
Statutární město Olomouc

Město Olomouc se představuje

1. října 2015

VÍTEJTE V OLOMOUCI!



 Šesté největší město v ČR, správní centrum regionu

 Strategická poloha mezi Prahou, Bratislavou, Vídní a 

Katovicemi, významná dopravní křižovatka

 Dobrá kvalita života - historické a kulturní centrum, 

sportovní zázemí, dobré životní prostředí 

 Dlouhá tradice průmyslové výroby – strojírenství, 

potravinářství, elektrotechnický a farmaceutický průmysl

 Regionální centrum vzdělanosti, kvalifikovaná pracovní 

síla

 Výzkumná univerzitní centra - podpora inovací a transferu 

vědy a výzkumu do praxe

 Vstup zahraničních investorů, zkušenosti s asistencí

 Příležitosti pro investory z výrobní oblasti – Technologický 

park Olomouc, možnosti spolupráce s univerzitou

 Nové příležitosti pro investory z oblasti strategických 

služeb a ICT – kvalitní kancelářské komplexy a disponibilní 

pracovní síla

 Rozsáhlé a kvalitní kongresové zázemí

Olomouc - silné stránky a příležitosti



 Programové prohlášení Rady města Olomouce, Strategický plán –

důraz na podporu podnikání a rozvoj vzdělanostní ekonomiky

 Podpora podnikání a přílivu investic do města

– Podnikatelské zóny, brownfields

– Atrakce investorů, marketing, spolupráce s developery, after care

– Asistence investorům při výběru lokality, v procesním řízení

– Prezentace invest. projektů na veletrzích investičních příležitostí

– Setkávání vedení města s významnými podnikateli 

– Průzkum podnikatelského prostředí /kladně hodnocen přístup města/

– Spolupráce regionálních partnerů v oblasti podnikání

 Podpora inovačního podnikání - Regionální inovační strategie, 

OK4Inovace

 Živnostenský odbor - Jednotné kontaktní místo (poradenství o 

podnikání v EU)

- oddělení hospodářského rozvoje (odboru koncepce a rozvoje)

- odbor evropských projektů 

- odbor živnostenský

Podpora podnikání městem



 Územní plán města 

– 9/2014 schválen nový územní plán

– důraz na smíšenost funkcí, možnost nerušivé výroby v plochách 
bydlení

 Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu 
Olomoucko

– důraz na podporu podnikaní a vzdělanostní ekonomiku

– vyjasňování nového plánovacího období EU a související formy 
nového strategického dokumentu

 Strategie ITI – Integrované teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace 

– Olomouc, Přerov, Prostějov

 RIS3 - Strategie inteligentní specializace (Olomoucký kraj) 

– Rozvoj inovačního podnikání a podpora růstu 
konkurenceschonosti místní ekonomiky

– Významné zapojení podnikatelů do tvorby strategie

Strategie a koncepce 

rozvoje



Olomoucko bude regionální aglomerací:

 evropského významu, stavící na tom nejlepším ze svých tradic, 

reagující na, a také generující nové podněty - inspirovanou a 

inspirující;

 posilující své postavení v prostoru střední Moravy - dobrým sousedem 

a partnerem;

 s vysokou vzdělaností, poskytující svým obyvatelům i návštěvníkům 

vysoké standardy kvality života ve všech aspektech;

 s atraktivním podnikatelským prostředím a rostoucí ekonomikou 

zapojenou do mezinárodních kooperací – novým hospodářským 

motorem Moravy;

 otevřenou a dostupnou – křižovatkou cest, lidí, zboží a myšlenek.

Strategická vize



 Druhá největší městská památková rezervace po Praze

 Sloup Nejsvětější Trojice – od r. 2000 na seznamu světového 

dědictví UNESCO

 Církevní vliv na rozvoj města, sídlo arcibiskupů, 

monumentální církevní stavby

Historická metropole v centru Moravy

Horní náměstí – Arionova kašna, Sloup Nejsvětější Trojice



Olomouc – nejkrásnější skrytá perla 

Evropy (Lonely Planet)
www.lonelyplanet.com/secret-europe

 Renomovaný průvodce Lonely Planet umístil Olomouc na špici žebříčku 
deseti nejkrásnějších skrytých pokladů Evropy již potřetí 

