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I. Úvod  

Evaluační projekt „Vyhodnocení dopadů realizace Operačního programu Průmysl 
a podnikání 2004 – 2006  na hospodářský vývoj v regionech soudržnosti České 
republiky“ zpracovala společnost BermanGroup, s.r.o. v období srpen – listopad 2008. 
Projekt poskytuje Řídicímu orgánu OPPP podrobnou analýzu regionálních souvislostí 
intervencí realizovaných v rámci tohoto operačního programu na úrovni krajů a regionů 
soudržnosti (NUTS 2) v České republice. Výsledky evaluace budou využity jako podklad pro 
tvorbu závěrečné zprávy o realizaci OPPP. Kromě vyhodnocení výsledků a dopadů projektů 
OPPP na regionální rozvoj v České republice obsahuje tento evaluační projekt rovněž popis 
socioekonomického vývoje jednotlivých krajů a regionů soudržnosti ČR, včetně jejich disparit 
v průběhu minulého programového období 2004 – 2006. Závěrečná zpráva projektu 
představuje materiál, který je využitelný Řídícím orgánem OPPP jako nástroj optimalizace 
regionální absorpční kapacity Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. 

II. Socioekonomická část 

Vstupem pro sestavení socioekonomické části projektu byla data Českého statistického úřadu, 
České národní banky, Ministerstva průmyslu a obchodu a vlastní zdroje hodnotitele.  

Hlavními používanými socioekonomickými ukazateli pro sledování regionálních disparit 
(RD) jsou ekonomický výkon na obyvatele (měřeno hrubým domácím produktem, HDP) 
a míra nezaměstnanosti. Vzhledem k super(dominanci) Prahy v rámci regionálního systému 
ČR dosahují všechny ostatní kraje podprůměrných hodnot HDP na obyvatele. Vhodným 
způsobem hodnocení vývoje HDP na obyvatele v jednotlivých krajích je proto porovnání 13 
krajů (bez Prahy) mezi sebou a s průměrem ČR. 

1. Region soudržnosti Střední Čechy - Středočeský kraj 

V roce 2006 dosáhl HDP na obyvatele Středočeského kraje 90,4 % hodnoty za celou ČR. To 
je po Plzeňském (93,6 %) a Jihomoravském (90,9 %) kraji třetí nejvyšší hodnota mezi kraji 
ČR bez Prahy. Trh práce ve Středočeském kraji (SČ) je zásadně ovlivněn polohou kraje 
v bezprostředním zázemí Prahy. Díky nabídce práce v Praze a celkovým rozvojovým efektům 
Prahy na Středočeský kraj se míra nezaměstnanosti v kraji pohybuje dlouhodobě výrazně pod 
průměrem ČR (v roce 2007 činila 3,4 %), čímž kraj zaujímal třetí místo za Prahou 
a Jihočeským krajem. Vedle dlouhodobě výrazně podprůměrné míry nezaměstnanosti se SČ 
kraj vyznačuje výrazně nadprůměrnou mírou zaměstnanosti (podíl zaměstnaných1 na celkové 
populaci starší 15 let), která v roce 2007 činila 57,6 %. To řadí kraj v tomto ukazateli na třetí 
místo za Prahu a s minimálním rozdílem také za Jihočeský kraj. 

Ve SČ kraji je velmi silná koncentrace odvětví výroby motorových vozidel (OKEČ 34), 
přičemž koncentrace tohoto odvětví do kraje se mezi lety 2003 a 2005 mírně snížila. Jedná se 
o nejvýznamnější průmyslové odvětví SČ kraje s podílem 22,3 % na zaměstnanosti ve 
zpracovatelském průmyslu v kraji, produktivita v tomto odvětví je o 21,2 % vyšší než průměr 
odvětví v ČR. 

 

                                                           
1 Pod pojmem zaměstnaný se rozumí jak zaměstnaný v zaměstnaneckém poměru, tak zaměstnaný – samostatně výdělečně 
činný.  
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Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Středočeského kraje2 
RP zaměstnanost UPH/zam 
2 005 index 05/03 2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví 

% (abs. hod.) tis. Kč 
index 05/03 

2005 

kompozitní 
LQ-2005 

34 Výroba motorových vozidel… 22,3 122,9 976 103 1,212 2,85 
28 Výroba kovových konstrukcí… 10,5 99,7 427 122,1 1,024 0,669 
15 Výroba potravinářských výrobků 10,1 96,8 522 116,7 1,078 0,853 
29 Výroba a opravy strojů… 9,4 99,6 441 111,7 1,009 0,659 
31 Výroba elektrických strojů… 5,9 102,6 469 123 1,141 0,635 
26 Výroba ostatních nekovových… 5,6 94,5 588 100,1 0,917 0,748 
25 Výroba pryžových… 5,2 116,7 672 105,6 1,147 0,822 
20 Zpracování dřeva… 4,7 99,6 283 123,8 0,957 0,632 
36 Výroba nábytku… 4,3 106,3 390 135,8 1,126 0,796 
24 Výroba chemických látek… 3,9 90,5 855 124,8 0,921 1,036 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 

Specializace zpracovatelského průmyslu - Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zprac. průmyslu ve SČ kraji 
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 

2. Region soudržnosti Jihozápad – kraj Plzeňský a Jihočeský  

Spolu s regionem soudržnosti Střední Čechy se jedná o hospodářsky nejvýkonnější region při 
srovnání regionů soudržnosti bez Prahy. V roce 2006 dosahoval 91,7 % hodnoty HDP na 
obyvatele za celou ČR. Region Jihozápad (JZ) patří mezi hlavní tahouny hospodářského 
vývoje v České republice.   

Plzeňský kraj (PZ) patřil po celé sledované období let 1995 – 2006 po Praze ke krajům 
s nejvyšší dosaženou úrovní HDP na obyvatele. PZ kraj dosahuje trvale výrazně podprůměrné 
míry nezaměstnanosti. V roce 2007 byl po Praze, Jihočeském a Středočeském kraji krajem 
                                                           
2 Specializace zpracovatelského průmyslu kraje se hodnotí kombinací ukazatelů územní koncentrace (lokalizační koeficienty,  
LQ), produktivity (přidaná hodnota na zaměstnance) a zaměstnanosti (podíl na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu).  
 
3 Kompozitní lokalizační koeficient (LQ) ukazuje míru koncentrace daného odvětví zpracovatelského průmyslu v kraji 
v rámci celé České republiky. Hodnota LQ 1 znamená, že podíl daného odvětví na zpracovatelském průmyslu kraje je stejný 
jako podíl daného odvětví na zpracovatelském průmyslu České republiky. Čím je hodnota LQ vyšší než 1, tím více je dané 
odvětví v kraji koncentrováno. 
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se čtvrtou nejnižší mírou nezaměstnanosti (3,7 %), PZ kraj se vyznačuje nadprůměrnou mírou 
zaměstnanosti, jež v roce 2007 činila 56,8 % (5. místo mezi kraji ČR). 

Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Plzeňského kraje2 

Zaměstnanost Přidaná hodnota/zam. 
2 005 ČR = 1,00 

průmyslové odvětví  

% 
index 05/03 
(počet zam.) 

index 05/03 
2005 

kompozitní LQ 
2005 

31 Elektrotechnický 14,6 98,3 109,7 0,86 1,499 
28 Kovodělný 13,8 96,0 140,3 1,23 1,284 
15 Potravinářský 10,8 102,1 98,5 1,78 1,530 
29 Strojírenský 10,2 113,8 132,2 1,26 1,081 
34 Motorová vozidla 9,6 166,7 122,7 0,53 0,829 
25 Pryž a plasty 7,6 115,9 99,8 0,81 1,198 
20 Dřevařský 6,8 86,4 115,6 1,08 1,383 
26 Ost. nekov. minerály 5,7 76,6 95,3 1,00 1,021 
36 Výroba nábytku 4,6 93,0 119,1 0,78 0,823 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 

Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu v Plzeňském kraji  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 

Jihočeský kraj (JČ) patří mezi ekonomicky úspěšné kraje. Uspokojivý růst reálného HDP 
a nadprůměrná úroveň HDP na obyvatele mezi kraji bez Prahy je provázena trvale výrazně 
podprůměrnou mírou nezaměstnanosti (v roce 2007 byl po Praze krajem s druhou nejnižší 
mírou nezaměstnanosti, 3,3 %, když předstihl SČ kraj). Jihočeský kraj se vyznačuje po Praze 
druhou nejvyšší mírou zaměstnanosti, jež v roce 2007 činila 57,7 %. 

Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Jihočeského kraje2 

RP zaměstnanost Přidaná hodnota/zam. 
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví 

% 
index 05/03 index 05/03 

2005 

kompozitní LQ 
2005 

15 Potravinářský 13,0 106,4 106,1 0,92 1,53 
29 Strojírenský 11,8 112,9 115,8 0,98 1,13 
28 Kovodělný 11,7 100,2 116,5 0,99 1,08 
20 Dřevařský 9,3 101,6 112,9 0,94 1,83 
31 Elektrotechnický 8,5 119,5 105,6 0,91 1,12 
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34 Motorová vozidla 7,6 97,8 102,5 0,78 0,95 
36 Výroba nábytku 7,5 88,8 131,0 1,09 1,76 
25 Pryž a plasty 4,6 129,3 107,8 0,79 0,80 
26 Ost. nekov. minerály 4,3 103,5 101,9 0,93 0,84 
18 Oděvní 4,0 75,3 111,5 0,89 1,57 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 

Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu v Jihočeském kraji  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

3. Region soudržnosti Severozápad - kraj Karlovarský a Ústecký  

Region soudržnosti Severozápad (SZ) patří společně s regionem soudržnosti Střední Morava  
k hospodářsky významně zaostávajícím regionům. V roce 2006 dosahoval pouze 79,5 % 
hodnoty HDP na obyvatele za celou Českou republiku. Ve sledovaném období 1995 – 2006 
došlo k poměrně silnému propadu úrovně regionu nejen oproti hodnotě celé ČR, ale i vůči 
průměru regionů bez Prahy. Hlavní fáze propadu se odehrála mezi lety 1995 – 2001. Během 
pouhých 6 let se region stal z jednoho z nejbohatších jedním z nejchudších v ČR měřeno 
objemem produkce na obyvatele. Po roce 2001 se tempo zaostávání výrazně snížilo.  

Karlovarský kraj (KV) prodělal ve sledovaném období nepříznivý hospodářský vývoj. Jedná 
se o jeden z nejvíce zaostávajících regionů ČR. HDP na obyvatele KV kraje činilo v roce 
1995 ještě 93,5 % průměru ČR, zatímco v roce 2006 již pouze 76,3 %. V tomto ohledu se 
jedná o nejvýraznější propad ze všech krajů ČR. Náznak změny trendu zaostávání v roce 2006 
nelze považovat za významný, neboť všechny strukturální charakteristiky kraje ukazují, že 
podmínky pro zvrácení nepříznivého trendu zatím nenastaly. KV kraj lze (bylo možno) spolu 
s Ústeckým (UL) a Moravskoslezským (MS) krajem považovat za tzv. strukturálně postižené 
kraje. Specifikem KV kraje je to, že ani po roce 2002 (v letech poměrně silného 
hospodářského růstu v ČR) zde nedošlo ke konvergenci k ostatním krajům. Zvlášť patrné je to 
zejména při srovnání s krajem Moravskoslezským, kde byl nepříznivý trend hospodářského 
zaostávání jednoznačně otočen. KV kraj je nutné považovat z hlediska hospodářského rozvoje 
za nejproblémovější kraj České republiky.   
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Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Karlovarského kraje2 

RP zaměstnanost PH/zam.   
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví  

% 
index 05/03 
(počet zam.) 

index 
05/03 2005 

kompozitní LQ-2005 

26 Ost. nekov. minerály 17,8 99,9 121,0 0,66 2,94 
28 Kovodělný 15,2 101,9 125,5 1,03 1,74 
31 Elektrotechnický 9,5 128,9 101,4 0,68 0,95 
29 Strojírenský 9,3 125,2 98,6 0,79 0,77 
15 Potravinářský 7,9 103,9 87,5 1,34 1,09 
17 Textilní 7,3 96,5 119,0 1,15 2,41 
36 Výroba nábytku 6,1 78,2 108,5 0,77 1,12 
20 Dřevařský 5,1 94,1 122,2 0,83 0,96 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 

Problémem KV kraje je jeho velmi vysoká specializace na průmyslová odvětví, která prochází 
úpadkem. Téměř pětina zpracovatelského průmyslu (dle zaměstnanosti) připadá na výrobu 
porcelánu, skla a keramiky, což jsou obory, které se díky velmi silné konkurenci na straně 
odbytu (zejména z nízkonákladových ekonomik) a silnému růstu nákladů díky růstu cen 
energií dostaly do velmi vážných problémů. 

Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatel. průmyslu v Karlovarském kraji 
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
Je zřejmé, že tzv. lázeňská specializace je pro udržitelný růst nedostatečná a že je nezbytné 
tento pilíř ekonomiky opřít o silný (nikoliv nutně rozsahem ale nutně produktivitou) sektor 
zpracovatelského průmyslu. Klíčové odvětví zpracovatelského průmyslu KV kraje se však 
v současnosti nachází ve vážné krizi.  

Ústecký kraj (UL) prodělal ve sledovaném období let 1995 – 2006 nepříznivý hospodářský 
vývoj. Jedná se o jeden z nejvíce zaostávajících regionů ČR. Zatímco ještě v roce 1995 patřil 
UL kraj mezi nejbohatší regiony ČR (94,8 % průměru ČR), v roce 2006 vykázal HDP na 
obyvatele třetí nejnižší hodnotu mezi kraji ČR (za UL krajem následoval kraj Karlovarský 
a Olomoucký). UL kraj se v tomto období vyznačoval (spolu s krajem Moravskoslezským) 
výrazně nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, která v roce 2007 činila 9,9 % a byla tak 
nejvyšší hodnotou mezi kraji ČR. Dlouhodobě patří právě ústecký a Moravskoslezský kraj 
k tzv. strukturálně postiženým krajům s vysokou strukturální nezaměstnaností. Proto se právě 
tyto kraje staly předmětem soustředěné podpory státu. ÚL kraj se spolu s MS krajem 
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vyznačuje rovněž nejnižší mírou zaměstnanosti (v roce 2007 míra zaměstnanosti v obou 
krajích činila pouze 51,8 %). Na rozdíl od podobně strukturálně postiženého MS kraje 
stávající trendy v případě UL kraje ale naznačují, že zaostávání kraje se dále nezmění, popř. 
ještě prohloubí. Z tohoto důvodu je potřeba považovat UL kraj z hlediska hospodářského 
rozvoje spolu s KV krajem za nejproblémovější kraje České republiky.   
Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Ústeckého kraje2 

RP zaměstnanost PH/zam.   
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví  

% 
index 05/03 
(počet zam.) 

index 
05/03 2005 

kompozitní LQ-2005 

28 Kovodělný 14,8 106,1 120,4 0,88 0,90 
29 Strojírenský 11,4 107,7 127,9 1,08 0,88 
15 Potravinářský 9,1 84,5 125,2 0,88 0,74 
31 Elektrotechnický 9,1 136,3 100,8 0,79 0,82 
26 Ost. nekov. minerály 8,9 87,0 109,7 1,39 1,63 
24 Chemie a farmacie 8,3 101,3 153,2 1,35 2,93 
34 Motorová vozidla 6,4 113,0 141,4 0,71 0,58 
36 Výroba nábytku 5,2 150,4 195,2 1,33 1,09 
17 Textilní 4,8 77,8 72,4 0,72 0,97 
20 Dřevařský 3,4 94,8 127,6 0,85 0,46 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 

Hlavní specializací UL kraje v rámci ČR je chemický a papírenský průmysl a výroba 
ostatních nekovových minerálů (zejména sklářský průmysl). Právě v těchto odvětvích 
průmyslu UL kraj dosahuje nejvyšší produktivitu ve srovnání s odvětvovými průměry za 
celou ČR. Vzhledem k vysokému podílu na zaměstnanosti lze chemický průmysl na rozdíl od 
papírenství s podobnou mírou koncentrace řadit ke klíčovým průmyslovým odvětvím kraje.  

Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu v Ústeckém kraji  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

4. Region soudržnosti Severovýchod - kraj Liberecký, Královéhradecký 
a Pardubický   

Region soudržnosti Severovýchod je jediným regionem NUTS 2, jehož hospodářský vývoj se 
podobá vývoji průměru regionů NUTS 2 v České republice bez Prahy. V roce 2006 dosahoval 
84,5 % hodnoty HDP na obyvatele za celou ČR, což odpovídá průměru regionů bez Prahy, 
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kolem kterého region po celé sledované období 1995 – 2006 osciluje. Makroekonomický 
vývoj je při pohledu na kraje, které tvoří region Severovýchod, poměrně podobný s tím 
rozdílem, že mezi kraji existují významné rozdíly z hlediska vnitřních struktur hospodářství. 
Liberecký  kraj je nejprůmyslovějším krajem v celé ČR, když podíl průmyslu na tvorbě HPH 
je o více než 12 procentních bodů vyšší než je tomu u Pardubického kraje ze stejného regionu. 
Přesto i Pardubický kraj je silně průmyslovým krajem s mimořádně vysokou exportní 
výkonností v rámci krajů ČR   

Liberecký kraj (LB) prodělal ve sledovaném období let 1995 – 2006 relativně nepříznivý 
hospodářský vývoj, jehož trend se však v posledních letech výrazně změnil. Mezi lety 1995 – 
2004 klesl HDP na obyvatele kraje z 90,7 % průměru ČR až na 80,3 % v roce 2004, od roku 
2005 je však kraj plně součástí dynamického hospodářského růstu ČR, přičemž dochází ke 
konvergenci kraje k průměru ČR. V roce 2006 tak HDP na obyvatele kraje činil 84,7 % 
průměru ČR. Strukturální charakteristiky kraje naznačují, že trend konvergence k průměru ČR 
bude pokračovat. Specifikem LB kraje je rostoucí míra nezaměstnanosti mezi lety 2004 – 
2006, zatímco v celé ČR nezaměstnanost v tomto období klesala. Tento vývoj souvisí 
s uvedeným výrazným propadem HDP kraje v letech 2002 –2003 a vedl k tomu, že se LB kraj 
stal během několika mál let regionem s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (ta v roce 2007 
činila 6,1 %, což byla 5. nejvyšší hodnota mezi kraji ČR).  

Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Libereckého kraje2 

RP zaměstnanost PH/zam.   
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví  

% 
index 05/03 
(počet zam.) 

index 
05/03 2005 

kompozitní LQ-2005 

26 Ost. nekov. minerály 17,5 101,3 127,8 0,78 2,37 
31 Elektrotechnický 12,5 114,0 146,8 1,16 1,67 
29 Strojírenský 10,4 149,7 97,6 1,10 1,09 
36 Výroba nábytku 10,0 69,0 116,7 1,44 2,75 
34 Motorová vozidla 8,7 132,2 121,0 1,42 1,38 
28 Kovodělný 8,4 109,2 120,1 0,98 0,66 
25 Pryž a plasty 7,9 110,1 112,7 1,02 1,41 
17 Textilní 6,1 82,6 108,7 0,90 1,70 
15 Potravinářský 4,6 97,2 100,9 0,84 0,40 
20 Dřevařský 4,1 101,9 112,7 0,84 0,67 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu v Libereckém kraji  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
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Královéhradecký kraj (HK) byl až do roku 2000 velmi úspěšným krajem z hlediska 
makroekonomického vývoje. V letech 1999 – 2000 dosahoval dokonce po Praze druhou 
nejvyšší úroveň HDP na obyvatele. Stejně tak se HK kraj vyznačoval výrazně podprůměrnou 
mírou nezaměstnanosti. Nicméně od roku 2000 dochází k poměrně silnému propadu produkce 
na obyvatele kraje proti průměru ČR. Na rozdíl od SČ kraje to však není způsobeno silným 
růstem počtu obyvatel, jimiž vytvořená HPH je počítána k HDP jiného kraje. V případě HK 
kraje se jedná o skutečné hospodářské zaostání. V roce 2000 ještě činila hodnota HDP na 
obyvatele 94,6 % průměru ČR, zatímco v roce 2006 již pouhých 86,9 %. K hospodářskému 
zaostání HK kraje tak došlo v období, které zahrnuje velmi silný růst ekonomiky celé ČR (po 
roce 2003). Tato situace souvisí s tím, že HK kraj je nejméně úspěšným krajem v ČR 
z hlediska přílivu přímých zahraničních investic (PZI), jež jsou klíčovým faktorem 
restrukturalizace hospodářství. Zatímco se ve většině ostatních krajů po roce 2003 díky 
světové konjunktuře silně projevil masivní příliv PZI, v HK kraji k tomuto nedošlo. Ačkoliv 
tedy hospodářství HK kraje rostlo, tempo růstu HDP ve většině ostatních krajů bylo vyšší.  

HK kraj dosahuje trvale výrazně podprůměrné míry nezaměstnanosti, nicméně uvnitř kraje se 
nachází poměrně významné rozdíly mezi mikroregiony (v roce 2007 byl krajem s pátou 
nejnižší mírou nezaměstnanosti, 4,2 %). Poměrně nízká míra nezaměstnanosti ukazuje, že 
relativní propad kraje z hlediska HDP od roku 2000 nelze brát jako zásadní problém, 
poněvadž se nejedená o propad způsobený poklesem nebo nedostatečným růstem HDP. HK 
kraj se vyznačuje ve sledovaném období mírně rostoucí mírou zaměstnanosti, jež v roce 2007 
činila 56,2 %. Také v tomto kraji ze srovnání hodnota měr zaměstnanosti a nezaměstnanosti 
vyplývá, že dochází k mírnému poklesu míry ekonomické aktivity obyvatel.  

Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Královéhradeckého kraje2 

RP zaměstnanost PH/zam.   
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví  

% 
index 05/03 
(počet zam.) 

index 
05/03 2005 

kompozitní LQ-2005 

28 Kovodělný 12,1 105,9 126,3 1,17 1,14 
17 Textilní 11,0 89,4 102,9 0,87 3,05 
29 Strojírenský 10,1 88,9 123,6 0,96 0,87 
31 Elektrotechnický 9,1 119,1 106,4 1,07 1,22 
15 Potravinářský 8,0 99,5 157,7 0,83 0,77 
25 Pryž a plasty 7,4 100,1 113,3 0,78 1,15 
34 Motorová vozidla 7,3 121,4 97,5 1,39 1,28 
33 Zdr., optické a přesné př. 6,2 151,7 116,1 1,15 2,90 
36 Výroba nábytku 5,4 84,9 110,5 0,80 0,96 
20 Dřevařský 5,0 93,7 137,8 0,92 0,90 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

Hlavní specializací HK kraje v rámci ČR je dle hodnot LQ textilní průmysl, přesné přístroje 
a výroba kancelářských přístrojů. Výroba kancelářských strojů se podílí na zaměstnanosti 
necelým jedním procentem, tudíž ji nelze považovat za klíčový obor kraje. U zbývajících 
dvou (textilního průmyslu a výroby přesných strojů) to říci lze, přičemž tyto dva obory se 
zásadně liší. Zatímco výroba přesných strojů je výrazně růstovým oborem s nadprůměrnou 
produktivitou ve srovnání s celostátním průměrem pro dané odvětví, tak u textilu lze 
konstatovat přesný opak. Přes značnou diverzifikaci průmyslu kraje lze za určitý problém 
považovat to, že u tří z pěti hlavních průmyslových odvětví dle zaměstnanosti byla 
zaznamenána podprůměrná úroveň produktivity ve srovnání s odvětvovými průměry za ČR. 
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Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu v Královéhradeckém kraji  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

S výjimkou výroby přesných strojů a zařízení a automobilového průmyslu nelze identifikovat 
jednoznačně růstové odvětví průmyslu s potenciálem táhnout hospodářství HK kraje. Za 
připomínku stojí mj. pokles podílu strojírenství na zaměstnanosti, což je jistým specifikem 
kraje v době, kdy ve všech krajích dochází k výraznému růstu strojírenství. 

Pardubický kraj (PU) patří mezi zaostávající kraje ČR z hlediska vývoje HDP na obyvatele. 
Po celé sledované období 1995 – 2006 docházelo nejen k zaostávání za průměrem ČR, ale 
také k mírnému propadu vůči průměru krajů bez Prahy. Zatímco v roce 1995 činil HDP na 
obyvatele kraje 89,8 % průměru ČR, v roce 2006 již to bylo jen 81,7 %, což byla 10. pozice 
mezi kraji ČR. Toto mírné zaostání ve výkonnosti PU kraje se však neprojevilo na trhu práce. 
Po většinu sledovaného období dosahoval totiž PU kraj značně podprůměrnou míru 
nezaměstnanosti; v roce 2007 činila 4,4%, což byla 6. nejnižší hodnota mezi kraji ČR. 
Podobná situace je v případě míry zaměstnanosti, když PU kraj dosahoval ve sledovaném 
období mírně rostoucí míru zaměstnanosti (55,4 % v roce 2007).  

Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelském průmyslu Pardubického kraje2 

RP zaměstnanost PH/zam.   
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví  

% 
index 
05/03 

index 
05/03 2005 

kompozitní LQ-2005 

29 Strojírenský 15,3 111,0 105,5 0,91 1,31 
28 Kovodělný 11,8 87,9 121,1 1,08 1,01 
15 Potravinářský 9,2 84,8 140,8 0,84 0,92 
32 Elektronický 7,3 106,2 38,3 0,46 2,54 
24 Chemie a farmacie 7,2 116,3 108,6 0,51 1,56 
17 Textilní 6,6 81,1 109,8 1,01 1,94 
31 Elektrotechnický 5,9 57,9 128,8 0,87 0,60 
34 Motorová vozidla 5,6 105,7 106,2 0,72 0,59 
20 Dřevařský 5,6 66,7 119,0 0,77 0,85 
36 Výroba nábytku 4,2 87,3 141,7 0,98 0,81 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 
Hlavní specializací PU kraje v rámci ČR je dle hodnot LQ3 výroba kancelářských strojů 
a počítačů a elektronický průmysl, významně koncentrované jsou v kraji také textilní, 
chemický a strojírenský průmysl. U prvních dvou uvedených odvětí míra koncentrace v kraji 
výrazně klesla mezi lety 2003 – 2005. V obou případech se jedná o statistický efekt rozvoje 
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těchto průmyslových odvětví v dalších krajích, neboť v těchto odvětvích v PU kraji došlo ve 
sledovaném období k růstu zaměstnanosti i HPH.  

Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu v Pardubickém kraji  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

5. Region soudržnosti Jihovýchod - kraj Jihomoravský a kraj Vysočina 

Region soudržnosti Jihovýchod dosahuje mírně nadprůměrné úrovně HDP na obyvatele mezi 
regiony NUTS II bez Prahy. V roce 2006 činila hodnota objemu hospodářské produkce na 
obyvatele 88,8 % hodnoty ČR, zatímco hodnota za ČR bez Prahy činila 85,6 %. Ve 
sledovaném období 1995 – 2006 docházelo k velmi mírnému růstu úrovně regionu oproti 
průměru regionů bez Prahy. Vzhledem k výraznému rozevírání nůžek mezi Prahou 
a ostatními kraji, však celkově došlo k poklesu úrovně HDP regionu z 92,6 % průměru ČR 
v roce 1995 na současných 88,8 %.  

Hospodářský vývoj regionu Jihovýchod je při pohledu na kraje, které region tvoří, poměrně 
heterogenní. Vývoj Jihomoravského kraje kopíruje celkový vývoj území všech regionů bez 
Prahy, což znamená kontinuálně mírně se zvyšující zaostávání za Prahou. Naproti tomu kraj 
Vysočina se mezi lety 1996 – 2001 dostal z regionu s nejnižší úrovní HDP na obyvatele až 
nad průměr krajů bez Prahy. Od roku 2001 tuto pozici přes mírné ztrácení udržuje.  

Kraj Vysočina vstupoval do transformačního období jako silně zemědělský kraj s relativně 
nižším podílem průmyslu, který byl z hlediska odvětví poměrně diverzifikovaný. Spolu se 
Středočeským a Olomouckým krajem se na počátku 90. let vyznačovaly nejnižší úrovní 
produkce na obyvatele. V průběhu 90. let minulého století se postupně stal jedním 
z nejprůmyslovějších krajů ČR Ve sledovaném období 1995 – 2006 došlo k velmi úspěšnému 
hospodářskému rozvoji kraje, v důsledku čehož se kraj Vysočina výrazně přiblížil průměru 
HDP na obyvatele krajů bez Prahy. Z předposledního místa v roce 1995 (85,5 % průměru ČR) 
se dostal v roce 2001 na 7. místo (86,4 %) mezi kraji ČR z hlediska objemu produkce na 
obyvatele, do roku 2006 došlo k poklesu na 84,3 %. Ze srovnání reálného růstu HDP vyplývá, 
že kraj Vysočina byl v období 1995 – 2006 třetím nejrychleji rostoucím krajem v ČR (hned za 
Prahou a Středočeským krajem). V tomto období se HDP kraje reálně zvýšil o 44,4 %.  

Kraj Vysočina dosahuje trvale podprůměrné míry nezaměstnanosti. V roce 2007 činila 4,6 %, 
což byla 7. nejnižší hodnota mezi kraji ČR. Nízká míra nezaměstnanosti kraje je důsledkem 
relativně vysokého růstu reálného HDP mezi lety 1995 – 2006, přičemž je třeba zdůraznit, že 
uvnitř kraje existují výrazné rozdíly mezi mikroregiony, zejména v závislosti na koncentraci 
aktivit zahraničních firem. Kraj Vysočina je spolu s kraji Moravskoslezským a Zlínským 
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krajem s nejvyšším růstem míry zaměstnanosti, jež v roce 2007 v kraji činila 56,9 %. Růst 
míry zaměstnanosti tak souvisí s poklesem míry nezaměstnanosti. Ze srovnání měr 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti vyplývá, že na rozdíl od většiny krajů v ČR v kraji Vysočina 
nedochází k poklesu míry ekonomické aktivity, popř. že tento pokles je zcela minimální proti 
většině ostatních krajů.  

Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu v kraji Vysočina2 

RP zaměstnanost PH/zam.   
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví  

% 
index 05/03 
(počet zam.) 

index 05/03 
2005 

kompozitní LQ-2005 

28 Kovodělný 14,8 125,7 114,5 1,01 1,28 
34 Motorová vozidla 11,4 121,3 101,0 0,93 1,38 
15 Potravinářský 9,8 85,7 107,4 0,86 1,07 
29 Strojírenský 9,8 73,7 112,9 0,93 0,94 
31 Elektrotechnický 8,4 90,7 108,4 1,20 1,38 
20 Dřevařský 8,3 99,6 108,7 1,87 2,91 
36 Výroba nábytku 6,2 86,7 112,0 0,87 1,19 
26 Ost. nekov. minerály 5,9 110,1 91,1 0,53 0,78 
18 Oděvní 5,0 74,2 110,6 1,20 2,48 
27 Hutnický 4,0 815,7 129,8 0,54 0,64 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 

Hlavní specializací kraje v rámci ČR je dle hodnot LQ3 kožedělný, dřevařský a oděvní 
průmysl. S výjimkou oděvního průmyslu míra koncentrace daných odvětví dále vzrostla mezi 
lety 2003 – 2005. Pouze dřevařský a oděvní průmysl lze z této hlavní specializace považovat 
za nosný obor kraje dle podílu na zaměstnanosti a výrazně nadprůměrné produktivity vůči 
odvětvovému průměru ČR. Podíl kožedělného průmyslu činil v roce 2005 pouhá 2 % 
zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu.  Díky vysokému přílivu PZI je kraj také silně 
závislý na automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Překvapivý je extrémní nárůst 
zaměstnanosti v hutnictví mezi lety 2003 – 2005. To je však dáno tím, že v roce 2003 ještě 
toto odvětví v kraji téměř nebylo zastoupeno.  

Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu v kraji Vysočina  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
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Jihomoravský kraj  (JM) patřil po celé sledované období 1995 – 2006 ke krajům s nejvyšší 
úrovní HDP na obyvatele (mezi kraji bez Prahy). Jeho pozice je dána hospodářskou sílou 
Brněnské metropole, která je druhým nejvýznamnějším řídícím centrem ČR. Nicméně mimo 
metropolitní území kraje chybí další oblasti, které by významněji přispívaly k hospodářskému 
růstu kraje. V důsledku toho lze JM kraj charakterizovat jako silnou metropoli, jejíž efekt na 
makroekonomické indikátory kraje jsou významně snižovány nepříliš úspěšným širším 
zázemím. Některé části kraje lze charakterizovat jako zaostávající oblasti. Celkově tak přes 
výrazně nadprůměrnou úroveň HDP na obyvatele mezi kraji ČR bez Prahy dochází k poklesu 
proti průměru ČR, neboť JM kraj zdaleka nevykazuje dynamiku hospodářství Středních Čech 
(Praha + SČ kraj). JM kraj jako celek je až na desátém místě mezi kraji ČR z hlediska 
přírůstku reálného HDP mezi lety 1995 – 2006. Od roku 1995 se reálný HDP kraje zvýšil 
„pouze“ o 28,3 %, což je méně než polovina proti Praze (57,2 %) a SČ kraji (62,8 %). Toto 
lze při existenci významné řídící metropole v kraji hodnotit jako velmi nízkou hospodářskou 
výkonnost kraje. Navíc to signalizuje, že přes zdědění odlišné hospodářské struktury ve 
srovnání s Moravskoslezským a Ústeckým krajem značné části kraje prodělaly (a stále 
prodělávají) srovnatelně rozsáhlé strukturální změny v hospodářství.  

JM kraj dosahuje trvale mírně nadprůměrné míry nezaměstnanosti. V roce 2007 však již 
téměř dosáhl průměru ČR (5,3 %), když v kraji došlo k mimořádně silnému poklesu 
nezaměstnanosti na 5,4 %. Uvnitř JM kraje však existují výrazné rozdíly v nezaměstnanosti. 
V rámci metropole a jejího širšího okolí je pracovní trh prakticky „vyčerpán“ a firmám dělá 
dle provedeného průzkumu v roce 2008 velký problém najít zaměstnance – zejména pak 
kvalifikované dělníky a techniky pro potřebné rozšíření výroby. Mnoho firem řeší tento 
problém využitím pracovníků ze zahraničí. V periferních částech kraje však stále místy 
přetrvává relativně vysoká nezaměstnanost ve srovnání s průměrem ČR. JM kraj se vyznačuje 
pátou nejnižší mírou zaměstnanosti mezi kraji ČR, která v roce 2007 činila 54,5 %. Vzhledem 
k tomu, že součástí kraje je Brněnská aglomerace, tak lze předpokládat, že míra zaměstnanosti 
v nemetropolitních částech kraje je ještě významně nižší.  

Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Jihomoravského kraje2 

RP zaměstnanost PH/zam.   
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví  

% 
index 05/03 
(počet zam.) 

index 05/03 
2005 

kompozitní LQ-2005 

29 Strojírenský 14,9 103,9 121,1 1,01 1,52 
28 Kovodělný 14,3 105,1 105,3 0,92 1,23 
15 Potravinářský 12,6 117,3 116,8 0,91 1,34 
31 Elektrotechnický 10,1 123,2 105,1 1,04 1,43 
20 Dřevařský 6,5 103,2 124,7 0,93 1,24 
25 Pryž a plasty 5,5 118,7 110,5 0,73 0,91 
36 Výroba nábytku 5,2 93,0 117,6 0,76 0,94 
26 Ost. nekov. minerály 4,8 104,4 107,4 1,12 1,03 
17 Textilní 3,6 84,2 122,5 2,16 2,06 
27 Hutnický 3,4 101,2 125,2 0,50 0,60 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
   

Hlavní specializací JM kraje v rámci ČR je dle hodnot LQ3 výroba kancelářských strojů 
a počítačů, textilní průmysl, průmysl recyklace druhotných surovin a také strojírenství 
a elektrotechnika. Nosnými obory kraje jsou však z těchto pouze strojírenství 
a elektrotechnika, které zaujímají významný podíl na zaměstnanosti kraje a dosahují alespoň 
průměrné produktivity ve srovnání s odvětvovými průměry za ČR. Naopak textilní průmysl 
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prochází zásadním úpadkem, přičemž firmy spadajíc do tohoto odvětví se postupně zaměřují 
na aktivity mimo textilní průmysl. Výroba kancelářských strojů a počítačů a odvětví recyklace 
druhotných surovin jsou zanedbatelné z hlediska podílu na zaměstnanosti (1,4 %, resp. 0,5%).   

Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu v Jihomoravském kraji  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

6. Region soudržnosti Střední Morava - kraj Olomoucký a Zlínský  

Region soudržnosti Střední Morava patří společně s regionem Severozápad k hospodářsky 
významně zaostávajícím regionům. V roce 2006 dosahoval HDP tohoto regionu pouze 77,4 % 
hodnoty HDP na obyvatele za celou ČR. Po celé sledované období 1995 – 2006 s výjimkou 
roku 2001 byla Střední Morava regionem s nejnižší úrovní HDP na obyvatele, přičemž pozice 
vůči průměru ČR i regionů bez Prahy se neustále zhoršuje. Střední Morava je tak jediným 
regionem NUTS II, který vykazuje setrvalé prohlubování zaostávání vůči průměrům jak ČR, 
tak krajů bez Prahy.   
Hospodářský vývoj je při pohledu na kraje, které tvoří region Střední Morava, velmi podobný 
s tím rozdílem, že Zlínský kraj vykazuje setrvale mírně lepší pozici vůči uvedeným 
průměrným hodnotám než kraj Olomoucký. Zaostávání regionu (i obou krajů) není 
důsledkem výrazně náročnější restrukturalizace místní hospodářské základy, jako je tomu 
u strukturálně postižených regionů. Příčiny zaostávání je třeba hledat ve faktorech celkově 
podprůměrné hospodářské výkonnosti.   

Olomoucký kraj (OC) patří spolu s Karlovarským krajem k nejvíce zaostávajícím krajům 
ČR. V roce 2006 dosahoval HDP na obyvatele kraje pouze 74,2 % průměru ČR. Na rozdíl od 
KV kraje, který patřil ještě v polovině 90. let minulého století k nadprůměrně bohatým 
krajům, OC kraj je po celé sledované období mezi dvěma kraji s nejnižší úrovní HDP na 
obyvatele. Přes celkové zaostávání krajů vůči Praze došlo v období 1995 – 2006 
k prohloubení rozdílů mezi kraji bez Prahy, přičemž právě OC kraj je hlavním nositelem 
zaostávání.  

Olomoucký kraj dosahuje v důsledku uvedeného vývoje hospodářské výkonnosti trvale 
značně nadprůměrné míry nezaměstnanosti s výraznými rozdíly uvnitř kraje. V roce 2007 byl 
krajem se čtvrtou nejvyšší mírou nezaměstnanosti (6,3 %). Nicméně v severních částech kraje 
se nacházejí mikroregiony, které patří k oblastem s nejvyšší nezaměstnaností v zemi, přičemž 
lze předpokládat, že po skončení současné ze dynamického růstu ČR zde dojde k výraznému 
rozvoji problémů trhu práce. OC kraj se vyznačuje ve sledovaném období mírně rostoucí 
mírou zaměstnanosti, jež však v roce 2007 činila pouhých 53,9 %, což byla třetí nejnižší 
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hodnota hned po Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Ze srovnání hodnot měr zaměstnanosti 
a nezaměstnanosti (zejména v letech 2004 – 2007) vyplývá, že v OC kraji dochází 
k významnému poklesu míry ekonomické aktivity obyvatel.   

Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Olomouckého kraje2 

RP zaměstnanost PH/zam.   
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví  

% 
index 05/03 
(počet zam.) 

index 
05/03 2005 

kompozitní LQ-2005 

29 Strojírenský 16,0 98,7 121,3 0,91 1,58 
28 Kovodělný 12,6 105,2 123,5 1,00 1,15 
15 Potravinářský 12,0 88,3 120,7 1,07 1,53 
31 Elektrotechnický 8,7 113,6 92,9 1,17 1,43 
18 Oděvní 7,4 90,8 101,2 1,11 3,34 
20 Dřevařský 6,2 112,9 110,9 0,87 1,20 
33 Zdr., optické a přesné př. 5,0 104,1 115,1 0,71 1,76 
26 Ost. nekov. minerály 4,9 116,9 116,2 1,24 1,13 
27 Hutnický 3,7 79,3 117,5 0,45 0,62 
35 Ost. dopravní prostř. 3,5 115,3 114,7 0,94 2,41 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

Hlavní specializací OC kraje v rámci ČR je dle hodnot LQ3 oděvní a papírenský průmysl 
a výroba ostatních dopravních prostředků a přesných přístrojů a zařízení. Při zohlednění 
úrovně produktivity a podílu na zaměstnanosti těchto odvětví lze konstatovat, že z uvedených 
odvětví jsou klíčovými pouze oděvní průmysl a výroba přesných přístrojů a zařízení, přičemž 
ještě významnějšími odvětvími jsou strojírenství a potravinářství. Nicméně žádné z hlavních 
průmyslových odvětví kraje nevykazuje výrazně nadprůměrnou produktivitu, což by svědčilo 
o existenci určitého místně specifického know-how, jakožto základního zdroje daného 
průmyslového odvětví.  

Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu v Olomouckém kraji  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

 
Zlínský kraj (ZL) patří spolu s Karlovarským a Olomouckým krajem ke kontinuálně 
zaostávajícím krajům ČR. Po celé sledované období 1995 – 2006 docházelo k mírnému 
prohlubování jeho zaostání za průměrem ČR. V roce 2006 dosahoval HDP na obyvatele ZL 
kraje 80,8 % průměru ČR, v roce 1995 však ještě 89,6 %.I přes celkové zaostávání krajů vůči 



  15 

Praze, došlo v období 1995 – 2006 k prohloubení rozdílů mezi kraji bez Prahy, přičemž ZL 
kraj patří mezi propadající se regiony ve skupině krajů bez Prahy.   

ZL kraj patří mezi nejprůmyslovější kraje ČR. V roce 2006 se podílel zpracovatelský průmysl 
na tvorbě HPH 40,2 %, což je druhá nejvyšší hodnota mezi kraji ČR. Vyšší podíl průmyslu na 
tvorbě HPH vykazuje jen Liberecký kraj. ZL kraj patří mezi kraje silně ovlivněné tzv. 
sekundární industrializací4. Podíl zpracovatelského průmyslu na tvorbě HPH se proto v letech 
2002 – 2006 zvýšil více než dvojnásobně ve srovnání s hodnotou za celou ČR.  

Ve sledovaném období dosahoval ZL kraj průměrnou míru nezaměstnanosti, v roce 2007 
činila míra nezaměstnanosti 5,5 %, což byla 9. pozice mezi kraji ČR. V letech 2005 – 2007, 
kdy ekonomika ČR rostla o více než 6 % ročně, míra nezaměstnanosti v kraji výrazně klesala. 
Tento výrazný pokles nezaměstnanosti je spojen také s výrazným růstem míry zaměstnanosti. 
To dokládá, že se významněji nezměnila míra ekonomické aktivity obyvatel mezi těmito lety. 
Přesto ekonomická aktivita obyvatel v kraji dlouhodobě mírně klesá, což je dlouhodobý trend 
celé ČR. Mezi kraji je však ve ZL kraji tento pokles mírnější než např. v Ústeckém 
a Libereckém kraji.  

Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Zlínského kraje2 

RP zaměstnanost PH/zam.   
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví  

% 
index 05/03 
(počet zam.) 

index 
05/03 2005 

kompozitní LQ-2005 

25 Pryž a plasty 14,6 108,3 119,9 1,67 4,24 
28 Kovodělný 14,5 106,4 116,8 0,95 1,18 
29 Strojírenský 11,0 101,1 121,6 0,99 0,95 
31 Elektrotechnický 9,4 115,1 108,9 0,82 0,95 
15 Potravinářský 9,2 98,0 102,0 0,79 0,87 
20 Dřevařský 5,9 87,8 112,3 0,82 1,00 
36 Výroba nábytku 5,6 92,5 112,2 0,82 0,93 
32 Elektronický 5,5 94,3 96,8 0,87 1,92 
24 Chemie a farmacie 3,5 110,7 108,1 1,05 1,29 
26 Ost. nekov. minerály 3,4 84,3 112,6 0,65 0,51 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

Hlavní specializací ZL kraje v rámci ČR je dle hodnot LQ3 kožedělný a plastikářský průmysl 
a také elektronika. Plastikářský průmysl je jednoznačně nosným oborem ZL kraje. Výrazně 
nadprůměrná produktivita odvětví v kraji a rostoucí zaměstnanost i produktivita ukazují, že 
tomu tak bude i nadále. Elektronický průmysl má sice relativně významný podíl na průmyslu 
kraje, ale hodnoty produktivity a vývoje zaměstnanosti ukazují, že se nejedná o nosné odvětví 
kraje. Kožedělný průmysl se podílí 3 % na zaměstnanosti a vykazuje mírně nadprůměrnou 
produktivitu, nicméně se nejedná o znalostně příliš náročné odvětví a proto nelze 
předpokládat, že se stane pilířem průmyslu kraje. Vedle plastikářského průmyslu jsou tak 
tahouny zejména strojírenství, kovodělný a elektrotechnický průmysl, nicméně ve všech 
těchto odvětvích kraj dosahuje mírně podprůměrné produktivity.   

