktury uchazečů, MPSV – vlastní výpočet                    http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt  

Pozn:2018* - období leden až duben roku 2018  

ČR abs. ČR v %

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2018

do 6 měsíců 9 328 8 606 7 949 6 798 5 970 129 890 38,6 41,5 46,0 50,4 57,4 54,1

6-12 měsíců 4 293 3 309 2 726 2 114 1 542 35 002 17,8 16,0 15,8 15,7 14,8 14,6

12-24 měsíců 4 387 3 014 2 115 1 524 982 23 507 18,1 14,5 12,2 11,3 9,4 9,8

nad 24 měsíců 6 163 5 815 4 487 3 057 1 901 51 477 25,5 28,0 26,0 22,7 18,3 21,5

Celkem 24 170 20 745 17 276 13 493 10 395 239 876 100 100 100 100 100 100

Uchazeči podle 

délky evidence

Liberecký kraj – abs. Liberecký kraj v %

Zdroj dat: Měsíční statistiky struktury uchazečů, MPSV – vlastní výpočet                    http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt  
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Tabulka 48_IV.6.4_Uchazeči o zaměstnání podle zaměstnání (roční průměry) 

 

Tabulka 49_IV.6.5_Uchazeči o zaměstnání - OZP k 31.12. (roky 2008, 2012,2018) 

 Podíl OZP činil v Libereckém 

kraji k 31.12.2018 16,5%. 

V 6letém srovnání se podíl 

zvýšil o 4,6%, ve srovnání se 

situací v roce 2008 se zvýšil o 

0,5% 

 

Počet nezaměstnaných žen 

klesl ve srovnání s předchozím 

rokem z 6 256 na 5 298 

(meziroční pokles o 15,3 %; v 

absolutních hodnotách o 958 

žen). Počet nezaměstnaných 

mužů se také snížil, konkrétně 

z 5 605 na 4 793 (meziroční 

pokles o 14,5 %; v absolutních 

hodnotách o 812 mužů). Oproti konci roku 2017 se tedy zlepšila situace u mužů i u žen obdobně, 

mírně lepší vývoj byl zaznamenán u žen (přesto tvořily na konci roku 52,5 % všech evidovaných 

uchazečů o zaměstnání – minulý rok to bylo 52,7 %).   

ČR abs. ČR v %

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Zákonodárci a řídící pracovníci 185 159 136 115 106 3 272 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,4

Specialisté 1 025 890 746 582 468 12 636 4,2 4,3 4,3 4,3 4,5 5,3

Techničtí a odborní pracovníci 1 761 1 502 1 225 965 701 16 385 7,3 7,2 7,1 7,1 6,7 6,8

Úředníci 2 722 2 362 1 944 1 477 1 174 28 310 11,3 11,4 11,3 10,9 11,3 11,8

Pracovníci ve službách a prodeji 4 904 4 079 3 317 2 609 2 034 49 746 20,3 19,7 19,2 19,3 19,6 20,7

Kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství, lesnictví a rybářství
242 210 175 129 94 2 347 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0

Řemeslníci a opraváři 3 847 3 143 2 360 1 692 1 251 24 788 15,9 15,2 13,7 12,5 12,0 10,3

Obsluha strojů a zařízení, montéři 2 775 2 319 2 031 1 610 1 257 22 324 11,5 11,2 11,8 11,9 12,1 9,3

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 6 288 5 628 4 864 3 936 3 105 73 911 26,0 27,1 28,2 29,2 29,9 30,8

Zaměstnanci v ozbrojených silách 2 5 6 3 2 91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Neuvedeno 420 447 473 377 204 6 066 1,7 2,2 2,7 2,8 2,0 2,5

Celkem 24 170 20 745 17 276 13 493 10 395 239 876 100 100 100 100 100 100

Uchazeči podle zaměstnání     

(CZ-ISCO)

Liberecký kraj – abs. Liberecký kraj v %

Zdroj dat: Měsíční statistiky struktury uchazečů, MPSV – vlastní výpočet                    http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt  

Tabulka 50_IV.6.6_Uchazeči o zaměstnání dle pohlaví k 31.12.2018 
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IV.6.2 Nezaměstnanost v jednotlivých okresech Libereckého kraje 
 

Tabulka 51_IV.6.7_ Nezaměstnaní a volná pracovní místa v okresech k 31. 12.  za roky 2016 - 2018 

 
Zdroj dat: Statistiky nezaměstnanosti Úřadu práce 

Okres Česká Lípa leží v západní části Libereckého okresu. Na severu je ohraničen státní hranicí se 

SRN. Je okresem s tradičně rozšířeným průmyslem; dnes je nejvýznamnější výroba zaměřená 

na automobilové díly a doplňky, která našla své sídlo v České Lípě a Stráži pod Ralskem. V minulosti 

patřil tento okres mezi okresy s nejvyšší nezaměstnaností v rámci kraje. Hospodářská krize zasáhla 

výrobce skla v okrese a v mnoha případech došlo k úplnému útlumu výroby. Situace se začala obracet 

v průběhu roku 2014 a v současnosti je to okres s nejnižším PNO v rámci kraje (4,2%). V meziročním 

srovnání se počet uchazečů snížil o 271 osob ;  PNO se snížil o 0,2 p. b. Počet VM se meziročně zvýšil 

o 1 257, počet UoZ připadajících na 1 VPM se snížil z 1,7 na 0,8.  

 

Okres Jablonec nad Nisou je okresem příhraničním. V roce 2009 byl hospodářskou krizí zasažen 

především sklářský průmysl, nezaměstnanost v okrese se výrazně zvýšila a spousta podniků ukončila 

či výrazně omezila svou činnost. Krizi se však podařilo překonat a v současnosti je to okres s druhým 

nejnižším podílem nezaměstnaných osob v rámci kraje. V meziročním srovnání se počet uchazečů 

snížil o 265 osob, počet volných míst se také snížil o 36  a počet uchazečů připadajících na 1 VPM se 

snížil z 2,4 na 1,8. 

 

Okres Liberec je jedním z nejseverněji položených okresů v České republice. Okres Liberec patří mezi 

okresy s tradičně rozšířenou průmyslovou výrobou. Mezi nejvýznamnější odvětví okresu patří výroba 

kovodělných výrobků, strojů a zařízení, výrobků pro automobilový průmysl a plastikářský průmysl. 

Z pohledu zaměstnanosti se na území okresu nacházejí dva nejvíce problémové mikroregiony, které 

se nacházejí ve Frýdlantském výběžku – Novoměstsko a Frýdlantsko, které výrazně přispívají k tomu, 

že je v tomto okrese nejvyšší podíl nezaměstnaných osob v rámci kraje. 

Počet UoZ se meziročně snížil velmi výrazně – a to o 853 osob. Počet volných pracovních míst se 

zvýšil o 2 818 míst a počet UoZ na 1 VPM se snížil z 1,1 na 0,8. 

Okres Semily se rozkládá v jihovýchodní části Libereckého kraje. Většina největších zaměstnavatelů 

se usídlila ve městě Turnov (Ontex, Grupo Antolin apod.). Nezaměstnanost v okrese Semily 

meziročně klesla o 381 osob. Počet VPM se meziročně zvýšil o 735; počet UoZ připadajících na 1 VPM 

se snížil z  1,3  na 1,0. 

  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Česká Lípa 3 365 2 345 2 074 1 805 1 267 2 524 2,6 1,7 0,8 47  33 44 4,2% 2,8% 2,6%

Jablonec n/N 3 190 2 347 2 082 1709 1 225 1 189 4,0 2,4 1,8 25  20 18 4,9% 3,6% 3,3%

Liberec 6 870 5 164 4 311 3 673 2 790 5 608 2,6 1,1 0,8 45  51 47 5,7% 4,3% 3,4%

Semily 2 679 2 005 1 624 1 341 974 1 709 3,0 1,3 1,0 37  49 37 5,5% 4,1% 3,3%

Liberecký kraj 16 104 11 861 10 901 8 528 6 256 11 030 2,9 1,4 0,9 5,2% 3,8% 3,2%

ČR 381 373 280 620 231 534 191 996 140 880 324 410 2,9 1,3 0,7 5,2% 3,8% 3,1%

Okres

Počet nezaměstnaných

[osoby]

Volná pracovní místa

[osoby]
Počet uchazečů na 1 VPM

Počet uchazečů na 1 

VPM-pořadí okresu v ČR

Podíl nezaměstnaných 

osob
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IV.7 Volná pracovní místa 

IV.7.1 Vývoj počtu volných pracovních míst  
Graf IV.7.1 zachycuje měsíční vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a počtu volných pracovních míst 

(VPM) za období 2006-2018. Od sledovaného roku 2006 docházelo v Libereckém kraji k postupnému 

poklesu počtu uchazečů o zaměstnání. 

 

Graf 30_IV.7.1: Vývoj počtu uchazečů a VPM Libereckém kraji (měsíční údaje) 

 Zdroj dat: Měsíční statistiky struktury uchazečů, MPSV 

 

Se závěrem roku 2008 se již projevily první dopady světové hospodářské krize. Ve srovnání s rokem 

2007 (kdy bylo zaměstnavateli na úřadu práce v Libereckém kraji nahlášeno celkem 4 612 VPM) se 

tento počet snížil na méně než polovinu (2 279 VPM). Tím se zároveň prudce zvýšil počet UoZ 

připadajících na 1 VPM – o téměř 130 % (tj. ze 3,2 na 7,3 uchazečů). Byl tak zahájen dramatický 

pokles v rámci probíhajícího biennia 2008-2009. V meziročním srovnání počet VPM klesl na 53 % 

stavu z konce prosince 2008 a zároveň se o 58% zvýšil počet evidovaných UoZ. Tím došlo 

k rekordnímu zvýšení počtu uchazečů na 1 VM až na 21,9 osob (tj. nárůst na trojnásobek hodnoty 

z roku 2008).  

 

V roce 2010 došlo k mírnému zlepšení – počet UoZ se meziročně snížil o 2 % a počet VPM vzrostl 

téměř o 18%. Počet UoZ na 1 VPM se tak v roce 2010 snížil z 21,9 na 18,1. Nicméně i nadále se 

jednalo o téměř 150% vyšší hodnotu než v roce 2008.  

 

V letech 2011-2013  došlo nejdříve k mírnému propadu v počtu UoZ (23 286 v roce 2011); na konci 

prosince 2013 bylo evidováno 25 909 UoZ, což je zhruba obdobný počet UoZ jako v roce 2010 

(25 653). Počet VPM naproti tomu v roce 2012 stagnoval (1 831 VPM) a začal se zvyšovat až 

v průběhu roku 2013, kdy k 31.12.2013 dosáhl 2549 VPM. V letech 2014-2015 došlo k  oživení – počet 

VPM se průběžně zvyšoval a počet UoZ snižoval.  

 

V roce 2016 se trend v růstu VPM přitlumil – došlo dokonce k mírné redukci počtu VPM oproti konci 

roku 2015 (snížení o 340 VPM). Trend ve vývoji počtu UoZ zůstal však stejný – klesající. 

Graf IV.12: Vývoj počtu uchazečů a VPM Libereckém kraji (měsíční údaje)

Zdroj dat: Měsíční statistiky struktury uchazečů, MPSV
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ČR abs. ČR v %

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2018

1 - Zákonodárci a řídící pracovníci 33 40 37 34 35 1 975 1,0 0,8 0,6 0,5 0,3 0,9

2 - Specialisté 233 331 442 468 475 16 145 7,4 6,4 7,4 6,3 4,5 7,1

3 - Techničtí a odborní pracovníci 450 543 591 651 661 13 331 14,2 10,5 9,9 8,8 6,2 6,7

4 - Úředníci 100 159 166 177 188 8 119 3,1 3,1 2,8 2,4 1,8 3,3

5 - Pracovníci ve službách a prodeji 481 743 940 1 018 1 006 30 205 15,2 14,4 15,8 13,8 9,5 13,3

6 - Kvalifikovaní pracovníci v 

zemědělství, 
13 28 32 32 77 2 249 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8

7 - Řemeslníci a opraváři 818 1 114 1 208 1 453 2 636 56 404 25,8 21,5 20,3 19,7 24,9 20,6

8 - Obsluha strojů a zařízení, montéři 769 1 665 1 828 2 445 4 004 87 136 24,2 32,2 30,7 33,1 37,8 24,1

9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 276 552 713 1 113 1 500 74 044 8,7 10,7 12,0 15,1 14,2 23,1

0 - Zaměstnanci v ozbrojených silách 0 0 0 0 0 356 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Celkem 3 173 5 175 5 956 7 391 10 580 289 963 100 100 100 100 100 100

VPM podle zaměstnání (CZ-ISCO)
Liberecký kraj – abs. Liberecký kraj v %

V letech 2017 a 2018 u VPM pokračoval vzrůstající trend a proti tomu docházelo stále ke snižování 

počtu uchazečů o zaměstnání.  