 Olomouc jako „skrytý poklad Evropy“ (2012),  Top 10 evropských destinací 
(2013), 1. místo – historické centrum Olomouce jako nejkrásnější málo 
známá turistická destinace (2014)



Více než devět století historie

Sloup Nejsvětější Trojice, památka UNESCO



Více než devět století historie

Radnice, Dóm Sv. Václava,  kostel Sv. Michala



Více než devět století historie

Václavské náměstí



Více než devět století historie

Klášter Hradisko



Více než devět století historie

Kostel Sv. Michala



Více než devět století historie

Arcibiskupský palác



Atraktivní okolí Olomouce

Hrad Bouzov 



 Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie

 Mezinárodní varhanní festival Olomouc

 Sportovní a volnočasové aktivity

 Fotbal, hokej, házená, basketbal (prvoligové týmy)

 Golf Resort Olomouc

 ZOO Olomouc - Svatý Kopeček 

 Mezinárodní výstava květin (FLORA)

 Chránění krajinná oblast„Litovelské Pomoraví“ (9 

600 ha) - cyklostezky

Tradice, kultura, sportovní zázemí, 

životní prostředí – dobrá kvalita života



 NH Olomouc 

Congress ****

 Clarion 

Congress Hotel 

Olomouc ****

 Hotel ibis 

Olomouc  

Centre ***

 Lafayette ****

 Trinity ****

 V Ráji ****

Široký výběr ubytovacích zařízení na turistických stránkách města: 
http://tourism.olomouc.eu/services/accommodation/cs

Kvalitní hotely a kongresové zázemí         

v Olomouci

http://tourism.olomouc.eu/services/accommodation/cs


http://tourism.olomouc.eu/services/food-and-drink/restaurants/

Široká nabídka kvalitních restaurací        

v Olomouci 

http://tourism.olomouc.eu/services/food-and-drink/restaurants/


 tenis 

 squash 

 bowling 

 cyklistika

 fitness 

 golf 

 plavání

 horolezectví

 jízda na koni

 mnoho dalších

Sport a volnočasové aktivity

Široká nabídka služeb a možností pro relaxaci: 
http://tourism.olomouc.eu/leisure-time/sports-activities/cs

http://tourism.olomouc.eu/leisure-time/sports-activities/cs


Nákupní a zábavní centra

Nákupní galerie Šantovka 

http://tourism.olomouc.eu/services/shopping/cs

 Šantovka 

 Olomouc City

 Galerie Moritz

 Olympia Olomouc

 Nákupní Centrum Haná

http://tourism.olomouc.eu/services/shopping/cs


 23 středních škol různého zaměření v Olomouci

 3 dvojjazyčná gymnázia - (AJ, FJ, SP)

 Univerzita Palackého v Olomouci

 Druhá nejstarší univerzita v České republice

 8 fakult a cca 24 tisíc studentů

 Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor

 Spolupráce s firmami z oborů life sciences

 Absence technických fakult

 Moravská vysoká škola Olomouc 

 Obory (Bc.): ekonomie, management, ICT;  facility 

management, energetický management

 Vysoká škola logistiky Přerov (obor logistika: Bc.,Ing.,Ph.D.)

 International School Olomouc – soukromá základní a 

mateřská škola nabízející mezinárodně uznávané vzdělání s 

výukou v anglickém jazyce

Centrum vzdělanosti

http://www.mvso.cz/o-mvso/fotogalerie/2010/galid_60/imatrikulace-13-9-2010.aspx
http://www.mvso.cz/o-mvso/fotogalerie/2010/galid_60/imatrikulace-13-9-2010.aspx
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8800/chemik.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8800/chemik.jpg&x=970&y=610


 Anglická základní škola 

a mateřská školka

 Mezinárodní vzdělávací 

program v anglickém jazyce 

 International School Olomouc je:

– Registrovanou Cambridge International School

(nabízející mezinárodně uznávaný program a výstupy)

– členem COBIS (Council of British International 

Schools)

– členem International Primary Curriculum (IPC) 

 Spolupráce se zahraničními společnostmi v regionu

 Kontakt: 
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s.r.o.