                                                           
4 Označení sekundární industrializace označuje stav, kdy dochází v rozporu s dlouhodobým trendem růstu podílu terciéru na 
produkci a zaměstnanosti k růstu podílu sekundárního sektoru ekonomiky dané země. Příčinou této „druhé“ vlny industrializace 
jsou globální změny v dělbě práce, kdy jsou víceméně standardizované výrobní aktivity v průmyslu přesouvány do rozvíjejících 
se ekonomik. Ačkoliv ČR již není považována za rozvíjející se ekonomiku, i zde od poloviny 90. let minulého století dochází 
k tomuto trendu. 
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Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 

7. Region soudržnosti Moravskoslezsko 

Moravskoslezský kraj (MS), který je shodný s regionem soudržnosti Moravskoslezsko, 
prodělal ve sledovaném období 1995 – 2006 velmi specifický hospodářský vývoj. Do 
transformačního období vstupoval kraj s velmi nepříznivou strukturou hospodářství, jejíž 
změna vyžadovala mnohem vyšší nároky (včetně délky trvání) ve srovnání s většinou 
ostatních krajů. Ještě na počátku 90. let minulého století patřil kraj mezi nejbohatší regiony 
z hlediska objemu produkce na obyvatele. První fáze propadu nastala ještě před rokem 1995, 
hlavní fáze restrukturalizace (zejména průmyslové základny) MS kraje  se odehrála mezi lety 
1995 – 2002, přičemž stále pokračuje. Mezi lety 1996 – 2000 došlo k velmi prudkému 
zaostání kraje za průměrem ČR, když úroveň HDP na obyvatele klesla z 89,3 % národního 
průměru na 78,3 %. Zaostávání kraje trvalo až do roku 2003, nicméně tempo zaostávání se 
výrazně zmírnilo. Teprve v roce 2003 vykázal MS kraj reálný HDP vyšší než produkt z roku 
1995. Od roku 2003 dochází ke zlomu v hospodářském vývoji kraje a mezi lety 2003 – 2006 
patřil MS kraj mezi nejrychleji rostoucí kraje ČR, přičemž díky rychlému růstu výrazně 
konverguje k průměru ČR (v roce 2006 dosáhl již 85,9 % průměru ČR v HDP na obyvatele). 
MS kraj je tak jediným krajem, v kterém došlo ve sledovaném období k zásadnímu obratu 
trendu hospodářského vývoje.  

MS kraj patří mezi silně průmyslové kraje ČR. V roce 2006 se podílel zpracovatelský průmysl 
na tvorbě HPH 33,9 %. MS kraj patří mezi kraje silně ovlivněné tzv. sekundární 
industrializací. Podíl zpracovatelského průmyslu na tvorbě HPH se v letech 2002 – 2006 
zvýšil více než trojnásobně ve srovnání s hodnotou z celou ČR. Zpracovatelský průmysl je tak 
klíčovým zdrojem hospodářského růstu kraje po roce 2003, kdy kraj konverguje k průměru 
ČR. Specifikem kraje je také vysoký podíl primárního sektoru na tvorbě HPH, což je důsledek 
koncentrace těžby černého uhlí, jež je pro hospodářství kraje stále významným odvětvím.  

Ve sledovaném období dosahoval MS kraj spolu s ÚL krajem výrazně nadprůměrnou míru 
nezaměstnanosti. V MS kraji se však daří míru nezaměstnanosti snižovat rychleji, což je 
důsledek výrazně vyššího tempa hospodářského růstu v posledních letech. V roce 2007 činila 
míra nezaměstnanosti v MS kaji 8,5 %, což byla druhá nejvyšší hodnota mezi kraji ČR. 
Dlouhodobě patří právě UL a MS kraj k tzv. strukturálně postiženým krajům s vysokou 
strukturální nezaměstnaností. Proto se právě tyto kraje staly předmětem soustředěné 
hospodářské podpory státu. MS kraj se spolu s ÚL krajem vyznačuje zdaleka nejnižší mírou 
zaměstnanosti. V roce 2007 míra zaměstnanosti obou krajích činila pouze 51,8 %. Přes velmi 
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výrazný pokles míry nezaměstnanosti MS kraje mezi lety 2005 – 2007 se v kraji poměrně 
méně zvýšila míra zaměstnanosti. Toto zjištění signalizuje, že v MS kraji dochází ve 
sledovaném období k poměrně výraznému poklesu míry ekonomické aktivity obyvatel.  

Tabulka: Identifikace nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu Moravskoslezského kraje2 

RP zaměstnanost PH/zam.   
2 005 rel. ČR 

průmyslové odvětví  

% 
index 05/03 
(počet zam.) 

index 05/03 
2005 

kompozitní LQ-2005 

27 Hutnický 19,9 91,9 154,9 1,39 5,24 
28 Kovodělný 15,1 105,6 120,4 0,96 1,06 
29 Strojírenský 12,8 106,7 135,1 1,01 0,98 
15 Potravinářský 7,9 88,4 105,1 0,80 0,60 
34 Motorová vozidla 7,5 115,9 147,4 1,02 0,82 
31 Elektrotechnický 5,1 110,1 111,9 1,07 0,54 
25 Pryž a plasty 4,7 102,7 101,4 0,71 0,60 
20 Dřevařský 4,2 104,3 144,7 1,03 0,70 
17 Textilní 3,2 90,1 107,3 0,82 0,68 
24 Chemie a farmacie 2,9 91,6 145,3 1,19 0,89 
Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 
Hlavní specializací MS kraje v rámci ČR je dle hodnot LQ3 hutnický průmysl, dále pak 
výroba ostatních dopravních prostředků a průmysl recyklace druhotných surovin. Hutnický 
průmysl je přes pokles počtu zaměstnanců jednoznačně nosným oborem kraje, což ukazuje 
vedle podílu na zaměstnanosti také výrazně nadprůměrná produktivita odvětví v kraji. Naopak 
výroba ostatních dopravních prostředků a průmysl recyklace druhotných surovin nejsou ani 
z hlediska podílu na zaměstnanosti, ani produktivity významnými odvětvími kraje. Vedle 
hutnického průmyslu jsou tak tahouny zejména strojírenství, kovodělný průmysl. 
V souvislosti s výstavbou výrobního zařízení firmy Hyundai lze na základě dat z roku 2005 
soudit, že nosným oborem kraje se stane také automobilový průmysl.  

Graf: Vývoj kompozitního LQ3 odvětví zpracovatelského průmyslu v Moravskoslezském kraji  
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Zdroj: MPO - Panorama průmyslu ČR 
 

Přes silný hospodářský růst v posledních letech, představuje MS kraj jeden z nejvíce 
zaostávajících krajů ČR. To je znát zejména dle charakteristik trhu práce, kdy dle míry 
nezaměstnanosti (včetně značného rozsahu dlouhodobé nezaměstnanosti) je druhým 
nejhorším krajem v ČR. Nicméně změnu trendu vývoje hospodářské výkonnosti spolu 
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s nejvyšším poklesem míry nezaměstnanosti v posledních třech letech ukazuje, že kraj již 
nejhorší strukturální změny překonal.  

Na rozdíl od ÚL kraje jsou v MS kraji poměrně příznivé podmínky pro rozvoj hospodářských 
aktivit s vyšší přidanou hodnotou. Silnější zastoupení akademické (a výzkumné) sféry spolu 
s druhou největší koncentrací ústředí velkých firem v ČR a výrazně nadprůměrná produktivita 
místního průmyslu jsou jen některými z ukazatelů značného potenciálu pro hospodářský 
rozvoj kraje. Na tomto základě lze očekávat, že hospodářský růst MS kraje bude v delším 
období mírně nad průměrem ČR, čímž kraj bude dále konvergovat k průměru HDP na 
obyvatele ČR. Zároveň lze očekávat, že se MS kraj stane jedním z hlavních regionů, které 
budou udávat směr změn ke znalostní ekonomice
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III. Přehled výsledků na úrovni programů podpory OPPP 

Tato kapitola poskytuje přehled o poptávce po podpoře, intenzitách poskytnuté podpory 
a stavu projektů k datu zpracování údajů pro tuto zprávu, tj. k 30.9.2008, dle jednotlivých 
programů podpory OPPP, v dalším členění podle jednotlivých krajů ČR. Je zde zároveň 
uveden přehled hlavních indikátorů – jejich výchozích a dosažených hodnot a změn, které 
představovala realizace jednotlivých programů v krajích ČR. Dále jsou zde uvedena některá 
specifika jednotlivých programů, ke kterým je třeba přihlížet při hodnocení dopadů jejich 
realizace v regionech soudržnosti ČR.  

1. Program Prosperita 

Poptávka a rozložení podpory z programu v regionech ČR 

Tabulka P. 1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle regionů NUTS 2 
Přijaté žádosti Rozhodnuto o podpoře NUTS II 
Počet 
projektů 

tis. Kč Počet  
projektů 

tis. Kč 

Střední Čechy 10 900 079 4 333 639 
Jihozápad 5 234 223 4 219 287 
Severozápad 2 118 143 1 73 284 
Severovýchod 5 553 421 3 362 670 
Jihovýchod 21 1 099 323 7 251 308 
Střední Morava 15 888 415 8 308 190 
Moravskoslezsko 9 548 619 5 211 184 
Celkem 67 4 342 223 32 1 759 562 
Zdroj: interní materiály MPO 
Pozn. Počet udělených rozhodnutí o poskytnutí dotace neobsahuje projekty vyřazené po udělení tohoto rozhodnutí. 

Z hodnot o přijatých žádostech vyplývá, že o podporu z programu Prosperita se podstatně více 
ucházely subjekty z moravských regionů, tzn. Jihovýchod, Střední Morava a Moravsko-
slezsko. Jediným regionem s významným počtem žádostí o podporu v Čechách je region 
středních Čech. Při pohledu na jednotlivé kraje (viz obr./graf P.1) však vidíme, že tato 
poptávka v moravských regionech je koncentrována do tří krajů – Jihomoravského, Zlínského 
a Moravskoslezského, přičemž kraje Olomoucký a Vysočina vykazují výrazně nižší počet 
žádostí.  

Vzhledem k tomu, že instituce, jakými jsou VTP, CTT, ale i inkubátory, se koncentrují do 
významných hospodářských center, lze tak předpokládat, že rozhodující část poptávky po 
podpoře z programu Prosperita pochází z brněnské a ostravské metropole a ze Zlína, jež jsou 
centry krajů s nejvyšším počtem přijatých žádostí o poskytnutí podpory. V případě 
Středočeského kraje lze silnou poptávku vysvětlit blízkostí Prahy, jakožto dominantního 
hospodářského centra země. Dohromady tyto 4 kraje (Jihomoravský, Moravskoslezský, 
Zlínský a Středočeský) představují 55 z celkem 67 (82,1 %) přijatých žádostí.  

Územní rozložení poptávky po podpoře vzniku a/nebo rozvoje infrastruktury pro průmyslový 
VaV a inovace tak velmi silně koreluje s lokalizací akademických a jiných výzkumných 
institucí v ČR. Hlavním centrem těchto institucí je Praha, přičemž aktivity pražských VaV 
institucí (zejména univerzit) se stále více realizují také ve Středočeském kraji. Brno a Ostrava 
jsou hlavními centry tohoto typu institucí na Moravě. Významnou výjimku tak představuje 
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počet podaných žádostí ve Zlínském kraji. Jelikož ve Zlíně není koncentrace speciálních 
podpůrných institucí a ani Univerzita Tomáše Bati není větší či významnější než podobné 
subjekty v dalších krajských centrech, nabízí se otázka, proč právě ve Zlínském kraji byla 
generována mimořádně silná poptávka (11 přijatých žádostí) po podpoře z programu 
Prosperita. Ve velikostně a strukturálně srovnatelných krajích (např. Liberecký 
a Královéhradecký kraj) je přitom počet přijatých žádostí minimální, stejně jako v některých 
krajích s rozsáhlejším akademickým sektorem (Plzeňský a Olomoucký kraj).  

Tabulka P. 2: Realizované projekty v programu Prosperita dle krajů 
Rozhodnuto Autorizováno Ukončeno Kraj 
Počet 
projektů 

tis. Kč Počet 
projektů 

tis. Kč Počet 
projektů 

tis. Kč 

Středočeský 4 333 639 4 333 639 0 0 
Jihočeský 3 69 301 3 69 301 1 22 631 
Plzeňský 1 149 986 1 149 986 0 0 
Karlovarský 0 0 0 0 0 0 
Ústecký 1 73 284 1 73 284 0 0 
Liberecký 0 0 0 0 0 0 
Královéhradecký 1 62 876 1 62 876 0 0 
Pardubický 2 299 794 2 299 794 0 0 
Vysočina 0 0 0 0 0 0 
Jihomoravský 7 251 308 6 251 308 0 0 
Olomoucký 2 54 819 2 54 819 0 0 
Zlínský 6 253 371 6 253 371 1 5 995 
Moravskoslezský 5 211 184 5 211 184 0 0 
Celkem 32 1 759 562 31 1 759 562 2 28 626 
Zdroj: interní materiály MPO 

Jelikož „úspěšnost“ rozhodnutí o podpoře projektů byla v jednotlivých regionech srovnatelná, 
nejvíce projektů připadá na výše uvedené kraje s největším počtem žádostí – celkem jde o 21 
z 31 (67,7 %) realizovaných projektů. Při zohlednění velikosti krajů je tak nejúspěšnějším 
krajem (dle počtu podpořených projektů) Zlínský kraj s celkem 6 podpořenými projekty. 
Úspěšnost regionů při získávání dotací však lze hodnotit také objemem získaných prostředků. 
Z tohoto pohledu získaly nejvíce Středočeský a Pardubický kraj a další kraje s vyšším počtem 
projektů. Specifikem v tomto případě je Pardubický kraj, který při „pouhých“ 2 projektech 
obdržel druhý nejvyšší podíl poskytnutých prostředků (viz tabulka P.2).  

Finančně objemné projekty jsou  zaměřeny zejména na výstavbu a/nebo rekonstrukci budov 
pro provoz uvedených institucí, tzn. na vytvoření materiálních podmínek pro jejich provoz. 
Nicméně z hlediska dopadů na hospodářský rozvoj regionů, resp. podmínky pro průmyslový 
VaV, má mnohem větší význam charakter a kvalita služeb poskytovaných institucemi jako 
jsou podnikatelský inkubátor, VTP nebo CTT. Vzhledem k poměrně krátké historii 
obdobných institucí v ČR je jedním z klíčových faktorů rozsahu a kvality služeb 
poskytovaných těmito institucemi doba jejich existence.  