 

K 31. 12. 2018 bylo prostřednictvím Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci a jejích kontaktních pracovišť 

evidováno celkem 11 030 volných pracovních míst. Meziročně tak došlo k nárůstu o 2 356 míst (na 

konci roku 2017 bylo v LK evidováno 8 674 volných pracovních míst). Meziročně se zvýšil i průměrný 

měsíční počet nahlášených volných pracovních míst. V roce 2018 bylo průměrně v Libereckém kraji 

evidováno 10 580 volných pracovních míst, zatímco v roce 2017 činil průměrný počet nahlášených 

volných míst 7 391 (meziročně se tedy zvýšil o 3 189 míst).  

 

Vývoj počtu volných pracovních míst v posledních dvou letech je zobrazen v grafu 1. Z grafu je patrné, 

že nejvyšší počet volných míst v roce 2018 byl evidován v srpnu (11 305 VPM, což je také historicky 

nejvyšší hodnota). Nejnižší počet za rok 2018 byl zaznamenán hned v jeho prvním měsíci (9 035 

VPM). Za neustále rostoucí poptávkou po pracovní síle stojí především rostoucí ekonomika celé ČR. 

Firmy měly dostatek zakázek a jejich největším problémem bylo sehnání zaměstnanců, zejména ve 

zpracovatelském průmyslu. 

 

IV.7.2 Struktura volných pracovních míst  
Tab. IV.7.1  ukazuje, jak se v rozmezí pěti let změnila struktura VPM podle hlavních tříd profesí 

v Libereckém kraji. Počty VPM jsou uváděny jako roční průměr měsíčně hlášených volných míst.  

 

 

V roce 2014 největší podíl mezi VPM zaujímají profese ze 7. třídy – řemeslníci a opraváři (převážně 

jde o strojírenské profese) – jedná se o zhruba čtvrtinu z celkového počtu hlášených VPM (25,8%).  

Druhou největší skupinou je 8. třída – obsluha strojů a zařízení, montéři (jedná se zejména o 

skladníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, řidiče nákladních vozidel a montážní dělníky) s pouhým 

rozdílem 1,6% (celkem 24,2%). 

Od roku 2015 však dochází k výměně na prvních dvou místech. Profese ze třídy 8 silně posilují a 

profese třídy 7 naopak ztrácejí svůj podíl z celkového portfolia struktury CZ-ISCO. Výslednou změnu 

k roku 2018 vůči 2014 vyjadřuje Graf 3IV.7.2.  

Další významná změna mezi lety 2018 a 2014 ve struktuře CZ-ISCO se týká profesí třídy 9 „Pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci“, kteří zcela kompenzují ztrátu třídy 7 a dále třídy 3 „techničtí a odborní 

Tabulka 52_IV.7.1:  Volná pracovní místa podle zaměstnání (roční průměry) 
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pracovníci“. Nárůsty u těchto dvou skupin signalizují opakovanou a neuspokojenou poptávku 

zaměstnavatelů a také zájem zaměstnavatelů zaměstnat v těchto profesích cizí státní příslušníky.  

 

Minimální změna (0,3%) 

je třída 6 „Kvalifikovaní 

pracovníci v zemědělství, 

rybářství a lesnictví“. 

Srovnáním podílové 

struktury jednotlivých 

profesí Libereckého kraje 

s ČR v roce 2018 

docházíme k závěru, že je 

obdobná. Nejvýznačnější 

odchylky jsou ve třídě 8 - 

obsluha strojů a zařízení, 

montéři (Liberecký kraj 

má o 13,7 p.b. vyšší podíl) a třídě 9 – pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (kde kraj ztrácí 8,9 p.b. 

ČR).  

Ze strany zaměstnavatelů byly v průběhu roku 2018 nejčastěji poptávány především pozice: svářeč, 

obsluha šicích a vyšívacích strojů, obsluha strojů na výrobky z plastu, montážní dělník mechanických 

strojů, dělník v oblasti výstavby budov a strojírenský kovodělník. Velká poptávka byla také po 

kuchařích, číšnících a servírkách, pomocných dělnících ve výrobě a zednících. S ohledem na klesající 

nezaměstnanost a snižující se kvalifikaci zbylých uchazečů v evidenci bylo párování volných míst s 

uchazeči o zaměstnání oproti předchozím rokům složitější (a to i přes snižující se požadavky na 

pracovní zkušenosti a vzdělání při náborech ze strany zaměstnavatelů). 

IV.7.3 Počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo  
Tab. IV.7.2 ukazuje průřezově stav vždy k 31. 12. v rozmezí 11ti let – 2007, 2010, 2016 a 2018 

v daných ukazatelích pro Liberecký kraj a ČR.  

Na konci roku 2018 připadalo na jedno volné místo v Libereckém kraji 0,91 uchazeče. K 31. 12. 2017 

to bylo 1,4 uchazeče. Meziročně tedy došlo u tohoto ukazatele k poklesu o 0,5 uchazeče. Nejvyšších 

hodnot za rok 2018 dosahoval tento ukazatel v lednu a únoru (shodně 1,3 uchazeče na jedno VPM), 

od května až do konce roku pak činil pouhých 0,9. 

 

 

Zajímavé je srovnání 

podílu LK vůči ČR v ukazateli „Uchazeči připadající na 1 VPM“ (dále jen UoZ na 1 VPM) s „Podílem 

nezaměstnaných osob“ (dále jen PNO).  Zatímco LK vykazuje vůči ČR v UoZ na 1 VPM vyšší počet 

uchazečů v roce 2007 o 25% nad úrovní ČR, v roce 2018 končí na výši o 28%  nad úrovní ČR. Proti 

tomu PNO zůstává 

prakticky na stejné úrovni 

v LK (3,3%) jako v ČR 

(3,1).  

 

LK ČR LK ČR LK ČR LK ČR LK ČR

Evidovaní UoZ 14 566 354 878 25 653 561 551 16 104 381 373 11 861 280 620 10 091 231 534

VPM 4 612 141 066 1 417 30 803 5 607 132 496 8 674 216 629 11 030 324 410

UoZ1 VPM 3,16 2,52 18,1 18,23 2,87 2,88 1,37 1,3 0,91 0,71

PNO 4,4 4,5 8,1 7,4 5,2 5,2 3,8 3,8 3,2 3,1

k 31. 12. 2018

Zdroj dat: Statistiky nezaměstnanosti Úřadu práce, MPSV – vlastní výpočet

Ukazatel
k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017

Graf 31_IV.7.2_Změny podílu jednotlivé profesní třídy CZ_ISCO pro Liberecký 
kraj v porovnání roku 2018 a 2014 (uvedeno z ročních 

Tabulka 53_IV.7.2_ Nezaměstnanost a volná pracovní místa v Libereckém kraji  
a ČR 
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Graf IV.7.3 znázorňuje postavení Libereckého kraje 

v rámci ČR v ukazateli počtu UoZ na 1 VPM. K 

31.12.2017 se spolu s Karlovarským krajem (1,66 

UoZ na 1 VPM) nejvíce přiblížil k celostátnímu 

průměru (1,73 UoZ na 1 VPM) a zaujímá tak osmé 

místo s nejmenším počtem UoZ na 1 VPM. Situace 

za leden až březen 2018 zůstává v mezikrajském 

porovnání pro Liberecký kraj obdobná. 

 

Tab. IV.7.3 dokumentuje trvalý pokles počtu UoZ na 

1 VPM od roku 2014 do 2018 ve všech kategoriích 

zaměstnání (CZ-ISCO).  Na pouhých cca 10% 

hodnoty z r. 2014 klesla třída 9 – pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci a třída 8 - obsluha strojů 

a zařízení 

 

 

 

  

Graf 32_IV.7.3_Počet uchazečů na 1 volné pracovní 
místo v ČR dle krajů v r. 2017 a 2018 (roční 

Tabulka 55_IV.7.3_Vývoj počtu uchazečů na 1 volné pracovní 
místo dle hlavních tříd zaměstnání (CZ-ISCO) za rok 2018 v 
Libereckém kraji 

Tabulka 54_IV.7.4_Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo dle 
hlavních tříd zaměstnání (CZ-ISCO) za rok 2018 Liberecký a 
sousedící kraje 
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Srovnání Libereckého kraje a přilehlých krajů (i ČR) dle tříd zaměstnání (CZ-ISCO) – viz Tab. IV.7.4 - 

vyjma Ústeckého  kraje(2,1) se počet UoZ na 1 VPM blíží republikovému podílu (rozptyl +- 0,2).  Ve 

všech krajích má nejmenší počet UoZ na 1 VPM třída 8 - Obsluha strojů a zařízení, montéři (max 0,7 

v Ústeckém kraji) následovaná třídou 7 – řemeslníci a opraváři. Největší nabídka je ve třídě 1 - 

Zákonodárci a řídící pracovníci. 

 

Vzdělanostní  struktura  ukazuje podobnost mezi  srovnáním  Libereckého kraje a přilehlých krajů 

(včetně ČR) a srovnáním mezi okresy uvnitř Libereckého kraje  vyplývá, že ve všech krajích je nejvyšší 

nabídka uchazečů na 1 VPM se středním vzděláním s maturitou – viz Graf IV.7.4. 

Graf 33_IV.7.4_ Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo dle vzdělanostních  

skupin za rok 2018 - Liberecký a sousedící kraje a ČR 

Počet UoZ na 1 VPM 

v rámci Libereckého 

kraje za rok 2018:   

• 2,0 -  Jablonec 

nad Nisou  2,0 

• 1,0  - Česká Lípa 

• 0,9  - Semily 

• 0,8 - Liberec  
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V. Nejvýznamnější zaměstnavatelé  

V.1 Nejvýznamnější zaměstnavatelé v kraji (TOP 20) 
Do skupiny TOP 20 nejvýznamnějších zaměstnavatelů Libereckého kraje jsme vybrali společnosti 

s největším počtem zaměstnanců, kteří se účastnili monitorovacího šetření prováděného Úřadem 

Práce ČR  – viz Tab. V.1. Tabulka je seřazena sestupně  dle počtu zaměstnanců vykázaných 

k 31.12.2018 od největšího k nejmenšímu.  Jedná se o zaměstnavatele v kategorii od 500 do 2 999 

zaměstnanců. V daném výčtu ovšem chybí zaměstnavatelé s celorepublikovou působností, od 

kterých se nepodařilo získat informaci o počtu zaměstnanců na regionální úrovni (např. Česká 

pošta, Armáda ČR, Kaufland apod.). Graf V.1.1 Odvětvová struktura ukazuje četnost výskytu 

jednotlivých odvětvových klastrů u TOP 20ti zaměstnavatelů v kraji. Graf V.1.2 znázorňuje podíl 

výskytu jednotlivých firem v okresech v rámci kraje. 

Zaměstnavatelé z oblasti „veřejné správy“ a „vzdělávání“ (Policie a Technická univerzita Liberec) 

nejsou uvedeni v následných medailoncích. 

Zdroj:ROČENKA  se rozumí „výroční zpráva“, „účetní závěrka“ či jiná listina uvedená na https://or.justice.cz/. 

 

OKRES  ČESKÁ LÍPA 

 

AAH Czech s. r. o. (Výroba plastových a pryžových výrobků)  

Sídlo: Nové Zákupy 528, 471 23, Zákupy   

Na společnost AAH Czech s.r.o. přešla část jmění rozdělované společnosti International Automotive 

Components Group s.r.o., se sídlem Přeštice, Hlávkova 1254, PSČ 334 01, IČO 496 81 311, a to podle 

projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 19.7.2017.  

Ke dni odštěpení společnosti 19.7.2017 - bylo převedeno 987 zaměstnanců. 

Zdroj: http://www.iacgroup.com/ , ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

Adient Czech Republic k. s  (Šití textilních a kožených potahů do motorových vozidel) 

Sídlo: Dubická 1800/54, 470 01 Česká Lípa  

Společnost Adient Czech Republic k. s. je v okrese Česká Lípa největším zaměstnavatelem, významně 

se podílí na růstu zaměstnanosti v regionu s převahou dělnických profesí. Adient zaměstnává ve 

svých sedmi závodech v ČR více než 6 000 zaměstnanců. V rámci ČR se specializuje především na 

výrobu autosedaček Společnost zaměstnává i velké množství cizinců. Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců v roce 2017 byl 4236 osob za celou Českou republiku (6 závodů celkem – 2 

v Libereckém kraji); v roce 2016 - 4073 osob. Závody v okrese Česká Lípa jsou umístěny v  České Lípě 

a Stráži pod Ralskem.  

