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Současná pozice m ěsta Ústí n.O. v regionu 

 
 
 

 

a. Současná pozice m ěsta Ústí nad Orlicí v regionu       
(pohled ČR) 

 
Zdroj: RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj, 11/2011 

(Regionální rozměr rozvojových disparit a Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+ návrh 
analytické část SRR)  

 
Migrační saldo ve správních obvodech obcí s rozší řenou p ůsobností   (SO ORP) - 

průměr let 2006 – 2010  
- migrační saldo = rozdíl mezi počtem přistěhovalých a počtem vystěhovalých obyvatel 

v přepočtu na 1000 obyvatel (v promilích) 
- saldo migrace správního obvodu Ústí n.Orl. je zápor né, pod pr ůměrem ČR (ve 

stejné kategorii jako slabší regiony Svitavy, Zábřeh a pohraničí Šumperk, Rychnov, 
Dobruška,..), o jednu i více kategorií jsou na Žamberk, Lanškroun, Litomyšl, Vysoké 
Mýto, do nižší kategorie spadá Č.Třebová  

 
Typologie území SO ORP z hlediska regionální konkur enceschopnosti 
- regionální konkurenceschopnost je schopnost regionu maximálně využít své vnitřní 

zdroje tak, aby dokázal uspět (a prosperovat) v regionální konkurenci a byl schopen 
se flexibilně přizpůsobit změnám na těchto trzích (sledována z hledisek: a) 
ekonomické a inovační výkonnosti, b) rozsahu, intenzity a struktury ekonomických 
aktivit, c) instituce a podpory podnikání, d) ekonomické a inovační výkonnosti, e) 
lidských zdrojů, f) geografické polohy, dopravní dostupnosti a struktury osídlení).  

- Ústí n. Orl. pat ří do nejslabší kategorie  dle indexu regionální 
konkurenceschopnosti v ČR (v linii obcí při hranici Čechy a Morava), o kategorii výše 
je Č.Třebová  

-  
Typologie území SO ORP z hlediska územní soudržnost i 
- Územní soudržnost je sledována socioekonomickými ukazateli: přirozený přírůstek na 

1000 obyvatel, migrační saldo na 1000 obyvatel, index stáří, počet dokončených bytů 
na 1000 obyvatel, počet ekonomických subjektů na 1000 obyvatel, míra 
nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné prac.místo) 

- Ústí n.O. pat ří do druhé nejslabší kategorie z p ěti  dle indexu socioekonomických 
ukazatelů vůči průměru ČR (pro srovnání Česká Třebová – nejnižší kategorie, 
Lanškroun – nejvyšší kategorie, Žamberk – druhá nejvyšší)  
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b. Sou časná pozice m ěsta Ústí nad Orlicí v regionu        
(pohled kraje) 

 
Zdroj: Mgr. Miroslav Smejkal, presentace 11/2011 
 
Na základě aktualizace Programu rozvoje Pardubického kraje na léta 2012 – 2016 

(s výhledem do roku 2020)  
 
Vymezení problémových region ů (ukazatele: migrace, index stáří, relativní počet 

podnikatelů, míra nezaměstnanosti, daňová výtěžnost, hustota obyvatelstva) 
 
Mezi problémové regiony Pardubického kraje s plánovanou soustředěnou grantovou 

podporou kraje patří: Česká Třebová, Svitavy, Moravská T řebová, Hlinsko a Králíky 
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c. Pozice m ěsta v sout ěži Město pro byznys  
 

 
Týdeník Ekonom uzavřel již 4 ročníky 2008 – 2011 unikátního výzkumu Město pro byznys. 

Ve srovnávacím výzkumu je vyhodnocováno 205 obcí s rozšířenou působností ve 13 krajích. 
Města jsou sledována na základě 50 kritérií rozdělených do šesti oblastí: současný rozvoj 
podnikatelského prostředí, kvalita lokality, přístup veřejné správy, podmínky pracovního trhu, 
cenové podmínky a průzkum mezi více než 10 tisíci podnikateli. 

 
Podnikatelské prost ředí 
Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl 

středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. 
Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli je považován za příznivý.  

 
Kvalita lokality 
Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro život. Lidé 

nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi 
centrem a periferiemi, kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního 
prostředí a rozmanitosti okolí.  
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Pracovní trh 
Růst podnikání je možný jen v případě, že profesně rostou i zaměstnanci. Vysoká 

nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro podnikatele však může být 
zdrojem kvalifikovaných, odpočinutých a motivovaných pracovních sil. S nízkou 
zaměstnaností souvisí i nízké platové očekávání, proto města s vysokou nezaměstnaností 
jsou z tohoto pohledu hodnocena kladně. Naopak je negativně hodnocen podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.  

 
Kvalita ve řejné správy 
Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat dotace 

jsou kritéria, která jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou být nejrychleji 
zlepšena. Radní se často brání, že efektivní řízení obce je závislé na rozpočtu a počátečních 
investicích, nicméně kvalita obsahu internetových stránek, navigační systém a např. 
informační otevřenost svědčí o ochotě a vstřícnosti k občanům a podnikatelům.  

 
Cenové podmínky 
Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí zvýšené ceny započítat do 

konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá 
platová očekávání.  

 
Průzkum mezi podnikateli 
Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného 

investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto společnost Factum 
Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.  

 
Město Ústí n.O. dlouhododob ě zaujímá místa v poslední čtvrtin ě 15-ti hodnocených 

měst kraje):  
 
2008 12.místo (15.pracovní trh, 2.podnik.prostředí) 
2009 12.místo (15.kvality veř.správy, 2.podnik.prostředí) 
2010 10.místo (14.pracovní trh, 2.průzkum mezi podnikateli) 
2011 13.místo (13.kvalita lokality, 5.podnikatel.prostředí) 
 
Dlouhodob ě špatn ě si město stojí ve věci pracovního trhu a kvalita veřejné správy, 

většinou i kvalita lokality. 
 
Dlouhodob ě dob ře si město stojí ve věci podnikatelského prostředí a průzkumu mezi 

podnikateli.   
 
 

 