Pokud tedy v daném regionu teprve dochází k výstavbě prostor, aniž by předtím žadatel 
provozoval např. podnikatelský inkubátor (a měl tak zkušený tým lidí nabízející adekvátní 
strukturu a kvalitu služeb), nelze přes jakkoliv objemnou dotaci očekávat vyšší dopad na 
rozvoj regionu ve srovnání s možnými dopady projektů zaměřených na provoz, které jsou dle 
objemu poskytnuté dotace výrazně nižší. To platí pouze v krátkém a středním období (cca do 
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roku 2010). V delším období znamená objemnější dotace (při efektivním využití prostředků) 
vytvoření větších kapacit pro provoz např. podnikatelského inkubátoru. Nicméně pro skutečné 
využití vytvořených podmínek bude rozhodující kvalita fungování dané instituce. Hodnocení 
kvality poskytovaných služeb jednotlivých inkubátorů, VTP a CTT však nelze provést z dat 
monitorovacího systému a provedení adekvátního terénního šetření by převýšilo rozsah tohoto 
hodnotícího projektu.   

Fyzické výstupy realizovaných projektů programu Prosperita dle regionů ČR 

Fyzickými výstupy projektu se v terminologii evaluací rozumí konkrétní přímé výstupy 
projektu pořízené za prostředky získané v rámci dotace. V rámci programu Prosperita jsou 
nejvhodnějším měřítkem fyzických výstupů programu závazné indikátory měřící nově 
vytvořenou plochu pro účely provozu podnikatelských inkubátorů, VTP a CTT. Jedná se 
o plochu budov vytvořenou výstavbou nových budov, rekonstrukcí stávajících prostor, popř. 
nákupem existujících prostor.  

Tabulka P. 3: Fyzické výstupy realizace programu Prosperita dle krajů 
Počet projektů zahrnujících: Vytvořené plochy (m2) Kraj Počet 

projektů 
Dotace (tis. 
Kč) Inkubátor VTP CTT Inkubátory VTP CTT 

Středočeský 4 333 639 4 3 1 4 545 3 558 156 
Jihočeský 3 69 301 2 3 2 367 1 120 42 
Plzeňský 1 149 986 0 1 0 0 7 591 0 
Karlovarský 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ústecký 1 73 284 0 1 0 0 8 689 0 
Liberecký 0 0 0 0 0 0 0 0 
Královéhradecký 1 62 876 1 1 1 0 0 0 
Pardubický 2 299 794 1 1 0 6 552 4 315 0 
Vysočina 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jihomoravský 7 251 308 6 2 1 6 021 300 0 
Olomoucký 2 54 819 1 1 0 1 603 500 0 
Zlínský 6 253 371 5 5 5 2 520 6 827 820 
Moravskoslezský 5 211 184 4 1 3 9 611 2 984 191 
Celkem 32 1 759 562 24 19 13 31 219 35 884 1 210 
Zdroj: interní materiály MPO  

Při pohledu na data v tabulce P.3 je vidět, že velká část projektů byla komplexnějšího 
charakteru. Nejednalo se tak pouze o oddělené projekty výstavby inkubátorů, VTP a CTT, ale 
spíše o projekty, jež zahrnovaly dvě nebo všechny tyto instituce. Celkem se tak z 32 projektu 
24 projektů vztahovalo k inkubátorům, 19 k rozvoji VTP a 13 k CTT, s přihlédnutím k faktu, 
že 3 zařízení měla po dvou projektech (výstavba a provoz), potom vychází 17 podpořených 
různých VTP, 21 PI a 11 CTT. V praxi je běžné, že kvalitní VTP obsahuje zároveň služby pro 
inkubaci technologických firem a komercializaci výsledků VaV aktivit. V tomto ohledu je 
třeba realizaci projektů hodnotit velmi kladně.  
Nejvíce projektů zahrnovalo aktivity zaměřené na rozvoj podnikatelských inkubátorů. Ve 
většině případů se však jednalo o výstavbu, rekonstrukci nebo nákup budov/ploch. Ačkoliv 
některé projekty zahrnovaly vedle výstavby také aktivity zaměřené na provoz inkubátoru, 
pouze 6 projektů nezahrnovalo stavební práce – mohl být podpořen nákup DHM atd. – jde 
o jeden projekt v JHC (PI), 3 v JHM (2 PI, 1 VTP a 1 CTT), 1 ve ZLK (CTT, VTP i PI) a 1 
v MSK (CTT); 3 projekty z nich byly zaměřeny na podporu provozu zařízení, u kterého byla 
zároveň podpořena jeho výstavba). To signalizuje, že rozhodující počet projektů 
a vynaložených peněz v rámci programu Prosperita byl využit na vytvoření fyzických 
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podmínek pro provoz institucí jako jsou podnikatelské inkubátory, VTP a CTT a nikoliv na 
rozvoj služeb poskytovaných těmito podpůrnými institucemi.  

Jinými slovy, významnější dopad realizovaných projektů v podobě skutečné pomoci vzniku, 
ale zejména úspěšného rozvoje, inovačně orientovaných firem zatím nemohl reálně nastat. 
Hlavním důvodem přitom není pouze to, že většina projektů byla dokončena až v průběhu 
roku 2008 a tudíž se skutečné dopady zatím nemohly projevit. Pro rozvoj malých inovačně 
zaměřených firem totiž není rozhodující, zdali mají např. mírně zvýhodněné nájemné nebo 
přístup ke kopírce, ale zejména přístup k vysoce kvalitním specializovaným službám, díky 
nimž získají např. adekvátní způsob financování svých aktivit, kvalitní pracovníky, ochranu 
know-how, přístup na zahraniční trhy atd.  

Jelikož (i) většina projektů a prostředků nebyla určena na rozvoj provozních aktivit 
uvedených institucí, (ii) většina žadatelů nemá za sebou delší historii zajištění souvisejících 
podpůrných služeb a (iii) vytvořené plochy byly k dispozici pro inkubaci (provoz) až v letech 
2007-8, nemohlo prostřednictvím realizace projektů programu Prosperita dojít k dopadům na 
hospodářský rozvoj regionů, který by se již projevil. Ke skutečnému projevu dopadů dojde až 
po roce 2008. Rozhodujícím faktorem skutečných dopadů bude to, jak kvalitní služby budou 
poskytovány uvedenými podpůrnými institucemi v prostorách vybudovaných z prostředků 
OPPP.  
Z uvedených důvodů nemá přínos podrobnější hodnocení regionálního rozložení nově vybudovaných ploch pro 
provoz uvedených podpůrných institucí. Toto rozložení prezentuje tabulka P.3. ze které 
vyplývá, že v krajích Libereckém, Karlovarském a Vysočina nedošlo k realizaci ani jednoho 
projektu z programu Prosperita, tudíž zde o dopadech tohoto programu nelze hovořit. 
V Ústeckém a Královéhradeckém, ale také Olomouckém, Jihočeském a Plzeňském kraji došlo 
k podstatně nižší intenzitě podpory než v krajích Zlínském, Jihomoravském, Moravsko-
slezském, Pardubickém a Středočeském.  

Výsledky realizovaných projektů programu Prosperita dle regionů ČR 

Hlavními indikátory, jejichž prostřednictvím lze relevantně podchytit přímé důsledky projektů 
programu Prosperita na straně podpořených subjektů, jsou (i) firmy umístěné 
v inkubátoru/sdružené ve VTP a (ii) tvorba pracovních míst firmami umístěnými 
v inkubátoru/ sdruženými ve VTP. Problémem použití těchto indikátorů je to, že nejsou 
závazné pro všechny projekty, všichni příjemci dotace se však zavázali, že budou tyto 
ukazatele vykazovat. Hodnota 0, která je velmi často vykazována tak může znamenat, že 
projekt byl dokončen teprve v tomto roce, ale také to, že žadatel prostě správné číslo 
neuvedl. 

Nejvíce projektů zahrnuje aktivity zaměřené na podnikatelské inkubátory (24 z 32 projektů). 
Mechanismus dopadu výstavby inkubátoru na hospodářský rozvoj je následující. 
Vybudováním inkubátoru vzniknou prostory pro inkubaci (zejména) inovačních firem. 
Inkubací se rozumí poskytnutí (obvykle dotovaných) nájemních ploch spojených s možností 
využití specializovaných služeb, které jsou přímo poskytovány nebo zprostředkovány 
provozovatelem inkubátoru. Cílem inkubátoru je tímto pomoci vzniku nově založeným 
firmám a jejich překlenutí prvních let existence. Tímto má inkubátor zvyšovat počet nových 
(rozvíjejících se) firem v regionu, které budou v dalších letech dynamicky růst (zejména díky 
své znalostně založené konkurenční výhodě) a vytvářet nová kvalitní pracovní místa 
v regionu.  
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Tabulka P. 4: Počet firem umístěných v podpořených inkubátorech dle krajů 
2005 2006 2007 2008 Kraj 
celkem inovační celkem inovační celkem inovační celkem inovační 

Středočeský 0 0 4 4 4 4 9 9 
Jihočeský XX xx 6 3 6 5 6 5 
Plzeňský x x x x x x x x 
Karlovarský x x x x x x x x 
Ústecký x x x x x x x x 
Liberecký x x x x x x x x 
Královéhradecký 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pardubický 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vysočina x x x x x x x x 
Jihomoravský 0 0 27 27 27 27 30 28 
Olomoucký 0 0 0 0 4 3 8 5 
Zlínský 0 0 3 3 17 16 24 18 
Moravskoslezský 15 10 17 17 21 21 33 30 
Celkem 15 10 57 54 79 76 110 95 
Zdroj: interní materiály MPO 

Tabulka P.4 ukazuje vývoj počtu firem umístěných v podpořených inkubátorech v letech 2005 
– 2008. Nenulovou hodnotu tohoto indikátoru však uvedlo pouze 15 z celkem 24 projektů 
zahrnujících aktivity zaměřené na inkubátory. Křížek znamená, že v daném kraji nebyl 
realizován žádný projekt zaměřený na vznik/rozvoj inkubátoru. Označení inovační firma bylo 
činěno provozovateli inkubátorů. Bez ohledu na velmi obtížnou kategorizaci „inovačního 
charakteru“ firem je tedy počet inovačních firem v inkubátorech pouze ilustrativní. V zemích 
s rozvinutou tržní ekonomikou je přitom zaměření podnikatelských inkubátorů pouze 
na inovační firmy jedním ze základních pravidel jejich činnosti.  
Nejvíce inkubovaných firem v podpořených inkubátorech vykazují Jihomoravský, 
Moravskoslezský a Zlínský kraj. Právě v těchto krajích bylo také realizováno nejvíce projektů 
a spolu se SČ a PU krajem získaly tyto kraje největší objem dotací (viz výše). Firmy 
v inkubátoru setrvávají obvykle 3 roky a pak musí inkubátor opustit. Z tohoto důvodu lze 
u MS a JM kraje předpokládat, že celkový počet inkubovaných firem v letech 2005 – 2008 
byl vyšší než jsou uvedené hodnoty v tabulce.  

Právě v těchto krajích podporu získaly i subjekty, které již inkubátor/y provozovaly před 
zahájením programu Prosperita. Není totiž příliš pravděpodobné, že by se podařilo hned 
v prvním roce provozu podpořených inkubátorů v daném kraji získat 27 firem (viz rok 2006 
u JM kraje, podobně u MS kraje). Naopak malý počet inkubovaných firem ve Středočeském, 
Jihočeském a Olomouckém kraji a velmi pozvolný nárůst počtu inkubovaných firem ve 
sledovaném období ukazuje, že v těchto krajích se jedná pouze o zcela nové podnikatelské 
inkubátory. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji patrně ještě nedošlo k zahájení provozu 
podpořených inkubátorů. 

V souladu s výše diskutovanou rolí délky existence inkubátoru, jež je nezbytná pro získání 
potřebných zkušeností pro poskytování adekvátních služeb inkubátoru, tak lze očekávat, že 
nejsilnější dopady projektů zahrnujících aktivity zaměřené na inkubátory budou 
v Jihomoravském, Moravskoslezském a také Zlínském kraji. Právě v JM a MS kraji již 
existuje určitá akumulace znalostí inkubace firem založená na předchozí praxi před zahájením 
programu Prosperita.  
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Tabulka P.5 prezentuje vývoj počtu zaměstnanců inkubovaných firem v inkubátorech, jejichž 
vznik a/nebo rozvoj byl podpořen v rámci programu Prosperita. Křížek znamená, že v daném 
kraji nebyl realizován projekt se zaměřením na inkubátor. Ačkoliv je sledován také 
indikátor „nově vytvořená pracovní místa inkubovanými firmami v daném roce“, 
jednotliví žadatelé vyplňovali hodnoty dle různé metodiky, což komplikuje využitelnost 
tohoto indikátoru pro hodnocení výsledku.  

Tabulka P. 5: Počet zaměstnanců inkubovaných firem dle krajů5 

2005 2006 2007 Kraj 
celkem ženy celkem ženy celkem ženy 

Středočeský 0 0 XX 0 0 0 
Jihočeský 6 3 10 8 10 8 
Plzeňský x x x x x x 
Karlovarský x x x x x x 
Ústecký x x x x x x 
Liberecký x x x x x x 
Královéhradecký 0 0 0 0 0 0 
Pardubický 0 0 0 0 0 0 
Vysočina x x x x x x 
Jihomoravský 113 5 123 10 142 18 
Olomoucký 0 0 0 0 10 3 
Zlínský 4 0 4 0 54 23 
Moravskoslezský 55 8 55 8 148 26 
Celkem 178 16 192 26 364 78 
Zdroj: interní materiály MPO 

Existenci předchozích zkušeností v MS a JM kraji potvrzují i rozdíly mezi kraji v roce 2005 
(na počátku realizace projektů) z hlediska počtu zaměstnanců inkubovaných firem (viz 
tabulka P.5). Hodnoty za JM a MS kraj potvrzují, že podporu získaly subjekty, které již 
inkubátor/y provozovaly dříve a již mají zkušenost s inkubací významnějšího počtu firem. 
Ačkoliv určitá aktivita (měřeno počtem zaměstnanců inkubovaných firem) je patrná také ve 
Zlínském a Jihočeském kraji, její rozsah je podstatně nižší. V Jihočeském kraji navíc vývoj 
hodnot v dalších letech neukazuje na výraznější rozvoj ve srovnání s uvedenými kraji.  

Z dostupných dat nelze učinit exaktní závěr o počtu nových pracovních míst 
vytvořených inkubovanými firmami v jednotlivých krajích. Důvodů je několik: 
Z hodnot indikátoru „Počet přepočtených nově vytvořených pracovních míst firmami 
umístěnými v inkubátoru“ (indikátor P12) vyplývá, že žadatelé používali pro stanovení 
hodnot různé metodiky. Někteří např. za nově vytvořená pracovní místa uvedli počet 
zaměstnanců firmy, která byla v daném roce umístěna do inkubátoru.  

Meziroční rozdíly hodnot indikátoru (P7) „Přepočtený počet zaměstnanců firem umístěných 
v inkubátoru“ nerozlišují nově vytvořená pracovní místa od zvýšení hodnot indikátoru 
v důsledku postupného zvyšování počtu projektů.  