Mr. Petr Pospisil, director

Rooseveltova 101, 779 00 Olomouc

E-mail: petr.pospisil@ischool.cz

Web:    www.ischool.cz

International School 

Olomouc

mailto:petr.pospisil@ischool.cz
http://www.ischool.cz/
http://www.ischool.cz/anglicka-skola-skolka
http://www.ischool.cz/anglicka-skola-skolka
http://www.greatlearning.com/ipc/
http://www.greatlearning.com/ipc/
http://www.cobis.org.uk/
http://www.cobis.org.uk/
http://www.cie.org.uk/
http://www.cie.org.uk/


Výzkum pro firmy

- Univerzita Palackého v Olomouci

 Výzkum, měření a analýzy pro firmy na zakázku

 Špičkové technologie a znalosti zejména pro firmy z oborů:

- Farmacie

- Chemie

- Biotechnologie

 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

- Dotovaný nájem kancelářských prostor a poradenské 

služby v Podnikatelském inkubátoru 

- Ochrana duševního vlastnictví Univerzity Palackého 

v Olomouci i klientů VTP UP 

- Informační a technologický transfer, využití přístrojů 

a know-how Univerzity Palackého v Olomouci 

- Katalog přístrojů a služeb Univerzity Palackého 

- Dotační poradenství pro firmy 

 www.vtpup.cz

- Nanotechnologie

- Optika

http://www.vtpup.cz/


Výzkumná centra

Univerzity Palackého v Olomouci

 RCPTM - Regionální centrum 
pokročilých technologií a 

materiálů (nanotechnologie)
www.rcptm.com

 Centrum regionu Haná pro 
biotechnologický a zemědělský
výzkum www.cr-hana.eu

 Ústav molekulární a translační 
medicíny (projekt BIOMEDREG) 
www.umtm.cz
www.biomedreg.eu

 Výzkumné centrum pro optiku
(Společná Laboratoř Optiky UP a 
Fyzikálního ústavu Akademie 
Věd) 

 Více informaci: http://www.upol.cz/veda-
vyzkum-tvorba/vedecka-pracoviste/nova-vyzkumna-a-
vzdelavaci-centra/#c23061

http://www.rcptm.com/
http://www.cr-hana.eu/
http://www.umtm.cz/
http://www.biomedreg.eu/
http://www.upol.cz/veda-vyzkum-tvorba/vedecka-pracoviste/nova-vyzkumna-a-vzdelavaci-centra/#c23061


BRNO 

PRAHA

TECHNOLOGICKÝ 

PARK OLOMOUC

KASÁRNA 

NEŘEDÍN

PZ ŽELEZNIČNÍ 

PZ ŠLECHTITELŮ 

PZ KEPLEROVA 

PZ PAVELKOVA 

Průmyslové zóny v Olomouci
(Schéma územního plánu)



4671907Výroba odlitků a výkovků z oceli
Moravské železárny, 

a. s.

2001922Výroba kovoobráběcích strojůTOS Olomouc, s.r.o.

8661996
Výroba elektrických a plynových 

kuchyňských spotřebičů

MORA MORAVIA, s. 

r. o. (Gorenje)

800stoletá tradiceVýroba čokolády a cukrovinek
Nestlé Česko s. r. o.

(Zora)

1061924
Výroba a zpracování solných 

produktů

K+S Czech Republic 

a.s. (Solné mlýny)

5301970Výroba mléčných produktůOLMA, a. s.

1411907Výroba čerpadel
ISH&MSA 

ČERPADLA a. s.

2691922
Výroba farmaceutických a 

chemických přípravků
FARMAK, a. s.

ZaměstnanciZaloženaObor činnostiSpolečnost

Tradiční průmyslová odvětví a firmy

http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/farmak.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/farmak.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/ish-cerpadla.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/ish-cerpadla.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/moravske-zelezarny.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/moravske-zelezarny.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/nestle-zora.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/nestle-zora.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/tos.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/tos.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/olma.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/olma.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/solne-mlyny.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/solne-mlyny.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/grios.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8830/grios.jpg&x=970&y=610


Zahraniční investoři v Olomouci

140Velká Británie
Zpracování kovových trubek pro 

automobilový průmysl aj.

Senior Flexonics 

Czech s. r. o.