Zdroj: www.johnsoncontrols.com, ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

  

Fehrer Bohemia, s. r. o. (Výroba autosedaček a motocyklových sedaček) 

Sídlo: Litoměřická 86, Dubice, 470 01 Česká Lípa  

Společnost Fehrer Bohemia spol. s r.o. patří ke stabilním a významným zaměstnavatelům na 

Českolipsku. Zabývá se výrobou autosedaček. V profesní struktuře jsou nejvíce zastoupeny dělnické 

obory zapojené do zpracování a výroby příslušenství pro automobilový průmysl. Je dodavatelem 

interiérových dílů pro automobilky Škoda, Daimler, Volkswagen, Audi, BMW a Opel. Na českém trhu 

působí od roku 1992 a od roku 2014 je členem skupiny AUNDE. K 31.12.2018 byl počet zaměstnanců 

https://or.justice.cz/
http://www.iacgroup.com/
http://www.johnsoncontrols.com/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-470314
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1818 osob (oproti 1775 k 31.12.2017); z toho závod Česká Lípa 1045 zaměstnanců (nárůst o 15 osob 

proti 31.12.2017) a závod Liberec 773 zaměstnanců (nárůst o 28 oproti 31.12.2017). 

Zdroj: https://www.pracefehrer.cz/; ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

Diamo, státní podnik (Sanace a likvidace, stravovací služby)  

Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem   

Diamo, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem realizuje zahlazování následků hornické činnosti 

po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Zahlazování následků po průzkumu, 

těžbě a úpravě uvedených surovin je prováděno v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního 

prostředí. Součástí zahlazování následků hornické činnosti je výplata sociálně zdravotních dávek jak 

současným, tak bývalým zaměstnancům státního podniku DIAMO, včetně všech organizací, pro něž 

se stal státní podnik nástupnickou organizací. Společnost vedle svých hlavních činností provádí a 

zajišťuje péči o kulturní památky, likvidaci skládek průmyslových odpadů, vrtné a karotážní práce, 

provoz akreditovaných zkušebních laboratoří, provoz skládky komunálního odpadu a mnoho dalších 

činností. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 2307 osob za celou ČR (4 závody 

celkem – 1 v Libereckém kraji), v roce 2016 - 2573 osob. 

Zdroj: https://www.diamo.cz/cs; ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE,   

 

Bombardier Transportation Czech Republic a.s. (Výroba dopravních prostředků) 

Sídlo: Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa 

Bombardier Transportation Czech Republic a.s. je součástí sítě výrobních závodů ve více než 60 

zemích světa. Závod v České Lípě vyrábí svařované komponenty pro regionální a příměstské vlaky, 

lehká kolejová vozidla a vysokorychlostní vlaky. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 

2017 byl 732 osob – z toho 452 dělnických profesí a 280 administrativních pozic. Průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016 byl 797 osob . Bombardier chce investovat v České Lípě 

1,48 miliardy do rozšíření stávající výroby. Projekt počítá s vytvořením až 622 nových míst do konce 

roku 2020. 

Zdroj: http://www.bombardier-transportation.cz/ ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE, 

 

Crystalex CZ, s.r.o. (Výroba skla a skleněných výrobků) 

Sídlo: Masarykovo nábřeží 236/30, 110 00, Praha 1 - Nové Město  

Crystalex CZ, s. r. o., je pokračovatelem tradic českého sklářství. Je největší domácí výrobce 

nápojového skla a zároveň patří mezi přední světové výrobce. 90 % produkce  míří na export do 70 

zemí. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 843 osob za celou ČR (2 závody 

celkem – 1 v Libereckém kraji), v roce 2016 - 862 osob. Ke konci roku 2017 byl stav zaměstnanců 

850 osob, z toho 720 osob v Novém Boru a 130 v Karolince (okres Vsetín). 

Zdroj: https://www.crystalex.cz/; ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE, 

 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (Zdravotní a sociální péče) 

Sídlo: Purkyňova č.p. 1849; 470 01  Česká Lípa 1 

Společnost Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. je ve vlastnictví Libereckého kraje a poskytuje 

lůžkovou i ambulantní péči. Trvale řeší problémy s nedostatkem lékařů a zdravotních sester na 

některých odděleních. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 866 osob (826 

v roce 2016). 

Zdroj: https://www.nemcl.cz/; ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

https://www.pracefehrer.cz/
https://www.diamo.cz/cs
http://www.bombardier-transportation.cz/
https://www.crystalex.cz/
https://www.nemcl.cz/
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OKRES JABLONEC NAD NISOU 

 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. (Zdravotní a sociální péče) 

Největší zdravotnické zařízení v okrese, které v současné době prochází zásadní rekonstrukcí 

jednotlivých oddělení  a modernizací přístrojového vybavení (z dotací EU v hodnotě více jak 150 mil. 

Kč). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 815 osob (854 v roce 2016).  

Zdroj: Jablonecký měsíčník.;  ÚŘAD PRÁCE 

 

Preciosa, a. s. (Výroba skla) 

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Opletalova 3197/17 

Společnost je předním světovým výrobcem skla. Již po desetiletí přináší do sklářství nové nápady, jak 

kombinovat barvy a křišťálové či skleněné komponenty. Navrhuje unikátní svítidla a šperky s 

originálním rodokmenem. Řemeslo společnosti obdivují lidé ve více než 140 zemích světa. Firma 

navazuje na nepřerušenou sklářskou tradici, která započala v Křišťálovém údolí již v roce 1548, 

a doplňuje ji o moderní technologické postupy.  

Po dlouhodobějším poklesu počtu zaměstnanců došlo ve firmě v průběhu roku 2018 k výraznému 

nárůstu počtu pracovníků. Ke konci roku 2018 zde pracovalo celkem  o 211 zaměstnanců více než 

minulý rok. Společnost nevyužívá služeb žádné agentury práce a neplánuje v roce 2019 žádné 

zvyšování počtu zaměstnanců.  

Zdroj: https://www.preciosa.com/cs/home, ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

Preciosa Ornela a. s. (Výroba skla a bižuterie, velkoobchod) 

Sídlo: 468 25, Zásada 317     

Preciosa Ornela, součást Preciosa Group a patří mezi nejvýznamnější světové výrobce širokého 

sortimentu českých sklářských výrobků od skleněných tyčí a tyčinek, technického a užitkového skla až 

po všechny druhy skleněných perliček a perlí. Jablonecká akciová společnost vznikla na podzim roku 

2009 odkoupením dvou částí zanikající Jablonex Group a.s. firmou Preciosa a.s. V Desné byla 

zachována výroba sklářské suroviny (bývalé Desenské sklárny) a v Zásadě výroba perliček (bývalá 

Česká perlička). V těchto obcích se jedná o místní nejdůležitější zaměstnavatele.  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 (k 31.3.2018)  byl 827 osob (827 v roce 2016 k 

31.3.2017). 

Zdroj: https://www.preciosa-ornela.com/cz/ , ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

TRW Automotive Czech s. r. o. (Výroba brzdových systémů pro motorová vozidla) 

Sídlo: Na Roli 2405/26, 466 01, Jablonec nad Nisou 

Firma je součástí světové skupiny TRW Automotive zabývající se výrobou součástek pro automotive, 

se zaměřením na produkci diskových brzd a kolových válečků. V roce 2010 původní společnost Lucas 

Varity s.r.o. zanikla v důsledku fúze s nástupnickou společností TRW Automotive Czech s.r.o. Má dva 

závody – v Jablonci nad Nisou a Frýdlantě. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 

1231 osob (1128 v roce 2016).  Jablonecký závod chce v Rychnově u Jablonce nad Nisou zřídit výrobní 

halu se šesti obráběcími linkami. Do  areálu plánuje přijmout  předběžně 200 pracovníků v roce 2019.  

Zdroj: https://liberec.idnes.cz/v-rychnove-u-jablonce-ma-vyrust-tovarna-trw-nekteri-mistni-jsou-proti-1ze-

/liberec-zpravy.aspx?c=A170125_154127_liberec-zpravy_tm,;  ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

  

https://www.preciosa.com/cs/home
https://www.preciosa.com/cs/home
https://www.preciosa-ornela.com/cz/
https://liberec.idnes.cz/v-rychnove-u-jablonce-ma-vyrust-tovarna-trw-nekteri-mistni-jsou-proti-1ze-/liberec-zpravy.aspx?c=A170125_154127_liberec-zpravy_tm
https://liberec.idnes.cz/v-rychnove-u-jablonce-ma-vyrust-tovarna-trw-nekteri-mistni-jsou-proti-1ze-/liberec-zpravy.aspx?c=A170125_154127_liberec-zpravy_tm
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OKRES LIBEREC 

 

Benteler ČR s. r. o. (Výroba komponent pro automobilový průmysl) 

Sídlo: Chrastava, Školní 713 

Firma zabývající se výrobou auto komponentů má závody ve Stráži nad Nisou, Chrastavě a Jablonci 

nad Nisou. Oproti roku 2017 se celkový počet zaměstnanců zvýšil. Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců v roce 2018 byl 1608 osob (1509 v roce 2017). Přes 63 % zaměstnanců pracuje jako 

obsluha strojů. Celkem 86 % všech zaměstnanců pak tvoří muži. V průběhu roku 2019 neočekává 

společnost změny v počtu zaměstnanců a nevyužívá agentury práce.  

Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

Denso Manufacturing Czech s.r.o. (klimatizační jednotky do automobilů a jejich komponenty)  

Sídlo: Heyrovského 476, Liberec XXIII – Doubí,  463 12 Liberec,  

Společnost Denso Manufacturing Czech s.r.o. se specializuje na výrobu klimatizačních jednotek pro 

osobní automobily a jejich příslušenství (topná tělesa, kondenzátory a chladiče). Je součástí 

nadnárodní společnosti DENSO CORPORATION. Jedná se o japonskou společnost, která každoročně 

navyšovala počet zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 2271 

osob. V roce 2018 byl stav zaměstnanců mírně vyšší. Pro rok 2019 nejsou známy informace o 

případném nárůstu či redukci počtu zaměstnanců.  Společnost byla  založená v roce 2001. Mezi 

největší odběratele patří automobilky skupiny VW, Ford, BMW nebo Suzuki, a další. 

Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

Fehrer Bohemia s. r. o. (Výroba komponent pro automobilový průmysl) 

Sídlo: Česká Lípa, Dubice, Litoměřická 86 – závod Liberec 

Fehrer Bohemia, s. r. o. je dodavatelem interiérových dílů pro automobilky. V libereckém závodě, kde 

byla výroba zahájena v roce 2002, se vyrábějí přední a zadní loketní opěry a středové konzoly pro 

vozy značek Škoda, Audi, BMW, Daimler, Seat a Volkswagen. Výroba probíhá v čistých, 

klimatizovaných prostorech moderního závodu na ploše 8500m2. K 31.12.2018 byl počet 

zaměstnanců závodu Liberec 773 zaměstnanců (nárůst o 28 oproti 31.12.2017). Společnost 

spolupracuje se třemi agenturami práce. V roce 2019 společnost hodlá navýšit počet zaměstnanců o 

přibližně 45 osob.  

Zdroj: https://www.pracefehrer.cz/ , https://www.pracefehrer.cz/liberec.html,; ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. (Zdravotní péče) 

Sídlo: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,  

Nemocnice je akciovou společností, kterou založil Liberecký kraj jako jediný akcionář. Do roku 2007 

byla nemocnice příspěvkovou organizací. O rok později vstoupilo do společnosti majetkově také 

statutární město Liberec. V roce 2013 došlo k fúzi s turnovskou nemocnicí. Liberecká nemocnice je 

v rámci regionu největším zdravotnickým zařízením. Má působnost v celém Libereckém kraji a také 

v širší spádové oblasti. Nemocnice poskytuje základní a specializované diagnostické služby, ústavní 

lékárny s prodejnami zdravotnických potřeb a také vysoce specializovanou péči, a to ve čtyřech 

centrech akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Jde o Cerebrovaskulární 

centrum, Komplexní onkologické centrum, Kardiologické centrum a Traumatologicko-ortopedické 

centrum. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 2416 osob. V současné době nemocnice 

zaměstnává více zaměstnanců oproti roku 2017.  Je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů žen 

https://www.pracefehrer.cz/
https://www.pracefehrer.cz/liberec.html
https://www.aktualne.cz/wiki/geografie/staty-a-mesta/liberec/r~e65baa2cca5a11e38f5c0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/liberecky/fuzi-nemocnic-na-severu-cech-prijde-o-praci-az-50-lidi/r~5c805bf0203611e3ae99002590604f2e/
https://www.aktualne.cz/wiki/politika/ministerstvo-zdravotnictvi/r~i:wiki:3570/
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(pracuje zde přes 80 % z celkového počtu zaměstnanců nemocnice). Více jak 400 zaměstnanců je ve 

věku 55 a více let. Společnost plánuje v roce 2019 zvýšení počtu pracovníků (přibližně 40 

všeobecných sester a 10 lékařů).  

Nemocnice chce vyjít vstříc svým zaměstnancům, proto se rozhodla zabezpečit fungování mateřské 

školy. Školka by měla být v provozu od září 2019, hrazena bude z vlastních zdrojů nemocnice a měla 

by pojmout až 120 dětí. Jedna třída by dokonce mohla fungovat v režimu, který by pokrýval 

dvanáctihodinovou směnu.  