Z uvedených důvodů lze na základě existujících dat vytvořit pouze určitý odhad počtu 
vytvořených nových pracovních míst dle krajů ve formě rozpětí (optimistická – pesimistická 
varianta). I tento odhad by byl přitom založen na „nenulových“ údajích pouze 10 z celkem 24 
                                                           
5 Jedná se o přepočtený počet zaměstnanců na plný úvazek ve firmách, které byly k danému datu umístěny v inkubátorech 
provozovaných podpořenými žadateli. Pouze 10 z celkem 24 projektů s aktivitami zaměřenými na inkubátory uvedlo nenulovou 
hodnotu. Jelikož se nejedná o závazný indikátor, zůstává otázkou, u kolika projektů odpovídá nula realitě.   
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projektů zahrnujících aktivity zaměřené na inkubátory (a předpokladu, že nula u 14 projektů 
odpovídá skutečnosti). Stejné problémy s daty výsledkových indikátorů se týkají také projektů 
s aktivitami zaměřenými na VTP. U projektů zaměřených na CTT uvedly nenulové výsledky 
pouze tři firmy, což je pro hodnocení nedostatečné. Tabulka P.6 shrnuje hodnoty 
výsledkových indikátorů pro projekty zahrnující aktivity vztahující se k rozvoji VTP. U počtu 
firem uvedlo nenulové hodnoty 11 z celkem 19 projektů, u počtu zaměstnanců pouze 5 z 19 
projektů.  

Tabulka P. 6: Vývoj počtu firem a jejich zaměstnanců v podpořených VTP dle krajů 
Počet firem ve VTP Počet zaměstnanců firem ve VTP 

2006 2007 
Kraj 

2006 2007 2008 
celkem ženy celkem Ženy 

Středočeský 0 2 2 0 0 91 48 
Jihočeský 13 13 20 6 2 20 16 
Plzeňský 0 0 7 0 0 0 0 
Karlovarský x x x x x x X 
Ústecký x x x 0 0 0 0 
Liberecký x x x x x x X 
Královéhradecký x x x 0 0 0 0 
Pardubický x x x 0 0 0 0 
Vysočina x x x x x x X 
Jihomoravský 0 0 4 0 0 18 6 
Olomoucký 0 7 7 0 0 0 0 
Zlínský 1 4 11 2 1 2 1 
Moravskoslezský 14 16 16 126 32 180 35 
Celkem 28 42 67 134 35 311 106 
Zdroj: interní materiály MPO 

Při zohlednění uvedeného charakteru dat v tabulce P.6 lze předpokládat, že nejsilnější dopady 
projektů zaměřených na rozvoj VTP budou opět v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. 
Spolu s nimi pak v Jihočeském a Středočeském kraji.  

Závěr  

Jak přijaté žádosti, tak podpořené projekty v programu Prosperita se koncentrují do 
Jihomoravského, Moravskoslezského, Středočeského a Zlínského kraje. Dohromady na tyto 
kraje připadá 55 z celkem 67 přijatých žádostí (82,1 %) a 21 z celkem 31 podpořených 
projektů (67,7 %). Tyto čtyři kraje spolu s krajem Pardubickým také získaly nejvyšší objem 
dotací. Spolu s Pardubickým krajem (jeden velmi velký projekt dle výše dotace) činil podíl 
těchto 5 krajů 76,7 % na celkové částce dotací poskytnutých v rámci programu. Naopak kraje 
Karlovarský, Liberecký a Vysočina nezískaly z programu Prosperita ani jeden projekt. 
V případě Karlovarského a Libereckého kraje nebyla dokonce přijata ani jedna žádost 
o poskytnutí dotace z tohoto programu. 

Z analýzy dat ISOP vyplývá, že většina projektů byla komplexně zaměřena, jelikož 
zahrnovala aktivity zaměřené jak na rozvoj VTP, tak podnikatelského inkubátoru a/nebo CTT. 
Jelikož v praxi zemí s rozvinutou tržní ekonomikou se efektivní VTP vyznačují vlastními 
kapacitami pro inkubaci firem a transfer technologií, je toto komplexní zaměření velké 
části podpořených projektů hodnoceno jako velmi přínosné. 
Podpůrné instituce jakými jsou VTP, podnikatelské inkubátory a zejména CTT představují 
v podmínkách ČR poměrně nový typ subjektů, v některých krajích se dokonce jedná 
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o subjekty zcela nové. Tento kontext má zásadní význam. Z hlediska dopadů provozu VTP, 
inkubátorů a CTT na hospodářský rozvoj regionu, jsou klíčovým faktorem kvalita služeb 
poskytovaných těmito podpůrnými institucemi. Přesto naprostá většina projektů byla 
zaměřena na budování fyzické infrastruktury pro provoz uvedených podpůrných institucí. Ve 
většině projektů se jednalo o projekty zaměřené na založení uvedených podpůrných institucí. 
Schopnost poskytovat adekvátní mix kvalitních služeb na míru inkubovaným firmám, popř. 
firmám sdruženým ve VTP, však závisí zejména na akumulaci znalostí získaných praktickým 
provozem těchto podpůrných institucí.  

Jelikož (i) rozhodujícím zaměřením většiny projektů byla výstavba fyzické infrastruktury 
a nikoliv rozvoj poskytovaných služeb, (ii) většina podpořených žadatelů nemá dostatečnou 
praxi s provozem uvedených podpůrných institucí a (iii) rozhodující objem podpořených 
aktivit byl reálně dokončen až v letech 2007 a 2008, nelze předpokládat, že se objektivní 
dopady realizace programu Prosperita mohly v době hodnocení projevit v plné potenciální 
výši.   

Skutečné dopady aktivit podpořených programem se projeví až po roce 2008. Provedené 
hodnocení dat výsledkových indikátorů však naznačuje, že nejsilnější dopady realizace 
programu Prosperita lze očekávat zejména v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, dále 
pak o něco slabší dopady ve Zlínském, Středočeském a Jihočeském kraji. Naopak v krajích 
Karlovarském, Libereckém a Vysočina dopady očekávat nelze, protože zde nebyl realizován 
žádný projekt. Minimální dopady lze očekávat v Ústeckém a Královéhradeckém kraji, neboť 
vedle podstatně nižšího objemu dotace a počtu projektů v těchto krajích chybí potřebná 
znalost provozu uvedených podpůrných institucí, jež by bylo založena na předchozí praxi 
v dané oblasti.   

Doporučení 

Provedené hodnocení generuje několik významných doporučení pro implementaci obdobně 
zaměřených programů v programovém období 2007 – 2013. 

Hlavní přidaná hodnota existence podpůrných institucí, jakými jsou VTP, podnikatelské 
inkubátory a CTT, spočívá v kvalitě6 služeb poskytovaných těmito institucemi. Pokud tedy 
program Prosperita (2004 – 2006) byl zaměřen zejména na vybudování fyzické infrastruktury, 
tak je v období 2007+ potřeba: 
- programy rozvoje VTP, PI, CTT (a dalších podobných podpůrných institucí) zaměřit 
mnohem více na rozvoj aktivit realizovaných těmito institucemi, 
- provázat část alokace podpory zaměřené na aktivity podpůrných institucí s projekty 
výstavby fyzické infrastruktury podpořené z programu Prosperita 2004 - 2006 tak, aby mohla 
být vybudovaná infrastruktura adekvátně využita, 
- zohlednit při podpoře budování fyzické infrastruktury VTP, PI, CTT (a dalších 
podobných podpůrných institucí) rozložení „infrastrukturálních“ projektů z programu 
Prosperita 2004 - 2006 a preferovat kraje, kde k výstavbě dané infrastruktury z programu 
Prosperita zatím nedošlo nebo došlo pouze v malém rozsahu.  

Projekty zaměřené na rozvoj aktivit uvedených podpůrných institucí by bylo vhodné doplnit 
nástroji zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů provozovatelů těchto institucí. Získání 
potřebných kompetencí a zkušenosti nelze výrazněji urychlit, nicméně podpora výměny 
pracovníků a stáží v zahraničí u obdobného typu institucí by jistě pomohla alespoň částečně 

                                                           
6 Kvalitou služeb se v tomto případě rozumí nejen zajištění špičkové mezinárodní úrovně/kvality poskytovaných a/nebo 
zprostředkovaných služeb, ale také jejich zaměření na míru konkrétních firem, rozsah, účinnost atd.).  
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zkrátit dobu získávání potřebných zkušeností pro poskytování adekvátních služeb těmito 
institucemi.   

Obecným problémem při následném hodnocení je to, že firmy, jejichž inkubace byla úspěšná 
vytvoří několikanásobně více pracovních míst až v letech po opuštění inkubátoru. Podobných 
časových zpoždění je při analýze této problematiky více. Proto lze doporučit analýzu dat 
z ISOP doplnit případovými studiemi vybraných institucí podpořených v rámci hodnoceného 
programu. Pouze tak lze skutečně poznat reálný efekt poskytnutých dotací. Zároveň pak 
mohou hodnoty těchto podrobně hodnocených projektů u indikátorů v ISOP sloužit k lepší 
interpretaci hodnot indikátorů ISOP u projektů, které nebyly podrobně hodnoceny.  ¨ 
 

2. Program Reality 

Poptávka a rozložení podpory z programu v regionech ČR 

Tabulka RE 1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle krajů 
přijaté žádosti rozhodnuto Kraj 
počet projektů tis. Kč počet projektů tis. Kč 

Středočeský 11 199 856 8 172 245 
Jihočeský 6 141 672 5 77 172 
Plzeňský 54 2 199 687 18 706 586 
Karlovarský 4 22 703 2 10 057 
Ústecký 7 59 171 3 34 279 
Liberecký 5 84 223 2 7 623 
Královéhradecký 11 101 249 10 96 626 
Pardubický 16 967 242 11 129 576 
Vysočina 8 75 679 6 57 834 
Jihomoravský 15 309 811 8 109 166 
Olomoucký 15 287 929 8 169 263 
Zlínský 15 104 952 10 76 192 
Moravskoslezský 32 1 081 342 19 377 756 
Celkem 199 5 635 516 110 2 024 375 
Zdroj: interní materiály MPO 

Uvedená data ukazují na velmi rozdílný zájem o podporu z programu Reality v jednotlivých 
krajích. Zvláštní pozornost zasluhuje zejména Plzeňský kraj, kde byl zaznamenán nejvyšší 
zájem o podporu - celkem 54 přijatých žádostí. Mimořádnost této hodnoty vyplývá zejména 
ze srovnání s populačně i hospodářsky podobně velkým Jihočeským krajem, který je navíc 
součástí stejného regionu NUTS II Jihozápad a ve kterém bylo přijato pouze 6 žádostí. 
V analýze hospodářského vývoje jednotlivých krajů nebyl objeven žádný faktor, na jehož 
základě by tuto specifickou situaci uvnitř regionu Jihozápad bylo možné vysvětlit. Možné 
příčiny lze hledat v průběhu implementace programu Reality, nicméně je otázkou, zdali by 
analýza nastavení implementace pomohla tento mimořádný rozdíl uspokojivě vysvětlit. 

Mimořádnost hodnoty u Plzeňského kraje ukazuje také to, že činí 27 % všech přijatých 
žádostí, přičemž podíl kraje na ČR dle velikostních charakteristik (populace, HDP apod.) se 
pohybuje v rozmezí  5 – 6 %. Stejně jako v programu Prosperita také v programu Reality byl 
zaznamenán silnější zájem o poskytnutí podpory v moravských krajích. S výjimkou 
Plzeňského kraje se při srovnání podobně velkých krajů (např. Středočeský vs. 



  28 

Moravskoslezský nebo Zlínský a Olomoucký vs. Ústecký a Jihočeský) ukazuje, že 
v moravských krajích bylo přijato zhruba dvojnásobné množství žádostí (vztaženo k velikosti 
populace a/nebo ekonomiky) než v krajích českých. Určitou výjimku zde představují 
Královéhradecký a Pardubický kraj, kde zájem o podporu odpovídá zájmu v moravských 
krajích.  

Podobnost s programem Prosperita v rozložení přijatých žádostí dle krajů je dále v tom, že 
Liberecký, Karlovarský a Ústecký kraj jsou opět kraji s nejnižším (velmi malým) počtem 
přijatých žádostí. Vzhledem k tomu, že právě v pásu území, které zaujímají tyto kraje, se 
nachází část nejvíce hospodářsky zaostávajících území (zejména části okresů Most, 
Chomutov, Sokolov, Děčín, Česká Lípa a Teplice), lze velmi nízký zájem o podporu 
v těchto krajích považovat za problém. Otázkou zůstává, jaké jsou příčiny této situace. 
Jejich identifikace by měla být součástí efektivní implementace SF v období 2007+.   

Počet podpořených projektů a výše dotace dle jednotlivých krajů silně koreluje s počtem 
přijatých žádostí a výší požadované dotace (viz Tabulka RE.1). Podle počtu projektů získaly 
největší podporu v Moravskoslezském (19) a Plzeňském (18) kraji. Naopak nejméně 
podpořených projektů připadlo na Karlovarský (2), Liberecký (2) a Ústecký (3) kraj. Podle 
výše získané dotace však nejvyšší podpora připadá na Plzeňský kraj, jenž získal 34,9 % (706 
mil. Kč) prostředků programu. Proti tomu na Moravskoslezský kraj připadla při nejvyšším 
počtu přijatých žádostí pouze zhruba poloviční výše dotace (viz tabulka RE.1). Nejnižší 
dotace byla zaznamenána v Libereckém, Karlovarském a Ústeckém kraji, přičemž stojí za 
zdůraznění, že výše podpory směřující do Plzeňského kraje je 100x vyšší než výše podpory 
směřující do kraje Libereckého. 

Graf RE. 1: Úspěšnost žadatelů o poskytnutí podpory dle dotace a krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 

Velké rozdíly mezi kraji byly zaznamenány také v případě „úspěšnosti“ předložených žádostí. 
Graf RE.1 zobrazuje podíl celkové výše poskytnuté podpory k celkové výši požadované 
podpory v přijatých žádostech dle krajů. Srovnání úspěšnosti žadatelů za jeden program je 
problematické, nicméně může naznačovat určité regionální rozdíly v kvalitě předkládaných 
žádostí, popř. dopadech aktivit zaměřených na školení, informování a další podporu 
potenciálních žadatelů.   

Graf RE.2 zobrazuje rozložení podpořených projektů do krajů dle uvedených typů projektů. 
Pouze u projektů „Rekonstrukce objektu“ byl zaznamenán alespoň jeden projekt v každém 
kraji. U ostatních typů projektů existuje větší či menší počet krajů, kde se daný typ v rámci 
programu nerealizoval. „Rekonstrukce objektu“ je nejčetnějším typem projektu (47 z celkem 
110 projektů), dále pak  „Výstavba objektu“ (20), „Rozvoj zóny“ (16), „Regenerace zóny“ 
(10), „Projektová dokumentace“ (9) a „Výstavba zóny“ (8).   
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Graf RE. 2: Počet a struktura podpořených projektů dle krajů 
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Graf RE.2 je třeba hodnotit v kombinaci s grafem RE.3, který zobrazuje strukturu projektů 
v krajích dle výše dotace. Z porovnání obou grafů vyplývá, že výše uvedená mimořádně silná 
koncentrace podpory z programu Prosperita je dána patnácti projekty typu „výstavba 
objektu“, na které bylo vynaloženo přes 600 mil. Kč podpory. Ačkoliv „rekonstrukce objektu“ 
je nejčetnějším typem projektu, na „výstavbu objektu“ šlo nejvíce peněz z celého programu. 
Zvláštností projektů tohoto typu je to, že při nejvyšším podílu na celkovém objemu podpory 
byl tento typ realizován pouze ve 4 krajích, přičemž 64,5 % vynaložených prostředků 
směřovalo do jediného kraje (Plzeňský). Vedle mimořádně vysokého zájmu o poskytnutí 
podpory z programu Reality je tak s tímto krajem spojeno další velké specifikum. Obdobná 
koncentrace podpory nebyla v jiných programech zaznamenána.  