120Nizozemsko
Výroba papíru a obalů z vlnité i 

strojní lepenky

Smurfit Kappa 

Olomouc s. r. o.

145Rakousko
Výroba velkých lisovacích nástrojů 

pro strukturní díly
WEBA a. s.

200Velká Británie
Středisko sdílených služeb, 

logistické služby, outsourcing

ExlService Czech 

Republic 

100 (CR)USAZpracování rostlinných olejů
Archer Daniels 

Midland Company

835FrancieVýroba elektromotorů
M.L.S. Holice,    

spol. s r. o.

110NěmeckoTiskařská a polygrafická výrobaMAFRA, a. s.

355Japonsko
Výroba jehličkových a válečkových 

ložisek pro automobilový průmysl

Koyo Bearings ČR  

s. r. o. 

ZaměstnanciZemě/kapitálObor činnostiSpolečnost

48
Flowserve Czech 

Republic, s. r. o.

Výroba mechanických ucpávek pro 

čerpadla a turbíny
Nizozemsko/USA

http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/mls.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/mls.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/senior-automotive.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/senior-automotive.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/smurfit-kappa.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/smurfit-kappa.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/koyo.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/koyo.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/weba.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/weba.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/mafra.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/mafra.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8804/om-solar.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8804/om-solar.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/omamba.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/omamba.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/fardis.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/fardis.jpg&x=970&y=610


Zahraniční investoři v okrese Olomouc

ŠternberkVelká Británie
Výroba termostatů pro chladicí 

systémy

UničovŠvédskoZpracování gumárenských směsí

LitovelKanada/USAProdukty osobní hygienyKimberly-Clark

UničovŠvýcarsko
Výroba elektrických domácích 

spotřebičů

Uničov     Nizozemsko

LutínVelká Británie
Vakuové technologie pro 

elektroniku, strojírenství, chemii

LutínVelká BritánieVýroba těsnících systémů

HlubočkyUSA

MístoZemě/kapitálObor činnostiSpolečnost

LitovelRakouskoVýroba sportovního vybaveníHead Sport

Honeywell Aerospace 

Olomouc

John Crane Sigma

Edwards

Miele technika

HEXPOL 

Compounding

Invensys Appliance

Controls

Ingersoll-Rand CZ

Výroba součástí turbínových motorů 

pro letecký průmysl

Montáž a výroba kompresorů

http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/mls.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/mls.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/senior-automotive.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/senior-automotive.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/smurfit-kappa.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/smurfit-kappa.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/koyo.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/koyo.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/weba.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/weba.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/mafra.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8806/mafra.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8804/om-solar.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8804/om-solar.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/omamba.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/omamba.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/fardis.jpg&x=970&y=610
http://www.olomouc.eu/administrace/action/repository_foto.php?file=gallery/articles/88_/8805/fardis.jpg&x=970&y=610


BRNO 

PRAHA

SALMŮV PALÁCSILO TOWER

CPI CITY CENTER

BEA CENTRUM

NOVÁ ENVELOPA

ELEMENT OFFICE

Kancelářské komplexy v Olomouci

Příležitost pro investory z oblastí  
strategických služeb a outsourcingu

Disponibilní a kvalifikovaná pracovní síla 
(ekonomie, logistika, znalosti cizích jazyků)



Kancelářské komplexy v Olomouci

 CPI City Center Olomouc www.cpicitycenter.cz/olomouc
 Silo Tower Olomouc www.silotower.cz
 Bea Centrum Olomouc www.beacentrum.cz
 Nová Envelopa (projekt) www.novaenvelopa.cz
 Salmův Palác www.salmuvpalace.cz
 Element Office (projekt)

http://www.cpicitycenter.cz/olomouc
http://www.silotower.cz/
http://www.beacentrum.cz/
http://www.novaenvelopa.cz/
http://www.salmuvpalace.cz/


Magistrát města Olomouce

Oddělení hospodářského rozvoje

Hynaisova 10

779 11 Olomouc

Ing. Jiří Doležel

vedoucí oddělení hospodářského rozvoje

E-mail: jiri.dolezel@olomouc.eu

Mobil: +420 602 752 360

Tel.: +420 588 488 405

Fax: +420 588 488 052

www.olomouc.eu/podnikatel

Kontakt