Zdroj: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/krajska-nemocnice-v-liberci-bude-mit-svou-materskou-skolu-

20190205.html ;  https://www.nemlib.cz; ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE, 

 

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. (výroba plastů převážně pro automobilový průmysl) 

Sídlo: Kubelíkova 604/73, 460 06, Liberec - Liberec VI-Rochlice 

Společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. je významný dodavatel pro automobilový plastikářský 

průmysl. Sedmý rok po sobě zaznamenal tento významný zaměstnavatel libereckého okresu zvýšení 

počtu zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 1872 osob (1773 

v roce 2016).  Ke konci roku 2018 zaměstnávala firma téměř 2 tis. osob, což je o více než 100 osob 

oproti konci roku 2017. Společnost aktivně využívá služeb dvou agentur práce (přes 200 agenturních 

pracovníků). Zároveň firma spolupracuje s fakultou strojní TUL a dalšími školami v oblasti poskytování 

odborného výcviku a praxe.  

Roku 1994 proběhlo strategické rozhodnutí o orientaci na automobilový průmysl. Dnes je v něm 

firma specialistou, který se těší důvěře těch největších značek. Jen od roku 2016 a do roku 2018 se 

má podílet na uvedení 285 modelů určených pro řidiče z celého světa, což představuje 66 % 

celkového trhu. Mezi zákazníky společnosti patří např. BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Nissan, Audi a 

další světové značky.   

Zdroj: https://magnabohemia.cz/o-spolecnosti-magna, ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE   

 

Monroe Czechia s.r.o. ( Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla)  

Sídlo: 46342 Hodkovice nad Mohelkou, Rychnovská 383  

Společnost Monroe Czechia s.r.o. navazuje na tradice hodkovického závodu Autobrzdy, ze kterého v 

roce 1992 vznikl podnik Ateso. Po čtyřech letech v květnu 1996 se novým majitelem stala nadnárodní 

společnost Tenneco Automotive. Od října 2005 došlo ke změně názvu na Tenneco, pod nímž je firma 

známá dodnes. V závodě jsou netradičně zastoupeny obě výrobní divize firmy Tenneco – výroba 

tlumičů pérování a výfukových systémů, čímž jsme výjimečnými mezi ostatními závody Tenneco. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 1085 osob (1046 v roce 2016).. Každý den 

se vyrobí 36 000 tlumičů a 2 300 výfuků. Realizace výrobního programu výroby tlumičů pérování a 

výfukových systémů vyžaduje uplatňování nejmodernějších metod obrábění, povrchové úpravy kovů, 

svařování, montáže i kompletace. Společnost se přímo zabývá aplikovaným vývojem ve spolupráci s 

níže uvedenými automobilkami.  

Firma dodává výrobky přímým výrobcům automobilů, mezi něž patří např. General Motors, Ford 

Motor Co., Volkswagen, Daimler, Toyota, PSA Peugeot, Citroen, BMW, Chrysler, Mazda, Suzuki, 

Honda, Nissan a další.   

Zdroj: https://monroe.jobs.cz/o-nas/ ; ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE, 

 

  

https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/krajska-nemocnice-v-liberci-bude-mit-svou-materskou-skolu-20190205.html
https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/krajska-nemocnice-v-liberci-bude-mit-svou-materskou-skolu-20190205.html
https://www.nemlib.cz/
https://magnabohemia.cz/o-spolecnosti-magna
https://monroe.jobs.cz/o-nas/
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Technická univerzita v Liberci (Vzdělávací činnost) 

Sídlo: Studentská 1402/2, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město 

Technická univerzita v Liberci patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele libereckého okresu a 

v současné době, kdy je nedostatek technicky vzdělaných uchazečů o zaměstnání, dochází často ke 

spolupráci školy přímo se zaměstnavateli. Ke konci roku 2018 zaměstnávala více než 1 tis. 

zaměstnanců a ve srovnání s rokem předchozím došlo k nárůstu o cca 50 osob. V příštím roce škola 

předpokládá přijmout méně než 10t nových zaměstnanců. Univerzita byla založena v roce 1953 jako 

Vysoká škola strojní v Liberci. Za více než 60 let od svého vzniku zaznamenala významný rozvoj. 

Poskytuje nejen studium technických, ale i humanitně a přírodovědně zaměřených oborů na šesti 

fakultách a jednom ústavu. Vedle vzdělávací role se orientuje také na vědu a výzkum a spolupráci s 

podnikatelským prostředím.  

Univerzita patří ke středně velkým vysokým školám, součástí studentské komunity je v Liberci 

bezmála 7 tisíc studujících. Nabízí téměř stovku studijních programů a jednou tolik oborů. V oblasti 

vzdělávání akcentuje praktické uplatnění znalostí. Velkou devizou jsou odborné praxe pro studenty a 

ve spolupráci s vědeckými pracovníky také zapojení do konkrétních projektů. Univerzita má 

navázanou spolupráci s více než 200 univerzitami od Spojených států přes Francii až po Vietnam.   

Zdroj: http://www.tul.cz/verejnost-a-media, ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE  

 

OKRES SEMILY 

 

Devro s. r. o. (Výroba potravinářských výrobků) 

Sídlo: Víchovská 830, 514 19, Jilemnice – Hrabačov  

Devro s.r.o. je tradičním a všestranným výrobcem a dodavatelem širokého sortimentu obalů na 

masné výrobky v České republice. Více než 1000 zaměstnanců Devra s.r.o. ve dvou závodech 

(Jilemnice a Slavkov u Brna) vyrábí jedlá kolagenní střeva, jedlou tubulární folii, nejedlá kolagenní 

střeva a střeva plastová. Historie společnosti sahá do roku 1933, kdy v Kořenově vznikl závod na 

výrobu salámových střev, pod názvem Cutisin. V roce 1963 dochází k rozšíření výrobních kapacit v 

závodě v Jilemnici, další následuje v roce 2006. V roce 1996 dochází ke změně zahraničního vlastníka - 

Cutisin je vlastněn společností DEVRO se sídlem ve Velké Británii a v roce 2011 dochází ke změně 

názvu společnosti z Cutisin, s.r.o. na Devro s.r.o., která je spojena s probíhajícím dlouhodobým 

procesem tvorby jednotné firemní politiky a kultury v rámci celosvětové skupiny Devro. Nyní jsou 

součástí nadnárodní skupiny Devro, do které patří ještě provozy ve Skotsku, Austrálii, Číně a USA. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 1094 osob za celou ČR (2 závody celkem – 

1 v Libereckém kraji), v roce 2016 - 1106 osob. Ačkoliv v podzimních měsících 2018 došlo 

k propuštění 30 pracovníků a další propouštění je avizováno na jaro 2019 (podobného rozsahu), stále 

je tato společnost největším zaměstnavatelem v okrese Semily z hlediska počtu zaměstnanců. 

Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

Ontex CZ s. r. o. (Výroba hygienických potřeb) 

Sídlo: Vesecko 491, 511 01, Turnov – Daliměřice  

Společnost ONTEX CZ, s.r.o. během 37 let od zahájení činnosti v prvním závodě - v Belgii, vybudovala 

z malé rodinné firmy vyrábějící matrace pro belgické nemocnice, kliniky a pečovatelské domovy, 

mezinárodní podnik se zastoupením a výrobními provozy v Evropě, severní Africe, Číně, Austrálii, na 

Blízkém Východě a v severní a jižní Americe. V současné době je předním mezinárodním výrobcem 

prostředků osobní hygieny pro děti, ženy a dospělé. Produkty jsou distribuovány ve více než 110 

http://www.tul.cz/verejnost-a-media
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zemích prostřednictvím soukromých značek předních maloobchodních prodejců i přímo vlastních 

značek. Závod společnosti ONTEX CZ s.r.o. v České republice byl založen v roce 1997 v Turnově. Od 

svého otevření byl závod v Turnově v 6-ti etapách postupně rozšířen a zvýšil výrazně svou výrobní 

kapacitu. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 733 osob (778 v roce 2017), čímž 

se závod stal největší provozovnou v rámci skupiny ONTEX. Hlavní část výroby zaujímají produkty pro 

péči o děti a dámskou hygienu. Od roku 2013 vyrábí závod také inkontinenční pleny pro dospělé.  

Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

Tab. V.1.1 je seřazena sestupně dle počtu zaměstnanců. 
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Tabulka 56_V.1.1_ Nejvýznamnější zaměstnavatelé v kraji 

Velikostní kategorie

 [počet zaměstnanců]

Název Číslo rok 2018

Zdravotní a sociální péče 29 Krajská nemocnice Liberec, a.s. LB 86 Zdravotní péče 2500 - 2999

Výroba strojů a zařízení 10 DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o. LB 28 Výroba strojů a zařízení 2500 - 2999

Výroba dopravních prostředků 11 Adient Czech Republic, k.s. CL 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 2000 - 2499

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 Magna Exteriors (Bohemia) s. r. o. LB 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 1500 - 1999

Výroba dopravních prostředků 11 Fehrer Bohemia s.r.o. CL 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 1500 - 1999

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 BENTELER ČR s.r.o. LB 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 1500 - 1999

Veřejná správa a obrana 27 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje LB 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 1500 - 1999

Ostatní výroba, oprava a instalace strojů 12 Preciosa, a.s. JN 32 Ostatní zpracovatelský průmysl 1000 - 1499

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 TRW Automotive Czech s.r.o. JN 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 1000 - 1499

Vzdělávání 28 Technická univerzita v Liberci LB 85 Vzdělávání 1000 - 1499

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 Monroe Czechia s.r.o. LB 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 1000 - 1499

Těžební průmysl 2 DIAMO, státní podnik CL 7 Těžba a úprava rud 1000 - 1499

Potravinářský a tabákový průmysl 3 Devro s.r.o. SM 10 Výroba potravinářských výrobků 500 - 999

Výroba dopravních prostředků 11 Bombardier Transportation Czech Republic, a. s. CL 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 500 - 999

Zdravotní a sociální péče 29 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. CL 86 Zdravotní péče 500 - 999

Zdravotní a sociální péče 29 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. JN 86 Zdravotní péče 500 - 999

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 AAH Czech  s.r.o. CL 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 500 - 999

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 PRECIOSA ORNELA, a.s. JN 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 500 - 999

Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl 5 Ontex CZ, spol. s.r.o. SM 17 Výroba papíru a výrobků z papíru 500 - 999

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 CRYSTALEX CZ, s.r.o. CL 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 500 - 999

Pozn: ¹) okres s převažujícím závodem; LB - Liberec; CL - Česká Lípa; JN - Jablonec nad Nisou; SM - Semily

Odvětvový klastr Název podniku NACE Popis činnostiOkres¹)
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Graf 34_V.1.1 Odvětvová struktura zaměstnanosti u TOP 20 zaměstnavatelů v kraji 

 

Zdroj: Úřad práce, vlastní zpracování 

Graf 35_V.1.2 Koncentrace TOP 20 zaměstnavatelů v kraji do okresů 

 

Zdroj: Úřad práce, vlastní zpracování
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V.2 Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okresech kraje  
Tato kapitola rozšiřuje přehled největších zaměstnavatelů v kraji z předchozí kapitoly. Stanoveným 

kritériem je minimálně 10 největších z každého okresu. Základní informace zaměstnavatelů 

uvedených v kapitole V.1, zde již neopakujeme a v tabulkách jednotlivých okresů (Tab. V.2.1 až 

V.2.4) jsou tito  zvýrazněni. Jedná se o zaměstnavatele v kategoriích začínající od 100 zaměstnanců 

(okres Semily; od 250 zaměstnanců - okres Jablonec nad Nisou; od 500 zaměstnanců - okresy Česká 

Lípa a Liberec )  až do 2 999 zaměstnanců. Dalšími významnými zaměstnavateli na trhu práce jsou 

tedy v jednotlivých okresech: 

 

OKRES  ČESKÁ LÍPA 

 

Grammer Automotive CZ s.r.o. (Výroba pro automotive) 

Sídlo: U Obecního lesa 2988, 470 01 Česká Lípa 

Společnost se specializuje na vývoj a výrobu komponentů a systémů pro interiérů osobních vozů a 

sedadel pro řidiče a cestující pro terénní užitková vozidla, nákladní automobily, autobusy a vlaky. V 

posledních letech expanduje na celosvětovém trhu v oblasti výroby sedaček do kamionů, vlaků a pro 

oblast Offroad.  Do jejího portfolia patří mimo jiné výroba hlavových a loketních opěrek pro 

celosvětově významné automobilky jako je např. AUDI, BMW a mnoho dalších. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 735 osob (634 v roce 2016). 

Zdroj: https://cz.grammer.com/grammer-cz/o-spolecnosti-grammer.html, ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

PRECIOSA - LUSTRY, a.s. (Výroba skla) 

Sídlo: Nový svět 915, 471 14 Kamenický Šenov 

Společnost patří mezi největší sklářské společnosti v České republice. Zabývá se výrobou křišťálových 

lustrů. Co se týká typu výroby společnosti, jde o zakázkovou výrobu – realizaci jednotlivých projektů. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 – k 31.3.2018  byl 635 osob (605 v roce 2016 

– k 31.3.2017). 