Graf RE. 3: Celková výše a struktura podpory dle krajů 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK

M
ili

on
y

Rekonstrukce objektu Rozvoj zóny Regenerace zóny Výstavba zóny Výstavba objektu Dokumentace

 
Zdroj: interní materiály MPO 

Pokud jde o projekty zaměřené na podnikatelské zóny, tak nejvíce projektů i nejvyšší objem 
dotace získal Moravskoslezský kraj. Tento kraj je zároveň jediným, ve kterém byl realizován 
alespoň jeden projekt z každého z uvedených typů.  

Fyzické výstupy realizovaných projektů programu Reality dle regionů ČR 

Fyzické výstupy projektů podpořených z programu Reality lze zjednodušeně rozdělit na 
výstupy vztahující se k (i) objektům (budovám) pro podnikání a (ii) podnikatelským zónám. 
Dosažené fyzické výstupy dle krajů zobrazují grafy RE.4 a RE.5. Měřeno velikostí objektů 
(metry krychlové) byl dosažen největší objem výstupů projektů zaměřených na rekonstrukci 
a výstavbu objektu v Plzeňském kraji. To je dáno mimořádnou koncentrací podpory zaměřené 
na projekty typu „Výstavba objektu“. Z porovnání objemu fyzických výstupů a výše podpory 
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vyplývá, že právě v tomto kraji byly dosaženy nejvyšší náklady na 1 m3 prostoru nově 
postavených nájemních objektů.  

Graf RE. 4: Výstupy projektů „Rekonstrukce objektu“ a „Výstavba objektu“ dle krajů 
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Velký rozdíl jednotkových nákladů je zejména mezi Plzeňským a Středočeským krajem. 
Nicméně pro skutečné zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků by bylo potřeba znát 
podrobnosti o charakteru nově vystavěných objektů. V Plzeňském kraji bylo podpořeno 
celkem 15 projektů, zatímco ve Středočeském kraji pouze dva. Jednotlivé objekty se mohou 
lišit dle zaměření (rozdíl mezi cílovou skupinou subjektů, pro které má být daný nájemní 
objekt určen) a výbavy, což se projeví v jednotkových nákladech.  

Významné rozdíly mezi jednotkovými náklady (tis. Kč na metr krychlový prostoru 
rekonstruovaného objektu) v krajích byly zaznamenány také u projektů typu „Rekonstrukce 
objektu“. Nejnižší byly dosaženy v Olomouckém a Královéhradeckém kraji, nejvyšší byly 
naopak v případě Jihomoravského kraje. Díky výrazným rozdílům v jednotkových nákladech 
jsou rozdíly v pořadí krajů dle objemu dotace a objemu fyzických výstupů pořízených za dané 
peníze. Největší prostor rekonstruovaných objektů tak připadá na Královéhradecký kraj 
(téměř 200 tis. m3), který byl dle výše dotace na daný typ projektu až na 5. místě.  

Pokud výrazné rozdíly mezi jednotkovými náklady nevykazují rozdíly v efektivnosti využití 
prostředků, tak jediným možným vysvětlením7 je rozdílné procento dotace a/nebo rozdílný 
charakter rekonstrukce, popř. objektu. Přes uvedené rozdíly v jednotkových nákladech je 
evidentní, že regionální vzorec objemu fyzických výstupů s výjimkou Královéhradeckého 
kraje odpovídá vzorci rozložení podpůrných prostředků (viz výše).  

Graf RE.5 zobrazuje rozdělení fyzických výstupů projektů zaměřených na podnikatelské 
zóny. V tomto případě není uváděna relace výstupů a nákladů, protože uvedené typy projektů 
si jsou obsahově vzdálenější než v případě projektů podnikatelských objektů a srovnání 
v grafu by mohlo být zavádějící.  

                                                           
7 Např. v HK kraji byla plocha rekonstruovaných objektů o 31 % větší než v MS kraji, zatímco výše dotace byla o 28 % vyšší 
v MS kraji. Nicméně v MS kraji byl jeden projekt realizován obcí. Obce mají přitom výrazně vyšší procento dotace na celkových 
nákladech projektu.  
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Graf RE. 5: Plocha podpořených podnikatelských zón dle krajů 
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Z grafu RE.5 je zřejmé, že s výjimkou Jihočeského kraje byly podpořené projekty zaměřené 
na podnikatelské zóny realizovány zejména ve východní polovině země. Největší objem 
peněz zde směřoval na projekty typu „Rozvoj zóny“ (celkem 182 mil. Kč). Tyto projekty byly 
realizovány v 9 z 13 sledovaných krajů. Uvedené plochy podnikatelských zón v tomto případě 
znamenají celkové plochy zón, jejichž kvalita byla zlepšena realizací projektu. Nejedná se 
o plochu nově vybudovanou a/nebo regenerovanou. Největší plocha podnikatelských zón, 
jejichž kvalita měla být realizovanými projekty zlepšena, se tak nachází v Pardubickém, 
Jihočeském a Zlínském kraji. Výstavba nových podnikatelských zón byla podpořena pouze ve 
4 krajích (viz graf R.5), přičemž nejvíce nových ploch podnikatelských zón vzniklo 
v Jihomoravském kraji (47 ha). Zhruba 120 mil. Kč bylo poskytnuto projektům typu 
Regenerace zóny. Tento typ projektů byl realizován celkem v 5 krajích. Regenerace 
brownfields představuje finančně velmi náročnou aktivitou. Nejvíce ploch bylo regenerováno 
v Moravskoslezském, dále pak v Olomouckém a Královéhradeckém kraji. Koncentraci tohoto 
typu podpory do Moravskoslezského kraje lze hodnotit kladně, neboť právě zde je mimořádná 
koncentrace průmyslem (a jinými hospodářskými aktivitami) znehodnocených nevyužívaných 
ploch.     

Výsledky realizovaných projektů programu Reality dle regionů ČR 

Hlavními indikátory, jejichž prostřednictvím lze relevantně podchytit přímé důsledky projektů 
programu Reality na straně podpořených subjektů, jsou (i) nově vytvořená pracovní místa 
a (ii) přidaná hodnota vytvořená podpořenými firmami.  

Hodnocení výsledků je dvoustupňové. Data z ISOP umožňují u projektů typu „Rekonstrukce 
objektu“ sledovat nově vytvořená pracovní místa přímo u podpořených firem. U ostatních 
typů projektů jsou však podpořenými subjekty především subjekty, které nejsou konečnými 
uživateli podnikatelských objektů a zón, jichž se podpora týkala. Např. u projektů typu 
Výstavba objektu je v 17 z 20 případů příjemce podpory obchodní společnost, nicméně ve 
všech případech se jedná o obchodní společnosti, jejichž předmětem činnosti jsou pronájem 
a obchod s nemovitostmi. Pouze u čtyř projektů typu Regenerace podnikatelské zóny jsou 
příjemci podpory firmy s hlavní činností ve zpracovatelském průmyslu a lze tak předpokládat, 
že jsou také uživateli regenerovaných zón. V případě projektů Rozvoj zóny je příjemcem 
firma zpracovatelského průmyslu pouze v jednom případě ze 16 (ve 14 případech je 
příjemcem dotace obec). U projektů výstavby zóny není žádný takový příjemce. S výjimkou 
projektů Rekonstrukce objektu tedy pouze u dalších pěti projektů lze očekávat, že příjemce 
dotace může být také stávajícím uživatelem podpořených nemovitostí. Z této skutečnosti lze 
vyvozovat, že ze 110 podpořených projektů bylo 58 projektů zaměřeno na vybudování/rozvoj 
podnikatelské nemovitosti, která bude sloužit jiným subjektům než příjemci dotace.  
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Na základě uvedeného jsme nejdříve provedli hodnocení výsledků u firem s hlavní činností ve 
zpracovatelském průmyslu, které získaly podporu na rekonstrukci objektu. Z celkem 47 
projektů tuto podmínku splňuje 44 projektů. Ve třech případech se jednalo o firmu s hlavní 
činnost v oblasti nemovitostí. Právě firmy zpracovatelského průmyslu a strategických služeb 
představují odvětví firem, jimž byl záměr v konečném důsledku realizace programu pomoci.  

Graf RE. 6: Nově vytvořená pracovní místa v podpořených firmách – rekonstrukce objektu 
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Graf RE.6 zobrazuje počet nově vytvořených pracovních míst firmami podpořenými v rámci 
projektů Rekonstrukce objektu dle krajů. Nejvíce nových pracovních míst vytvořily 
podpořené firmy v Olomouckém (155) kraji, přičemž většina těchto míst byla vytvořena již 
do konce roku 2006. Zhruba o třetinu méně nových pracovních míst vytvořily podpořené 
firmy ve Středočeském (102), Moravskoslezském (91) a Zlínském (89) kraji. Také v těchto 
krajích byla většina nových pracovních míst vytvořena již do konce roku 2006. Významnější 
počet nových pracovních míst byl podpořenými firmami vytvořen také v Plzeňském (61) 
a Jihočeském kraji (49). V regionu NUTS II Jihozápad tak bylo podpořenými firmami 
vytvořeno celkem 110 nových pracovních míst, což je po Střední Moravě (244) největší počet 
při srovnání regionů NUTS II. V dalších krajích vytvořily podpořené firmy podstatně méně 
nových pracovních míst, přičemž zejména v Karlovarském, Libereckém a Ústeckém kraji 
byla tvorba nových pracovních míst podpořenými firmami minimální.  

Graf RE.7 zobrazuje srovnání krajů dle výše poskytnuté dotace v rámci projektů 
Rekonstrukce objektu ku jednomu nově vytvořenému pracovnímu místu podpořenými 
subjekty. Tento graf je zařazen spíše pro ilustraci situace. Samotné hodnoty lze jen velmi 
těžko interpretovat. Nelze totiž stanovit, do jaké míry byla nová pracovní místa vytvořená 
podpořenými firmami důsledkem (i) podpory nebo (ii) aktuální kondice firmy, jež je 
důsledkem aktivit firmy před zahájením samotné podpory. Bez podrobného rozboru situace 
jednotlivých firem nelze tento problém vyřešit.  

Skutečnost, že většina nových pracovních míst vznikla již do konce roku 2006, však 
podporuje spíše předpoklad, že většina těchto nových míst by vznikla i bez podpory8. 
Nicméně, smyslem strategicky zaměřené podpory podnikání je právě podpora dynamicky 
rostoucích (a nikoliv prodlužování existence nekonkurenceschopných) firem. V tomto 
kontextu se tedy hodnotitel přiklání na základě uvedených dat k závěru, že výše nově 
vytvořených pracovních míst podpořenými firmami v krajích spíše signalizuje to, jaký typ 
firem byl podpořen. Pokud firma v období silného růstu (2005 – 2008) nevytvářela nová 
pracovní místa, těžko ji lze považovat za rostoucí firmu.  

                                                           
8 Je třeba zohlednit, že rozhodující podíl nákladů realizace projektu rekonstrukce objektu nese firma. Bez poskytnutí dotace tak 
lze spíše očekávat zpoždění (pokud vůbec) tvorby nových míst než jejich nevytvoření.  
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Graf RE. 7: Výše dotace na jedno nové pracovní místo – Rekonstrukce objektu 
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Stejně tak je těžké hodnotit vysoké hodnoty výše dotace na nově vytvořené pracovní místo 
podpořenými firmami. V případě některých firem může jít skutečně o firmu nevykazující růst 
bez výrazného potenciálu růstu i v budoucnosti. Také ale může jít o firmy, které silně 
investují, rozvíjí know-how a fyzickou infrastrukturu pro budoucí expanzi. Z tohoto důvodu 
nelze s tak krátkým odstupem přijmout jednoznačný závěr vyplývající z rozložení nově 
vytvořených pracovních míst podpořenými firmami. Velmi opatrně tak lze činit jakékoliv 
závěry o možných regionálních dopadech realizace programu Reality.  

Závěr  

Jelikož naprostá většina projektů mimo skupinu projektů Rekonstrukce objektu byla 
realizována subjekty, které nebudou přímými uživateli příslušných nemovitostí (zejména je 
budou pronajímat jiným uživatelům), je třeba pro kvantifikaci vlivu realizace těchto projektů 
na tvorbu pracovních míst použít jiné metody. Graf RE.8 zobrazuje výsledky provedeného 
odhadu, jenž je založen na datech o fyzických výstupech realizovaných projektů.  

Graf RE. 8: Odhad dopadu realizace programu Reality na tvorbu pracovních míst 
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Z dat ISOP o tvorbě nových pracovních míst vyplývá, že podpořené firmy vytvořily 
v průměru 4,26 nového pracovního místa na 1000 m2 plochy rekonstruovaných objektů. 
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici data o budoucích (nebo již současných) uživatelích 
podpořených nemovitostí, tak nezbývá než stanovit určitý standard vytvořených pracovních 
míst na jednotku plochy podpořených nemovitostí a dle rozložení fyzických výstupů projektů 
provést odhad určitého potenciálního dopadu na jednotlivé kraje.  

Graf RE.8 je tedy založen na následujících předpokladech. V projektech typu Výstavba 
objektu budou v průměru vytvořeny 4 nová pracovní místa na 1000 m2 jako tomu bylo 
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u projektů Rekonstrukce objektu. V projektech zaměřených na podnikatelské zóny 
předpokládáme 1 nově vytvořené pracovní místo na 1000 m2 plochy podpořených zón. 
Jednak plochu podnikatelských zón tvoří nejen objekty, ale také jinak funkčně využitá území. 
Dále není vůbec jisté, že podpořené zóny budou plně využity. Proto předpokládáme 4x nižší 
počet nově vytvořených pracovních míst na jednotku plochy podpořených nemovitostí.  

Graf RE.8 by měl být vnímám zcela odlišně než graf RE.6. Zatímco graf RE.6 ukazuje 
skutečný počet nově vytvořených pracovních míst podpořenými firmami, graf RE.8 
představuje spíše jakýsi referenční rámec ukazující, kolik nových pracovních míst by mohlo 
v rámci podpořených podnikatelských nemovitostí vzniknout za daných předpokladů. 
Uvedené předpoklady jsou nicméně velmi hrubé, situace v praxi bude velmi heterogenní. 
Největší potíží je však kvantifikovat vztah mezi počtem nově vytvořených pracovních míst 
podpořenými firmami (popř. firmami využívajícími podpořené nemovitosti) a uskutečněnými 
intervencemi. Pokud např. v rámci projektu typu Rozvoj zóny dojde k výstavbě/rekonstrukci 
místních komunikací nebo parkovacích míst apod., nelze očekávat, že toto může mít 
významnější dopad na tvorbu pracovních míst (ve výše provedeném odhadu se však počítá 
plocha celé podpořené podnikatelské zóny).  