Zdroj: http://www.preciosalighting.com;  ÚŘAD PRÁCE 

 

Johnson Controls Autobaterie, s.r.o.  (Automobilový průmysl) 

Sídlo: Dubická 958; 470 01 Česká Lípa 

Firma zabývající se výrobou autobaterií Je největší a jediný výrobce olověných startovacích baterií 

v České republice. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018 – k 30.9.2018  byl 566 osob 

(602 v roce 2016 – k 30.9.2017).  
Zdroj: www.johnsoncontrols.com; ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

OKRES  JABLONEC NAD NISOU 

TI Automotive AC, s.r.o. (Výroba pro automotive) 

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Belgická 4727/17 

Jablonecký podnik vyrábějící komponenty klimatizačních zařízení pro automobilový průmysl je 

součástí světové skupiny TI Automotive a vlastní jej britská společnost.  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 587 osob (554 v roce 2016). 

Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

  

https://cz.grammer.com/grammer-cz/o-spolecnosti-grammer.html
http://www.preciosalighting.com/
http://www.johnsoncontrols.com/
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Benteler ČR, s. r. o. (Výroba dílů pro automobilový průmysl) 

Sídlo: Školní 713, 463 31 Chrastava  

Společnost Benteler ČR s.r.o. je významným dodavatelem podvozkových a bezpečnostních dílů pro 

přední výrobce osobních automobilů. K 31. 12. 2017 měla firma v okrese Jablonec nad Nisou více než 

4 stovky zaměstnanců. Závod v Jablonci nad Nisou (otevřen v roce 2005) vyrábí zejména hliníkové 

díly, motorkové rámy a náhradní díly vyrobené na míru. Tento závod úzce spolupracuje s oddělením 

technického vývoje společnosti BENTELER a postupně se zaměřuje na díly z lehkých materiálů. Zde se 

také nachází vývojové a designové centrum společnosti  zabývající se vývojem bezpečnostních a 

podvozkových dílů.    

Zdroj:https://career.benteler.cz/benteler-v-ceske-republice-a-na-slovensku/zakladni-informace/benteler-

automotive/ , ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r. o. (Výroba pro automotive) 

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Želivského 4599/23  

AKT plastikářská technologie Čechy (dále jen „AKT“) v Jablonci nad Nisou byla založena v roce 1999, 

jako dceřiná společnost AKT altmärker Kunststoff-Technik GmbH, od roku 2011 je součástí skupiny 

Boryszew. Firma je výrobcem plastových dílů pro automobilový průmysl a bílou techniku. Tyto 

komponenty jsou vstřikovány na moderních lisech s uzavíracími silami od 50 t do 1.500 t. Díky 

velkému rozptylu je možné vstřikovat malé dílky o hmotnosti několika gramů až po velké díly vážící 

kilogramy. Tyto výlisky je možné dle přání jednotlivých zákazníků dále montovat do montážních 

celků, svářet (vibrační svařování, ultrazvukové svařování, svařování horkým tělesem), potiskovat či ve 

vlastní lakovně také lakovat. Stávající výroba se nachází na dvou místech v Jablonci nad Nisou. 

AKT je plně vybavenou, samostatnou, moderní společností dodávající díly do celého světa, je úspěšně 

auditovaná pro VW, Škoda Auto, Audi, MAN, Daimler, Miele, Johnson Controls, Faurecia či Magna.   

Zdroj: http://www.akt-cechy.cz/cs/; ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE, 

 

A.RAYMOND (Výroba pro automotive) 

Sídlo: Jablonec nad Nisou,  Rýnovice, Československé armády 4609/27 

Společnost je výrobcem speciálních upínacích systémů technologie vstřikování plastických hmot pro 

automotive. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 314 osob (296 v roce 2016). 

Zdroj:  ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

OKRES  LIBEREC 

 

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s. r. o. (výroba brzdicích systémů pro železniční a 

užitková vozidla)  

Sídlo: 46303 Stráž nad Nisou, Svárovská 700   

Společnost KNORR-BREMSE byla založena v roce 1905 a v současné době je předním světovým 

výrobcem brzdových systémů pro kolejová a užitková vozidla. V roce 2006 dosáhl koncern Knorr 

Bremse celosvětového obratu 3,1 miliardy EUR při celkovém počtu 13 000 zaměstnanců ve 47 

společnostech.  

Společnost KNORR-BREMSE, Systém pro užitková vozidla ČR, s.r.o. v Hejnicích byla v roce 1993 

založena jako joint venture s firmou ATESO a.s., dnes je 100% dceřinou společností firmy KNORR-

BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, Mnichov. V červnu 2010 byl otevřen nový závod Knorr-

https://career.benteler.cz/benteler-v-ceske-republice-a-na-slovensku/zakladni-informace/benteler-automotive/
https://career.benteler.cz/benteler-v-ceske-republice-a-na-slovensku/zakladni-informace/benteler-automotive/
http://www.akt-cechy.cz/cs/
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Bremse ČR v Liberci. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 623 osob (500 v roce 

2016). 

Zdroj: http://www.knorr-bremse.cz/cz/group/kbinczechrepublic/knorrbremse_cz.jsp;ROČENKA;ÚŘAD PRÁCE 

 

OKRES  SEMILY 

 

CoorsTek Advanced Materials Turnov s.r.o. (Výroba strojů a zařízení) 

Sídlo: Turnov 

Americká společnost CoorsTek Advanced Materials se zastoupením na celosvětových trzích (od 2010 

expandovala do Evropy, 2011 Turnov, od 2015 Asie) se zabývá výrobou porcelánových a keramických 

výrobků pro průmyslové účely (automobilový průmysl, lékařství,…) a keramikou pro elektrotechnický 

průmysl. Historie této společnosti se datuje k roku 1872 (zakladatel Adolph Coors).  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 239  osob (204 v roce 2016). 

Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

KAMAX s. r. o. (Výroba kovových konstrukcí) 

Sídlo: 51101 Turnov, Nudvojovice 1474  

KAMAX s.r.o. je společnost, která se zabývá vývojem a výrobou vysokopevnostních spojovacích prvků 

pro automobilový průmysl (motorové šrouby, šrouby do podvozku, speciální šrouby, …). Historie 

společnosti sahá až do roku 1935, kdy byla v Německu založena malá továrna, kde výrobu závitových 

součástek zajišťovali 3 pracovníci. Společnost se postupně vyvíjela a rostla. V roce 1992 vznikl nový, 

super moderní závod v Turnově. V roce 2017 dosahuje společnost celosvětového úspěchu, 

zaměstnává více jak 3300 zaměstnanců po celém světě. Mezi odběratele se řadí snad všichni výrobci 

motorových vozidel, nejvýznamnější: Audi, BMW, Porshe, Renault, Seat, Škoda či WV, pro které 

vyrobí celkový objem produkce 3,3 miliardy šroubů za rok. Pozice společnosti na trhu s výrobou 

šroubů je velmi významná a i díky tomu došlo během roku 2018 k vysokému nárůstu obsazení 

volných pracovních míst.  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 519  osob (506 v roce 2016). 

Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE, 

 

Grupo Antolin s. r. o. (Výroba pryžových a plastových výrobků) 

Sídlo: Průmyslová 3000, 511 01 Turnov  

GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. je španělská nadnárodní společnost, čelní představitel v designu, 

vývoji, logistice a výrobě interiérových dílů pro automobilový průmysl. Společnost vyrábí plastové 

interiérové díly pomocí technologie vstřikování plastů. Mezi nejvýznamnější odběratelé se řadí: Aston 

Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Lamborghini, Mercedes, Škoda a mnoho dalších. Společnost vyrábí a 

poskytuje své výrobky pro 1 ze 3 vozů vyrobených po celém světě. Výrobky společnosti jsou přítomny 

v interiéru světových nejprodávanějších vozů a toto vybavení poskytují pro více než 500 modelů.  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 862  osob (893 v roce 2016) 

Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE, 

 

  

http://www.knorr-bremse.cz/cz/group/kbinczechrepublic/knorrbremse_cz.jsp
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MMN, a.s., (Zdravotní péče)  

Sídlo: Jilemnice 

MMN a.s. vznikla  1.1.2017 spojením Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a Nemocnice s 

poliklinikou Semily a organizačně se tak skládá ze dvou pracovišť - Nemocnice Jilemnice a Nemocnice 

Semily. Jejími vlastníky jsou obě města, tedy Semily a Jilemnice. Nemocnice Semily s kapacitou 119 

lůžek a Jilemnice se svými 194 lůžky společně utvořily silnější celek – struktura zdravotní péče zůstala 

zajištěna ve stejném rozsahu, obě nemocnice se vzájemně doplňují. Sloučení nemocnic zajistilo větší 

stabilitu pro obě zdravotnická zařízení v rámci východní části libereckého regionu, posílilo 

vyjednávací sílu vůči pojišťovnám a dodavatelům. Pro semilskou nemocnici je nejdůležitější 

skutečnost, že se stala součástí tzv. páteřní sítě nemocnic, která bude dále podporována 

ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem pro místní rozvoj. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 480  osob. 

Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

Suchánek&Walraven s.r.o. (Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků) 

Sídlo: Horka u Staré Paky 

Společnost Suchánek&Walraven s.r.o. je špičkovým hráčem na celosvětovém trhu s instalačním 

materiálem. Společnost se sídlem v Nizozemsku má své vlastní výrobní závody a prodejní kanceláře 

po celém světě a vždy zaručovala nejvyšší kvalitu. Vyrábí a dodává širokou škálu materiálů 

používaných montéry po celém světě, což jim umožní ušetřit čas při montáži a nabízí nejvyšší míru 

spolehlivosti v provozu. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 275  osob (315 

v roce 2016). 
Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE 

 

Tessitura Monti Cekia s.r.o. (Výroba textilií) 

Sídlo: Studenec 

Historie společnosti, resp. její působení se datuje již k roku 1911, kdy vznikl malý rodinný závod na 

spřádání látky v malém městečku MonteBelluna na severu Itálie. Navzdory potížím s první a druhou 

světovou válkou, rodina dokáže udržet výrobní činnost firmy a ta se stále více rozrůstá a stává se 

nezávislou. V poválečném období společnost neustále roste a dobývá trh s košilovými látkami. V 

novém tisíciletí se společnost stala kompletní realitou, schopnou prodávat kvalitní tkaniny po celém 

světě. Úspěch Tessitury Monti je založen na neustálé aktualizaci výrobního procesu - důsledkem toho 

bylo expanze do Indie a České republiky (2000), kde byly otevřeny nové pobočky.  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 335  osob (347 v roce 2016).            

Zdroj: ÚŘAD PRÁCE 

 

TREVOS, a.s. (Výroba elektrických osvětlovacích zařízení) 

Sídlo: Turnov 

Společnost TREVOS je renomovaná, ryze česká společnost, která vznikla v roce 1990 v Semilech, která 

produkuje široký sortiment průmyslových i interiérových svítidel. Výzkum a vývoj je založen na 

vlastních odborných znalostech a chráněném know how. Od začátku svého působení se společnost 

zaměřuje na výrobu komponentů a kompletaci svítidel. V roce 1995 došlo k užší specializaci výroby a 

orientaci firmy na průmyslová zářivková svítidla vyráběná z odolných termoplastů. Od roku 2013 byla 

výroba rozšířena o LED svítidla. Dnes má společnost výrobní areál v Turnově, kde zaměstnává 232 
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zaměstnanců a produkuje v průměru více než 4 500 svítidel denně. Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců v roce 2017 byl 238  osob (230 v roce 2016) 

Zdroj: ROČENKA; ÚŘAD PRÁCE
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Tabulka 57_V.2.1_Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okrese Česká Lípa 

 

Zdroj: Úřad práce, vlastní zpracování 

Graf 36_V.2.1_Odvětvová struktura zaměstnanosti u TOP 10 zaměstnavatelů  

Česká Lípa.          Graf 37_V.2.2_ Koncentrace TOP 10 zaměstnavatelů okresu Česká Lípa v obcích 

 

 

 

Velikostní kategorie

 [počet zaměstnanců]

Název Číslo 2018

Výroba dopravních prostředků 11 Adient Czech Republic, k.s. 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 2000 - 2499

Těžební průmysl 2 DIAMO, státní podnik 7 Těžba a úprava rud 1000 - 1499

Výroba dopravních prostředků 11 Fehrer Bohemia s.r.o. 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů1000 - 1499

Výroba dopravních prostředků 11 Bombardier Transportation Czech Republic, a. s. 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 500 - 1000

Zdravotní a sociální péče 29 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 86 Zdravotní péče 500 - 1000

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 AAH Czech  s.r.o. 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 500 - 1000

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 CRYSTALEX CZ, s.r.o. 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 500 - 1000

Výroba dopravních prostředků 11 Grammer Automotive CZ s.r.o. 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů500 - 1000

Ostatní výroba, oprava a instalace strojů 12 PRECIOSA - LUSTRY, a. s. 32 Ostatní zpracovatelský průmysl 500 - 1000

Výroba elektrických a optických přístrojů 9 Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. 27 Výroba elektrických zařízení 500 - 1000

Odvětvový klastr Název podniku NACE Popis činnosti
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Velikostní kategorie

 [počet zaměstnanců]

Název Číslo 2018

Ostatní výroba, oprava a instalace strojů 12 Preciosa, a.s. 32 Ostatní zpracovatelský průmysl 1000 - 1499

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 TRW Automotive Czech s.r.o. 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení500 - 1000

Zdravotní a sociální péče 29 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 86 Zdravotní péče 500 - 1000

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 PRECIOSA ORNELA, a.s. 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 500 - 1000

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 TI Automotive AC s.r.o. 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení500 - 1000

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 BENTELER ČR s.r.o. 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 

strojů a zařízení
250 - 499

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 AKT plastikářská technologie Čechy, spol s.r.o. 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 250 - 499

Veřejná správa a obrana 27 stautární město Jablonec nad Nisou 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 250 - 499

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 250 - 499

Veřejná správa a obrana 27 Česká republika, Vězeňská služba ČR, Věznice Rýnovice84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 250 - 499

Odvětvový klastr Název podniku NACE Popis činnosti

 

Tabulka 58_V.2.2_ Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okrese Jablonec nad Nisou 

  
Graf 39_V.2.3_ Odvětvová struktura zaměstnanosti u TOP 12 zaměstnavatelů 
Jablonec n. N 

Graf 38_V.2.4_Koncentrace TOP 12 zaměstnavatelů okresu Jablonec n. N. v obcích 
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Velikostní kategorie

 [počet zaměstnanců]

Název Číslo 2018

Výroba strojů a zařízení 10 DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o. 28 Výroba strojů a zařízení j. n. 2500 - 2999

Zdravotní a sociální péče 29 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 86 Zdravotní péče 2500 - 2999

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 Magna Exteriors (Bohemia) s. r. o. 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 1500 - 1999

Vzdělávání 28 Technická univerzita v Liberci 85 Vzdělávání 1000 - 1499

Ostatní výroba, oprava a instalace strojů 12 Preciosa, a. s. 32 Ostatní zpracovatelský průmysl 1000 - 1499

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 BENTELER ČR s.r.o. 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení1000 - 1499

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 Monroe Czechia s.r.o. 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení1000 - 1499

Veřejná správa a obrana 27 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 500 - 1000

Výroba dopravních prostředků 11 Fehrer Bohemia s.r.o. 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 500 - 1000

Výroba dopravních prostředků 11 KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s. r. o. 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 500 - 1000

Odvětvový klastr Název podniku NACE Popis činnosti

  

 

Tabulka 59_V.2.3_ Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okrese Liberec 

Graf 41_   Graf 40_V.2.5_Odvětvová struktura zaměstnanosti u TOP 10 zaměstnavatelů Liberec Graf 42_V.2.6_ Koncentrace TOP 10 zaměstnavatelů okresu Liberec  v obcích 
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Tabulka 60_V.2.4_ Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okrese Semily 

 

  

Velikostní kategorie

 [počet zaměstnanců]

Název Číslo 2018

Potravinářský a tabákový průmysl 3 Devro s.r.o. 10 Výroba potravinářských výrobků 500 - 1000

Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl 5 ONTEX CZ s.r.o. 17 Výroba papíru a výrobků z papíru 500 - 1000

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 Grupo Antolin Turnov s.r.o. 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 500 - 1000

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 KAMAX s.r.o. 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení500 - 1000

Zdravotní a sociální péče 29 MMN, a.s. 86 Zdravotní péče 500 - 1000

Zdravotní a sociální péče 29
Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

(Panochova nemocnice Turnov)
86 Zdravotní péče 250 - 499

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 Suchánek&Walraven s.r.o. 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení250 - 499

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 4 Tessitura Monti Cekia s.r.o. 13 Výroba textilií 250 - 499

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 CoorsTek Advanced Materials Turnov, s.r.o. 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 100 - 250

Výroba elektrických a optických přístrojů 9 Trevos, a.s. 27 Výroba elektrických zařízení 100 - 250

Odvětvový klastr Název podniku NACE Popis činnosti

Graf 44_V.2.7_Odvětvová struktura zaměstnanosti u TOP 10 
zaměstnavatelů Semily 

Graf 43_V.2.8_Koncentrace TOP 10 zaměstnavatelů okresu Semily v obcích 
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Těžební průmysl 2 1 5% 58% 1 5% 56% 96,7%

Potravinářský a tabákový průmysl 3 1 5% 55% 1 5% 64% 83,3%

Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl 5 1 5% 12% 1 5% 19% 99,5%

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 7 4 20% 37% 4 20% 33% 99,6%

Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 3 15% 39% 3 15% 43% 119,9%

Výroba strojů a zařízení 10 1 5% 19% 1 5% 22% 123,8%

Výroba dopravních prostředků 11 3 15% 21% 3 15% 22% 97,8%

Ostatní výroba, oprava a instalace strojů 12 1 5% 33% 1 5% 34% 91,1%

Veřejná správa a obrana 27 1 5% 13% 1 5% 13% 100,0%

Vzdělávání 28 1 5% 8% 1 5% 8% 104,0%

Zdravotní a sociální péče 29 3 15% 36% 3 15% 62% 111,1%

Celkem xx 20 100% xx 20 100% xx 104,7%

2017 2018

V.3 Shrnutí 
Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl zaměstnanosti  firem z TOP20  z celkové 

zaměstnanosti daného klastru v kraji je: 

• nejvyšší u  klastru č. 3 (64%), klastru č. 29 (62%) a klastru č.  2 (56%) a naopak 

• nejnižší  u  klastrů č. 28 (pouhých 8%) a klastru č. 27 (13%). 

 

K nejvýraznější meziroční změna v zaměstnanosti je z pohledu: 

• nárůstu u klastru č. 10 (nárůst o 23,8%) a klastru č. 8 (nárůst o 19,9%); 

• poklesu u klastru č. 3 (pokles o 16,7%) a klastru č. 12 (pokles o 8,9%). 

 

Tabulka 61_V.3.1_ Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů (souhrnná tabulka) 

  

Pozn: Meziroční změna v % - výpočet: Zaměstnanost TOP organizací běžný rok / zaměstnanost TOP organizací 

předchozí rok x 100 

Zdroj: Úřad práce, vlastní zpracování 

 

V Libereckém kraji jasně převažuje výroba orientovaná na automobilový průmysl (Automotive). Sice 

zde nepůsobí žádný  finální výrobce automobilů (nejbližší je ŚKODA AUTO v Mladé Boleslavi), přesto 

je 40% největších zaměstnavatelů v kraji  dodavatelem (např. Denso Manufactoring, Magna) či 

subdodavatelem (KAMAX – viz kap. V.2) automobilek. Tradiční sklářský průmysl zejména na 

Jablonecku a Novoborsku je zastoupen Preciosou a Crystalexem. V minulosti tak významný textilní 

průmysl v TOP 20 není zastoupen vůbec. 

 

 



 

86 
 

Graf 45_V.3.1 Struktura zaměstnanosti u TOP 20 zaměstnavatelů v kraji za rok 2018 s příslušností do AUTOMOTIVE  - ostatní dle CZ-NACE 

 
Zdroj: Úřad práce, vlastní zpracování 
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VI. Rozvojové záměry v kraji 

 

Tato kapitola obsahuje popis potenciálu kraje pro rozvoj ekonomických aktivit s dopadem na trh 

práce. Jsou zde uvedeny strategické cíle a aktivity, vědecko-výzkumná základna a přehled subjektů 

s významným vývojovým potenciálem. V další aktualizaci Regionálního profilu (ve verzi 2019) budou 

doplněny také tabulky s vyhodnocením konkrétních záměrů s přímým či nepřímým vlivem na 

zaměstnanost v Libereckém kraji. 

Shrnutí zásadních rozvojových záměrů v Libereckém kraji obsahují zejména strategické dokumenty 

kraje, a to jak dokumenty zahrnující celkově regionální rozvoj, tak i koncepční materiály jednotlivých 

resortů nebo oblastí. 

Přehled zásadních strategických dokumentů je uveden na www stránkách Libereckého kraje. 

https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/krajske-koncepcni-dokumenty 

 

Výběr dokumentů s významným rozvojovým potenciálem v oblasti zaměstnanosti a trhu práce: 

• Strategie rozvoje Libereckého kraje (do roku 2020), ve zpracování je nová Strategie 2021+ 

• Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 

• Regionální inovační strategie Libereckého kraje (aktualizace 2018) 

• Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj (2014) 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 

• Společný akční plán Libereckého kraje 2014+ 

• Koncepce „Chytřejší Liberecký kraj“ 

• Regionální surovinová politika Libereckého kraje do roku 2020 

• Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji  

• Program rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji 

• Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

• Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje 

• Integrovaný plán rozvoje územní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 

• Strategie rozvoje Statutárního města Liberec  

 

Nově připraveným a aktuálně široce projednávaným dokumentem je návrh „Strategie rozvoje 

Libereckého kraje 2021+“. Její návrhová část obsahuje 6 zásadních strategických cílů, prvním z nich je 

Prosperující kraj, zahrnující dva specifické cíle (Pružně reagující pracovní trh a Konkurenceschopné 

podnikání, výzkum, vývoj a inovace) a čtyři opatření, zaměřené na trh práce a podporu ekonomických 

aktivit. Na následujících stránkách jsou uvedeny oba strategické cíle včetně přehledu konkrétních 

navržených aktivit. 

Návrh Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ je zveřejněn na adrese:  

https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/getFile/id:929640/lastUpdateDate:2019-10-

25+10:26:43/image.jpg 

https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/getFile/id:929640/lastUpdateDate:2019-10-25+10:26:43/image.jpg
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/getFile/id:929640/lastUpdateDate:2019-10-25+10:26:43/image.jpg
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A1 PRUŽNĚ REAGUJÍCÍ PRACOVNÍ TRH  

VIZE  

Liberecký kraj je atraktivním a vstřícným místem pro zaměstnavatele, kde je zavedený funkční systém 

spolupráce aktérů trhu práce, včetně koordinace nástrojů podpory pro obyvatele kraje, 

zaměstnavatele a další subjekty.  

Otázce zaměstnanosti je věnována patřičná koordinovaná pozornost, která umožňuje větší pružnost 

na straně nabídky i poptávky a napomáhá tak k zapojení specifických skupin osob na trhu práce.  

A1.1 ZAMĚSTNANOST  

Aktivity:  

A1.1a. Podpora mobility a flexibility pracovních sil  

A1.1b. Podpora zaměstnatelnosti, rovného přístupu a různých forem zaměstnanosti ohrožených 

skupin obyvatel a osob vedoucích rizikový způsob života (osoby se zdravotním postižením, senioři, 

ženy po mateřské dovolené, národnostní menšiny a cizinci …), včetně zvyšování informovanosti 

zaměstnavatelů  

A1.1c. Rozvoj partnerství subjektů na trhu práce s cílem zajistit pružnou reakci na aktuální potřeby 

trhu práce  

A1.1d. Rozvoj spolupráce mezi školami a zaměstnavateli při zajišťování odborné přípravy žáků, 

studentů a pedagogů (praxe, stáže …)  

A1.1e. Podpora aktivit vedoucích ke slaďování rodinného a pracovního života včetně aktivit 

vedoucích k prosazování rovného přístupu k zaměstnávání žen a mužů  

A1.1f. Zavádění flexibilních forem organizace práce a odměňování (sdílená pracovní místa, zkrácené 

úvazky, flexibilní pracovní doba …)  

A1.1g. Zvyšování informovanosti o nabídce zaměstnání  

A1.1h. Podpora kariérového poradenství na školách a poradenských a podpůrných programů 

vedoucích k uplatnění na trhu práce  

A1.1i. Příprava, tvorba a realizace vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, včetně spolupráce mezi 

zaměstnavateli a poskytovateli dalšího vzdělávání  

A1.1j. Rozšíření a udržení nabídky rekvalifikačních programů  

A1.1k. Podpora získávání pracovních zkušeností a návyků u osob nezaměstnatelných a 

nezaměstnaných (veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, pracovní trénink, 

praxe, stáže …)  

A1.1l. Zlepšování kvality pracovního prostředí  

A1.1m. Rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci odborného vzdělávání a dalších aktivit souvisejících 

s odbornou přípravou žáků, studentů a pedagogů  
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A2 KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ, VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE  

VIZE  

Liberecký kraj je otevřeným a atraktivním podnikatelským prostředím s dostatkem kvalifikovaných, 

schopných a kreativních lidí rozvíjejících konkurenceschopné podnikání a inovace, výzkum a vývoj.  

Hospodářství v kraji se opírá o kreativní inovativní firmy a instituce schopné obstát na globálním trhu 

v oblasti vědy a výzkumu a zároveň využívá i potenciál tradičních oborů.  

Výzkum a vývoj jsou založeny na vzájemné spolupráci firem a institucí, vycházejí z reálných potřeb a 

jejich výsledky jsou uplatňovány v praxi.  

 

A2.1 PODNIKÁNÍ  

Aktivity:  

A2.1a. Podpora aktivit zvyšujících investiční atraktivitu kraje pro rozvoj oborů s vyšší přidanou 

hodnotou  

A2.1b. Rozvoj stávajících i nových nástrojů podpory začínajících podnikatelů a firem v raném stádiu 

vývoje  

A2.1c. Vytváření podmínek pro posílení provázanosti podnikatelských aktivit a síťování 

podnikatelských subjektů  

A2.1d. Podpora začleňování místních firem do oborových klastrů s účastí výzkumných institucí  

A2.1e. Podpora exportních aktivit podniků, zapojování do mezinárodních sítí spolupráce a 

mezinárodních projektů  

A2.1f. Podpora regionálních produktů, tradičních výrob a řemesel, lokální spotřeby a místních 

spotřebitelských řetězců  

A2.1g. Podpora podnikání v hospodářsky slabých oblastech kraje  

A2.1h. Podpora rozvoje sociálního podnikání  

A2.1i. Rozvoj otevřených poradenských služeb pro podnikatele  

A2.1j. Podpora aktivit vedoucích k prohloubení společenské a environmentální odpovědnosti firem  

A2.1k. Využití marketingových nástrojů pro propagaci regionu a podnikatelských aktivit v regionu  

A2.1l. Zvyšování zájmu o podnikání a popularizace podnikatelských úspěchů  

A2.1m. Monitoring nevyužívaných průmyslových ploch a objektů (brownfields) a podpora jejich 

využití pro podnikání  

A2.1n. Vytváření infrastruktury pro digitalizaci a úložiště dat  

A2.1o. Vzdělávání podniků v tématech digitalizace, digitální transformace a nových technologií  

A2.1p. Snižování administrativní zátěže pro podnikání  
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A2.2 VÝZKUM A VÝVOJ  

Aktivity:  

A2.2a. Zvyšování kvality podpůrné infrastruktury a materiální vybavenosti výzkumných organizací  

A2.2b. Podpora vzniku a působení firemních výzkumných a vývojových center  

A2.2c. Vytváření sdílené infrastruktury pro potřeby výzkumu a vývoje  

A2.2d. Podpora uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praxi  

A2.2e. Podpora aktivit k posilování spolupráce a funkčního propojování výzkumu a vývoje s 

podnikatelskou sférou  

A2.2f. Propagace a popularizace výsledků výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni  

A2.2g. Podpora využívání ochrany výsledků výzkumu a vývoje  

A2.2h. Rozvoj mezinárodní mobility studentů a vědeckých pracovníků  

A2.2i. Rozvoj nástrojů přilákání, rozvoje a udržení špičkových vědců a studentů  

A2.2j. Zvyšování kvalifikace pracovníků výzkumu a vývoje  

A2.2k. Podpora zapojení regionálních výzkumných týmů do národních a mezinárodních projektů  

A2.2l. Zaměřování aktivit na strategické směry výzkumu a vývoje na národní a mezinárodní úrovni, 

excelence výzkumu  

 

A2.3 INOVAČNÍ PROSTŘEDÍ  

Aktivity:  

A2.3a. Podpora působení a rozvoje infrastruktury pro vývoj a výrobu prototypů, aplikací a realizaci 

nápadů  

A2.3b. Podpora zavádění inovací výrobků, služeb, technologií, strojů a přístrojů do výroby  

A2.3c. Rozvoj nástrojů pro podporu inovačních aktivit podnikatelů a aktivit výzkumu a vývoje  

A2.3d. Propagace inovačních procesů a jejich výsledků  

A2.3e. Partnerská spolupráce aktérů tvořících inovační a podnikatelské prostředí  

A2.3f. Podpora činnosti klastrů a technologických platforem  

A2.3g. Zavádění nástrojů realizace konceptu inteligentní specializace v regionu  

A2.3h. Výchova nositelů inovačního know-how, rozvoj nástrojů výchovy talentů a jejich získávání z 

prostředí mimo kraj  
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Investiční záměry 

V Libereckém kraji se v současné době nepřipravuje žádná velká průmyslová zóna nebo jiný podobný 

investiční počin spojený se vznikem tisíců pracovních míst. V následujících letech bude docházet 

k doplňování a rozšiřování stávajících zón (Liberec, Česká Lípa, Turnov atd.) a zde dá se předpokládat 

prostor pro řádově několik set nových pracovních míst. Další perspektivní možností je využití 

brownfields, jichž je na území kraje stále dost, zejména opuštěné areály po textilním průmyslu a 

extenzivním zemědělství (viz databáze http://www.kraj-lbc.cz/brownfields).  

Hnacím motorem regionu je v současné době automobilový průmysl, a to jak samotná výroba 

jednotlivých dílů, jako jsou brzdy, podvozkové díly, sedadla či nárazníky, tak i výroba forem, nástrojů 

a celých výrobních linek. K nejvýznamnějším firmám se řadí Adient Czech Republic (výroba 

autopotahů), Magna Exteriors (výroba nárazníků), DENSO MANUFACTURING CZECH (výroba 

klimatizačních jednotek), Fehrer Bohemia (výroba stranových dílů a sedáků), Benteler ČR (výroba 

podvozků a bezpečnostních prvků) a TRW Automotive Czech (výroba autobrzd). Další rozvoj či útlum 

těchto firem bude silně závislý na vývoji globální ekonomiky, predikce je velmi obtížná.  

Z historického hlediska patří mezi tradiční odvětví sklářský a textilní průmysl. Ačkoliv si obě dvě 

odvětví prošla značným útlumem, i nadále v kraji působí světově známí producenti skla (PRECIOSA, 

LASVIT) a výrobci textilních strojů (ELMARCO, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec – VÚTS). 

Investiční záměry v dopravě:  

(s velkým přínosem pro trh práce – zejména zlepšení podmínek pro mobilitu pracovní síly) 

• Výstavba D35 Turnov – Hradec Králové 

• Zkapacitnění silnic I/13 Liberec – Frýdlant, resp. I/9 od hranic se Středočeským krajem přes 

Českou Lípu po hranice s Německem 

• Žel. spojení Euroregionu Nisa s Hradcem Králové a Prahou (severní nebo jižní varianta) 

• Rozšiřování a zlepšování služeb integrované veřejné osobní dopravy – systém IDOL 

 

Prioritní hospodářská odvětví Libereckého kraje 

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (její aktualizace z roku 2018) definuje 8 krajských 

domén specializace – tedy znalostních domén a aplikačních oblastí, které mají významné místo 

v hospodářské struktuře kraje a v nichž se koncentruje většina VVI aktivit. V těchto oblastech je 

předpoklad dalšího významného rozvoje a to jak v oblasti výzkumu, tak zejména aplikace nových 

produktů v praxi a ekonomického zhodnocení výsledků VVI. Tomu napomáhá také od roku 2017 

krajem zřízený podnikatelský inkubátor Lipo.ink (www.lipo.ink). 

Krajské domény specializace dle RIS3 strategie (prioritní oblasti): 

• Pokročilé strojírenství 

• Komponenty pro dopravní zařízení (zahrnuje automotiv, letecký a kosmický průmysl) 

• Optika, dekorativní a užitné sklo 

• Pokročilé separační, sanační a membránové technologie 

• Pokročilé materiály na bázi textilních struktur a technologie pro nové multidisciplinární 

aplikace 

• Progresivní plastové, kovové a kompozitní materiály a technologie jejich zpracování 

• Nanomateriály a technologie jejich výroby 

• Elektronika, elektrotechnika 
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Dalším důležitým výstupem RIS3 strategie, na kterém se shodli všichni zásadní regionální aktéři, je 

definice 4 klíčových oblastí změn, které budou mít zásadní vliv na další rozvoj regionu. 

Klíčové oblasti změn dle RIS3 strategie: 

• LIDSKÉ ZDROJE PRO INOVACE, VĚDU A VÝZKUM 

• INOVATIVNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

• POSÍLENÍ SCHOPNOSTÍ VaV CENTER A SPECIALISTŮ VYTVÁŘET APLIKOVATELNÉ VÝSLEDKY 

• PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ INOVAČNÍHO EKOSYSTÉMU 

Tabulka 62_VI.1_Inovační struktura Libereckého kraje 

 

Zdroj: Regionální inovační strategie Libereckého kraje, 2018 
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Věda, výzkum a inovace v Libereckém kraji 

Následující tabulky dokládají postavení vědy a výzkumu v Libereckém kraji a ve srovnání s dalšími 

kraji ČR. Z analýzy většiny uvedených údajů vyplývá, že v kraji je poměrně solidní vědecko-výzkumná 

základna a v posledních letech došlo k navýšení počtu pracovišť i zaměstnaných osob v oblasti VVI. 

Příznivé srovnání vychází zejména se srovnatelnými a sousedními kraji, vzhledem k historicky 

nastaveným podmínkám nelze porovnávat Liberecký kraj s Prahou nebo Brnem.     

Tabulka 63_VI.2_Vybrané údaje za Liberecký kraj - výzkum a vývoj 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Tabulka 64_VI.3_Celkové výdaje na vědu a výzkum podle krajů 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Počet pracovišť výzkumu a vývoje 92 93 91 101 113 120 118 130

Počet zaměstnanců VaV (fyzické osoby) 1 893 2 147 2 275 2 792 2 907 2 996 3 241

Počet zaměstnanců VaV (přepočtené osoby) 1 343 1 756 1 912 2 068 2 112 2 116 2 136 2 190

Výzkumní pracovníci (přepočtené osoby) 636 991 939 977 1 055 1 105 1 013 1 014

z toho podle sektorů provádění VaV

podnikatelský 441 454 602 687 737 748 717 713

vládní 11 21 11 19 29 30 31 25

vysokoškolský 181 512 324 270 290 327 265 266

Výdaje na VaV (mil. Kč) 1 451,6 1 861,2 2 860,4 2 366,3 2 614,0 2 520,0 2 653,7 2 894,6

z toho podle zdrojů financování VaV

podnikatelské celkem 898,4 951,7 1 200,1 1 380,8 1 676,0 1 759,5 2 013,8 2 111,2

veřejné z ČR 458,1 661,8 564,7 612,9 674,0 646,2 594,7 676,1

veřejné ze zahraničí 90,8 246,7 1 095,3 371,6 262,6 112,3 34,7 102,6

Neinvestiční výdaje na vědu a výzkum (mil. 

Kč) 1 277,9 1 597,6 1 725,3 1 978,1 2 163,9 2 188,6 2 453,3 2 759,7

Udělené patenty v České republice 

přihlašovatelům z ČR 15 25 28 28 22 44 55 35

podnikatelský vládní vysokoškolský

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 celkem celkem celkem

Česká republika 62 753 72 360 77 853 85 104 88 663 80 109 90 386 56 810 15 582 17 741

Hl. m. Praha 22 941 24 689 26 165 29 443 32 999 27 632 32 034 15 108 9 832 6 948

Středočeský 6 350 6 677 9 718 9 879 9 991 11 175 14 357 11 245 2 885 221

Jihočeský 2 193 2 537 2 534 2 488 2 665 2 846 2 927 1 760 642 506

Plzeňský 3 142 3 779 4 133 4 737 4 607 3 447 3 614 2 637 58 889

Karlovarský 124 204 115 151 203 173 211 210 1 - 

Ústecký 843 1 125 1 084 1 216 1 097 862 902 686 36 179

Liberecký 1 861 2 860 2 366 2 614 2 520 2 654 2 895 2 309 62 514

Královéhradecký 1 679 1 680 1 890 2 054 1 987 1 808 2 151 1 580 25 547

Pardubický 2 472 2 783 2 687 2 727 2 650 2 532 2 775 2 362 45 368

Vysočina 780 922 1 160 1 502 1 536 1 408 1 384 1 368 14 1

Jihomoravský 11 192 14 645 16 185 17 012 17 699 14 968 15 486 8 882 1 789 4 798

Olomoucký 2 133 3 558 3 061 3 377 2 983 2 833 3 367 1 964 83 1 312

Zlínský 2 118 2 317 2 254 2 749 2 533 2 622 3 356 3 044 6 306

Moravskoslezský 4 924 4 584 4 500 5 155 5 194 5 149 4 927 3 655 104 1 151

ČR, kraje

Celkem (mil Kč)

Podle hlavních sektorů provádění v roce 

2017
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VVI Projekty realizované v Libereckém kraji s podporou OP PIK v letech 2014-2017 

- celkem 107 projektů, celková výše způsobilých nákladů cca 2 023 mil. Kč 

Graf 46_VI.1_Projekty realizované s podporou OP PIK 

 
Zdroj: Vyhodnocení implementace Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace České 

republiky na území Libereckého kraje za období 2014 - 2017 

 

VVI projekty realizované v Libereckém kraji s podporou OP VVV v letech 2014-2017 

- celková výše způsobilých nákladů cca 539 mil. Kč 

Tabulka 65_VI.4_Projekty s podporou OP VVV 

 
Zdroj: Vyhodnocení implementace Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace České 

republiky na území Libereckého kraje za období 2014 - 2017 
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VVI projekty realizované v Libereckém kraji s podporou TA ČR v letech 2014-2017 

- celkem 23 projektů, celková výše způsobilých nákladů cca 234 mil. Kč 

Regionální výzkumná centra 

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec 

Centrum zřizuje VÚTS Liberec a zabývá se rozvojem poznatků a postupů uplatnitelných při návrzích 

strojů a zařízení zpracovatelského průmyslu, kam patří zejména stroje obráběcí, sklářské, bižuterní, 

polygrafické, montážní, textilní a jednoúčelové stroje např. pro automobilový průmysl. 

Tabulka 66_VI.5_Projekty realizované v Centru rozvoje strojírenského výzkumu 

Kód projektu Poskytovatel Název projektu 
Rok 

zahájení 

Rok 

ukončení 

Název hlavního 

příjemce 

EF16_014/0000642 MSM Centrum transferu technologií VÚTS Liberec 2017 2020 VÚTS, a.s. 

EG15_019/0001293 MPO Vyšší inovace využití 3D tisku písku 2015 2019 
MODELÁRNA LIAZ spol. 

s r.o. 

EG15_019/0004406 MPO 

Nová generace systému multifunkčních 

mediciálních jednotek s možností 

automatizovaného uživatelského nastavení 

2015 2019 MZ Liberec, a.s. 

FV10094 MPO 
Výzkum a vývoj speciálních konfekčních 

průmyslových šicích strojů nové generace 
2016 2019 AMF Reece CR, s.r.o. 

FV10099 MPO 
Aplikace principů 'Průmysl 4.0'  v 

přádelnách 
2016 2019 Rieter CZ s.r.o. 

FV10215 MPO 
Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro 

výrobu perlinkových tkanin 
2016 2019 VÚTS, a.s. 

FV10444 MPO 
Inovace materiálových nároků výrobků s 

vysokou tepelnou odolností 
2016 2018 

MODELÁRNA LIAZ spol. 

s r.o. 

FV20058 MPO 

Stroj na přímé sekání skleněného vlákna s 

vertikálním výhozem nasekaného vlákna, 

typ GF-C390v 

2017 2018 GF Machinery s.r.o. 

FV20085 MPO 
Sofistikovaná vakuová kalící pec pro menší 

vsázky 
2017 2019 PZP KOMPLET a.s. 

FV20115 MPO 

VÝVOJ A VÝZKUM PRŮMYSLOVÝCH ŠICÍCH 

STROJŮ PRO MONTÁŽ PODSESTAV K 

ZAKÁZKOVÝM ODĚVŮM 

2017 2020 AMF Reece CR, s.r.o. 

FV20122 MPO 
Nový systém řízení výrobního procesu 

viskózového vlákna – SMART FACTORY 
2017 2020 

Glanzstoff - Bohemia 

s.r.o. 

FV20131 MPO 
Nové principy v  procesech čištění a 

přípravy vláken pro předení 
2017 2020 Rieter CZ s.r.o. 

FV20235 MPO 

Klasické a elektronické vačkové 

mechanismy pro pokročilé aplikace v 

průmyslu 

2017 2020 VÚTS, a.s. 

FV20241 MPO 
Modulární řada zásobníků nástrojů 

obráběcích strojů 
2017 2019 VÚTS, a.s. 

FV20373 MPO 
Nezávislé topení pro náročné klimatické a 

provozní podmínky 
2017 2020 BRANO a.s. 

FV20500 MPO 

Intenzifikace chlazení při kalení 

velkorozměrových výkovků v polymerní 

lázni 

2017 2019 KOVÁRNA a.s. 

FV20501 MPO Vývoj speciální polymerní hmoty s řízenými 2017 2018 Dřevojas, výrobní 
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fyzikálně mechanickými vlastnostmi družstvo 

FV20547 MPO 
Speciální transformační mechanismy 

v pohonech s elektronickými vačkami 
2017 2020 VÚTS, a.s. 

FV20596 MPO 
Vývoj technologického příslušenství 

obráběcích strojů 
2017 2019 TOS VARNSDORF a.s. 

FV30241 MPO 
VÝZKUM A VÝVOJ PRŮMYSLOVÝCH ŠICÍCH 

STROJŮ S MULTIDIREKCIONÁLNÍM ŠITÍM 
2018 2021 AMF Reece CR, s.r.o. 

FV30265 MPO 

Laserové technologie pro 

mikrostrukturování bionických a funkčních 

povrchů pokročilých materiálů 

2018 2021 HOFMEISTER s.r.o. 

FV30494 MPO 
Vývoj vysoce únosného kloubového spoje 

pro hliníkové bezpečnostní podvozkové díly 
2018 2020 

Strojmetal Aluminium 

Forging, s.r.o. 

LO1213 MSM Excelentní Strojírenský Výzkum 2013 2018 VÚTS, a.s. 

TE02000103 TA0 
Centrum inteligentních pohonů a 

pokročilého řízení strojů (CIDAM) 
2014 2019 

Západočeská univerzita 

v Plzni / Fakulta 

elektrotechnická 

TF02000030 TA0 

Výzkum a vývoj technologie průmyslové 

výroby distančních tkanin velkých 

proměnných distancí, na pneumatickém 

tkacím stroji. 

2016 2018 VÚTS, a.s. 

TH02010033 TA0 
Vývoj a výzkum automatizovaných šicích 

strojů pro přípravu díla a sešívání sestav 
2017 2020 AMF Reece CR, s.r.o. 

TH02011029 TA0 
Výzkum a vývoj multifunkčních 

medicinálních jednotek 
2017 2019 MZ Liberec, a.s. 

Zdroj: http://www.vuts.cz/vav-projekty.html 

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum Technické univerzity 

v Liberci (TUL). Jeho cílem je přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovaného na technická odvětví 

průmyslu. Ústav propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými 

subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou zaměřené na oblast materiálového výzkumu a 

konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi 

Membránové inovační centrum 

Zřizuje společnost MemBrain s.r.o. Stráž pod Ralskem - výzkumná, inženýrsko-technologická 

společnost, která svou činnost zaměřuje především na výzkum a inovační aktivity v oblasti 

membránových procesů, zejména pak na přenos výsledků výzkumu do komerční praxe. 

Další inovační podniky s velkým vývojovým potenciálem:  

• Laboratoř strojového vidění, APPLIC s.r.o.  

• VaV centrum monokrystalických materiálů pro high-tech aplikace, CRYTUR, spol. s r.o.  

• Vývojové centrum bezkontaktních a biometrických identifikačních systémů, EFG CZ spol. s r.o.  

• Centrum pro výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů a technologií, ELMARCO s.r.o.  

• Výzkumné a vývojové středisko laserových systémů, KERI a.s.  

• Výzkumné a vývojové centrum dekorativních svítidel, Preciosa a.s.  

• Výzkumně vývojové a testovací laboratoře pro oblast světelné techniky, MODUS spol. s r.o.  

• VaV centrum automobilových dílů, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.  

• Aplikační a vývojové centrum laserových obráběcích zařízení, VÚTS a.s.  

• Vývojové centrum tkacích strojů technických textilií. 
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VII. Shrnutí 
Svojí rozlohou a počtem obyvatel se Liberecký kraj řadí k nejmenším v České republice. Navzdory 

tomu se jedná o jedno z nejprůmyslovějších center republiky, v čemž navazuje na více jak staletou 

tradici průmyslu v kraji. Území kraje má převážně podhorský a hornatý charakter a náleží z 

přírodovědeckého hlediska k významným regionům s vysokou koncentrací chráněných území a 

botanicky a zoologicky významných lokalit. I z důvodu velkého množství možností sportovního, 

kulturního a rekreačního vyžití zaujímá v ekonomice kraje významné místo cestovní ruch. V důsledku 

restrukturalizace průmyslu, která probíhala zejména v 90. letech 20. století a na počátku 21. století, 

se na území kraje nachází velký počet areálů bývalých průmyslových podniků. Ne pro všechny tyto 

areály se dosud podařilo najít odpovídající využití a jsou evidovány v databázích tzv. brownfields. 

 

Jak definovala Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+, hlavním cílem je řešení 

problému nízké konkurenceschopnosti obyvatel Libereckého kraje ve srovnání s jinými kraji ČR. Tento 

problém je úzce propojen především s následujícími klíčovými oblastmi: vzdělávání, sociální oblast, 

služby a obchod v cestovním ruchu a podnikání.  

 

Z dosavadních zjištění vyplývá, že pouhá zvyšující se kvalita vzdělanostní struktury nezaručí dobré 

fungování trhu práce a konkurenceschopnost kraje. Pokud nebudou dlouhodobě možnosti nabídky 

vzdělávání v regionu optimalizovány tak, aby vyhovovaly struktuře a konkrétním požadavkům trhu 

práce, může dojít k viditelným ekonomickým problémům kraje, migraci kvalitní pracovní síly mimo 

kraj a příchodu tzv. levné pracovní síly do některých oblastí. Nedostatek některých profesí a oborů na 

trhu práce, snížené možnosti studia těchto oborů, úzká nabídka či nižší kvalita vzdělávacích možností 

mohou vést jednak k prohlubování nezaměstnanosti v kraji a jednak k postupné absenci určitých 

profesí (především specializovaných a méně oblíbených) na trhu práce. Stejně tak přemíra 

absolventů některých oborů s horší nebo omezenou uplatnitelností v zaměstnání je nestabilním 

jevem v politice zaměstnanosti kraje. 

 

Významnou roli na regionálním trhu práce mají také sociální služby a různé formy sociálního 

poradenství. Problémem je zaměření, kvalita, pružnost i způsob využívání nástrojů k začleňování 

specifických skupin na trh práce (zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, ženy, osoby nad 50 let 

atd.) a omezená dostupnost některých druhů sociálních služeb v jednotlivých regionech kraje 

(Frýdlantsko, jižní Českolipsko, Semilsko). Z toho plyne riziko nárůstu kriminálních a patologických 

jevů, včetně zvyšování počtu sociálně vyloučených osob a lokalit (růst chudoby a nezaměstnanosti). 

 

Služby a obchod v cestovním ruchu (a podnikání obecně) má komplexní vliv na hospodářství kraje. V 

případě jeho stagnace či úpadku přestane být faktorem pozitivně ovlivňujícím zaměstnanost, HDP, 

příjmy místních rozpočtů i investiční činnost (včetně té, která je zaměřena na udržení atraktivity 

regionu - hrozí spirála úpadku v rámci oboru). Vývoj v těchto oblastech je velmi úzce svázán 

s efektivitou a prosperitou trhu práce. 

 

Také inovace jsou zásadním faktorem budoucí konkurenceschopnosti Libereckého kraje. K rozvoji 

regionálního inovačního systému je třeba, aby v rámci aplikační sféry rostl počet inovujících podniků 

a jejich výdajů na vědu a výzkum. V rámci akademické sféry pak zajištění vyššího podílu studentů 

technického a přírodovědného směru, jejichž profil bude odpovídat požadavkům aplikační sféry. Z 

pohledu veřejné správy je hlavním úkolem facilitovat komunikaci mezi těmito dvěma oblastmi s cílem 
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zvýšit investice a zaměstnanost v obou sférách. V případě neharmonického rozvoje hrozí snížená 

produkce výzkumných/inovačních výsledků a odliv výzkumných/inovačních aktivit a mozků mimo 

region. 

 

Ke zlepšení situace by výrazně měl pomoci také fungující systém predikce trhu práce – tj. výstupy 

projektu KOMPAS. Jedním z nich, který by i v budoucnu měl být každoročně aktualizován, je tento 

dokument – Regionální profil kraje. Ten ve svých sedmi kapitolách shrnuje základní podmínky a 

faktory ovlivňující trh práce v Libereckém kraji. Kapitola II. přináší nejdůležitější demografická data a 

předpoklady dalšího vývoje obyvatelstva, se zaměřením na údaje významně ovlivňující oblast 

zaměstnanosti. Kapitola III. Je rozborem situace ve vzdělávání a jeho možnostmi v nejbližším období, 

následující kapitola IV. pak shrnuje zásadní informace o ekonomickém stavu a potenciálu v kraji. 

Nejrozsáhlejší kapitola V. obsahuje podrobná data z oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti, 

navazuje na další dokumenty, které zpracovává Krajská pobočka Úřadu práce v Liberci. Kapitola VI. je 

přehledem rozvojového potenciálu kraje a investičních záměrů, které by mohly výrazným způsobem 

ovlivnit situaci na trhu práce v Libereckém kraji. 

 

 

 

Na zpracování tohoto dokumentu se ve spolupráci se signatáři Paktu zaměstnanosti Libereckého 

kraje podíleli za Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje Ing. Jiří Lauerman, Ing. RNDr. Robert Gamba a 

Martina Davidová, za Krajskou pobočku Úřadu práce v Liberci Ing. Jaroslav Pražák. 

 

 

 

 

 

Příloha  

Datový set (soubor tabulek) 
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