V důsledku toho, že nelze relevantně podchytit (natož kvantifikovat) kauzální vazby mezi 
fyzickými výstupy a tvorbou pracovních míst, nelze než se spolehnout na komparativní 
metody a expertní odhady. V případě programu Reality tak je jasně dán řád (desítky až první 
stovky) dopadu na tvorbu nových pracovních míst, který lze získat z dat o projektech typu 
rekonstrukce objektu. Zároveň je zřejmé, že v rámci tohoto řádu působí celá řada faktorů, 
které proces tvorby nových pracovních míst ovlivňuje mnohem silněji než realizované 
intervence (zejm. ekonomický cyklus, kondice a aktivity podpořených firem ad.).  

Program Reality, rozdělený do 6 typů aktivit, byl co do objemu podpory největším 
programem OPPP. S výjimkou rekonstrukcí podnikatelských nemovitostí a pořízení 
projektové dokumentace se jednalo o relativně velké projekty s dotací v řádu desítek až 
prvních stovek milionů korun. Vzhledem k velikosti projektů byl celkový počet projektů 
relativně nízký, z čehož pramení také poměrně nerovnoměrné rozdělení podpory do 
jednotlivých regionů.  

Největší objem prostředků získaly Plzeňský (706 mil. Kč) a Moravskoslezský (377 mil. Kč) 
kraj, přičemž na tyto dva kraje připadá 53,6 % (1 084 mil. Kč) celkové dotace programu 
Reality. Naopak nejnižší podpora z programu byla zaznamenána u krajů Libereckého (8 mil. 
Kč), Karlovarského (10 mil. Kč) a Ústeckého (34 mil. Kč). Z hlediska fyzických výstupů 
podpořených projektů je třeba rozlišovat mezi podnikatelskými objekty a zónami. Nejvíce 
nových ploch podnikatelských objektů bylo vytvořeno v Plzeňském, Středočeském, 
Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Nejvíce ploch podnikatelských zón naopak v krajích 
Pardubickém, Zlínském a Jihočeském.  

Ačkoliv dopady rozvoje podnikatelských nemovitostí nejsou automatické, za předpokladu 
jejich efektivního využití lze nejsilnější hospodářské dopady realizace programu Reality 
očekávat v Plzeňském, Pardubickém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Naopak nejslabší, 
resp. minimální dopad bude program mít na Liberecký, Karlovarský a Ústecký kraj.  
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3. Program Školicí střediska 

Poptávka a rozložení podpory z programu v regionech ČR 

Tabulka SS. 1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle regionů NUTS 3 
Přijaté žádosti Rozhodnuto o podpoře Kraj 
Počet projektů tis. Kč Počet projektů tis. Kč 

Středočeský kraj 11 120 331 5 65 708 
Jihočeský kraj 6 44 145 2 15 520 
Plzeňský kraj 2 34 448 1 4 448 
Karlovarský kraj 1 11 168 1 11 168 
Ústecký kraj 7 58 682 5 29 220 
Liberecký kraj 3 8 870 2 6 400 
Královéhradecký kraj 2 4 012 2 4 012 
Pardubický kraj 14 18 803 12 17 249 
Vysočina 6 23 832 6 23 832 
Jihomoravský kraj 15 129 420 10 63 852 
Olomoucký kraj 9 19 817 5 15 384 
Zlínský kraj 9 42 474 7 33 608 
Moravskoslezský kraj 19 79 311 16 42 824 
Celkem  104 595 313 74 333 225 
Zdroj: interní materiály MPO 

Tabulka SS.1 ukazuje rozdíly mezi regiony NUTS 3 z hlediska (i) přijatých žádostí a (ii) 
udělených rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Školící střediska. Podané žádosti 
o poskytnutí dotace lze považovat za fakticky vyslovenou poptávku po nabízené podpoře 
z programu. Reálná poptávka kvantifikovaná počtem žádostí a objemem požadovaných peněz 
se však může lišit od objektivně existujících potřeb subjektů v regionech (latentní 
poptávka/zájem). Při hodnocení regionálního rozložení přijatých žádostí je tak třeba zohlednit 
možné faktory, které mohly ovlivnit rozhodnutí subjektů v regionech žádost vytvořit a podat.  

Mezi jednotlivými kraji existují jak z hlediska zájmu tak z hlediska výsledné získané dotace 
poměrně významné rozdíly. Zjednodušeně je možné říci, že v krajích se silnější poptávkou 
bylo nakonec získáno financování pro více projektů. Relativní úspěšnost žádostí je však 
odlišná. Z údajů o přijatých žádostech vyplývá, že o podporu z programu Školící střediska se 
podstatně více ucházely subjekty ze čtyř krajů – Středočeského, Pardubického, 
Jihomoravského a Moravskoslezského. Dohromady tyto čtyři kraje koncentrovaly podle počtu 
projektů téměř 60 % poptávky. Podle požadované finanční podpory vypadne z této skupiny 
kraj Pardubický. Podle rozhodnutého počtu projektů je podpora nejvíce koncentrována do 
moravských regionů – Jihomoravského a Zlínského kraje a dále kraje Pardubického. Podle 
výše podpory je koncentrace podpory mírně odlišná, na první místo se dostane kraj 
Středočeský a před Pardubický kraj se v tomto případě zařadí i kraj Vysočina, Zlínský 
a Ústecký kraj. Celkové rozložení mezi Čechy a Moravu je vyrovnané s mírnou převahou 
moravských regionů. Nejvyšší počet projektů byl podpořen v Moravskoslezském kraji, 
nicméně nejvyšší podpora by podle dosavadních informací měla směřovat do kraje 
Středočeského. Oproti tomu jsou mezi kraji dva regiony – Plzeňský a Karlovarský kraj – kde 
byl podpořen jen jediný projekt.  

Relativní úspěšnost žádostí shrnuje graf SS.1. Jako 100% úspěšné se zde ukazují tři kraje, 
nicméně v Karlovarském a Královéhradeckém kraji byly podány pouze jeden, resp. dva 
projekty. Hodnocení úspěšnosti je relativně problematické. Oproti tomu v kraji Vysočina bylo 
podáno 6 projektů a všech šest jich uspělo. Podobný počet projektů byl podán také v kraji 
Jihočeském a Ústeckém, zde je však jejich úspěšnost nižší – podle získaných prostředků 
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pouze zhruba 30 %, resp. 50 %. Podobně jako v kraji Vysočina je relativně vysoká úspěšnost 
v krajích Pardubickém, Zlínském a Olomouckém a podle počtu projektů také 
v Moravskoslezském, nicméně podle srovnání získané dotace je zřejmé, že zde podporu 
získaly především menší projekty a naopak velké neuspěly. 

Graf SS. 1: Poměr mezi přijatými žádostmi a projekty s uděleným rozhodnutím o podpoře dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 

Podle předchozí tabulky je patrné, že ve velikostech projektů v jednotlivých krajích existují 
poměrně významné rozdíly. Tyto jsou shrnuty v tabulce SS.2, kde je kromě podílů krajů podle 
počtu projektů a výše podpory uvedena také průměrná velikost projektu v kraji. Průměrně 
největší projekty byly podpořeny ve Středočeském kraji, naopak spíše menší v krajích 
Pardubickém a Moravskoslezském. 

Podle rozložení podpory se zdá, že neexistuje přímá souvislost s lokalizací významných 
školských institucí ani koncentrace do velkých měst – ukazuje to velmi slabé postavení 
Královehradeckého či Plzeňského kraje. Poptávka se tedy jeví jako závislá na individuální 
aktivitě a zájmu podniků. 

Tabulka SS. 2: Průměrná velikost projektů v programu Školící střediska dle krajů 
Podíl v % Kraj 
Počet projektů tis. Kč 

V tis. Kč na 1 projekt 

Středočeský 6,76 19,72 13 142 
Jihočeský 2,70 4,66 7 760 
Plzeňský 1,35 1,33 4 448 
Karlovarský 1,35 3,35 11 168 
Ústecký 6,76 8,77 5 844 
Liberecký 2,70 1,92 3 200 
Královéhradecký 2,70 1,20 2 006 
Pardubický 16,22 5,18 1 437 
Vysočina 8,11 7,15 3 972 
Jihomoravský 13,51 19,16 6 385 
Olomoucký 6,76 4,62 3 077 
Zlínský 9,46 10,09 4 801 
Moravskoslezský 21,62 12,85 2 677 
Celkem  100,00 100,00 4 503 
Zdroj: interní materiály MPO 

Výraznější rozdíly mezi kraji nalezneme, pokud srovnáme výši získané dotace s jejich 
populační velikostí (viz Graf SS.2). Z tohoto pohledu je podpora programu koncentrována 
více v moravských – Jihomoravském a Zlínském kraji, společně se Středočeským krajem. 
Tyto kraje získaly tedy absolutně i relativně nejvyšší podporu programu. Naopak propadají se 
regiony s velmi nízkou poptávkou – Plzeňský, Královéhradecký a Liberecký. 
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Graf SS. 2: Intenzita podpory (v Kč) na 1 obyvatele dle krajů 
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Z celkem 104 přijatých žádostí bylo 74 projektů vybráno k podpoře (viz tabulka SS.1). K datu 
hodnocení (10/2008) bylo dokončeno již všech 74 projektů (viz tabulka SS.3).  

Tabulka SS. 3: Realizované projekty v programu Školící střediska dle krajů 
Ukončeno Autorizováno OSF Proplaceno Kraj 
Počet 
projektů 

tis.Kč Počet 
projektů 

tis.Kč Počet 
projektů 

tis.Kč 

Středočeský kraj 5 65 708 4 39 108 4 39 108 
Jihočeský kraj 2 15 520 2 15 045 2 15 045 
Plzeňský kraj 1 4 448 1 4 448 1 4 448 
Karlovarský kraj 1 11 168 1 10 826 1 10 826 
Ústecký kraj 5 29 220 5 28 813 5 28 813 
Liberecký kraj 2 6 400 1 2 491 1 2 491 
Královéhradecký kraj 2 4 012 2 3 939 2 3 939 
Pardubický kraj 12 17 249 11 13 636 11 13 636 
Vysočina 6 23 832 5 12 854 5 12 854 
Jihomoravský kraj 10 63 852 10 46 691 10 40 167 
Olomoucký kraj 5 15 384 5 15 311 5 15 311 
Zlínský kraj 7 33 608 7 31 416 7 30 462 
Moravskoslezský kraj 16 42 824 15 37 168 14 35 735 
Celkem  74 333 225 69 261 746 68 252 836 
Zdroj: interní materiály MPO 

Graf SS. 3: Poměr rozhodnutých a proplacených dotací projektů programu Školící střediska dle krajů 
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Další sledovanou charakteristikou je hodnocení podle typu žadatelů. V programu Školící 
střediska byly příjemci podpory podnikatelské subjekty, které lze zjednodušeně rozdělit na 
malé a střední podniky a podniky ostatní. Přehled počtu projektů podle těchto kategorií je 
uveden v tabulce SS.4. Mezi žadateli převládají MSP, kteří představují zhruba 60 % žadatelů, 
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což je v souladu se záměrem programu. MSP jsou v podpoře upřednostňovány mimo jiné 
možností získat vyšší intenzitu veřejné podpory. MSP převládají také téměř ve všech krajích 
s výjimkou Ústeckého kraje, kde je poměr 2:3 a především Středočeského kraje, kde z pěti 
žadatelů byl pouze jeden z kategorie MSP. Tyto hodnoty odpovídají i výši požadované 
dotace, která je u projektů Středočeského kraje nejvyšší. 

Tabulka SS. 4: Projekty v programu Školící střediska podle typu žadatele a dle krajů 
Kraj MSP Ostatní 
Středočeský 1 4 
Jihočeský 2 0 
Plzeňský 0 1 
Karlovarský 1 0 
Ústecký 2 3 
Liberecký 2 0 
Královéhradecký 1 1 
Pardubický 7 5 
Vysočina 4 2 
Jihomoravský 7 3 
Olomoucký 4 1 
Zlínský 4 3 
Moravskoslezský 9 7 
Celkem  44 30 
Zdroj: interní materiály MPO 

Fyzické výstupy realizovaných projektů programu Školící střediska dle regionů ČR 

V rámci programu Školící střediska se jako nejvhodnější indikátor hodnocení výstupů 
projektů jeví ukazatel vytvořené kapacity školících středisek. Ukazatel srovnává výchozí 
kapacitu střediska žadatele s kapacitou výslednou. Z celkových podpořených projektů celkem 
23 žadatelů mělo v době žádosti o projekt již existující kapacitu školského střediska. Podle 
tabulky SS.5 je patrné, že nejvyšší byla tato výchozí kapacita v Pardubickém kraji, kde byla 
registrována také jedna z nejvyšších poptávek po programu. Vyšší byla také v Jihomoravském 
kraji a dále ve třech krajích – Vysočina a Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Naopak 
žádná kapacita neexistovala u žadatelů z krajů Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, 
Libereckého a Královehradeckého. S výjimkou Středočeského kraje se jedná o kraje také 
s nízkou poptávkou po podpoře programu a s nízkou výslednou podporou. K nejvyššími 
nárůstu došlo v krajích, které získaly nejvyšší podporu – Moravskoslezském, Jihomoravském, 
Zlínském a Středočeském, nicméně pořadí není zcela shodné.  

Tabulka SS. 5: Fyzické výstupy realizace programu Školící střediska dle krajů 
Kapacita školícího střediska Kraj Počet projektů Dotace  

(tis. Kč) Výchozí Současná Rozdíl 
Středočeský 5 65 708 0 388 388 
Jihočeský 2 15 520 15 50 35 
Plzeňský  1 4 448 0 40 40 
Karlovarský  1 11 168 0 15 15 
Ústecký  5 29 220 24 226 202 
Liberecký  2 6 400 0 34 34 
Královéhradecký  2 4 012 0 91 91 
Pardubický  12 17 249 177 515 338 
Vysočina 6 23 832 70 348 278 
Jihomoravský  10 63 852 110 580 470 
Olomoucký  5 15 384 55 132 77 
Zlínský  7 33 608 18 465 447 
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Moravskoslezský  16 42 824 67 601 534 
Celkem 74 333 225 536 3 485 2 949 
Zdroj: interní materiály MPO 

Hodnocení výstupů je možné provést také relativně vzhledem k počtu projektů a získané 
dotaci, jinými slovy, jaká kapacita byla průměrně vytvořena v jednom projektu a kolik „stálo“ 
jedno vytvořené místo. Toto hodnocení představuje jednoduché srovnání vstupů a výstupů 
projektů a je uvedeno v tabulce SS.5a. 

Podle této tabulky je patrné, že rozdíly mezi kraji jsou značné. Nejvyšších relativních výstupů 
na 1 projekt bylo dosaženo ve Středočeském a Zlínském kraji, dále nadprůměrné hodnoty 
dosahují také kraje Jihomoravský, Vysočina, Královehradecký, Ústecký a Plzeňský (zde je 
však hodnocen pouze jeden projekt). Oproti tomu nejnižší hodnoty pozorujeme v krajích 
Jihočeském, Libereckém, Olomouckém a Karlovarském, které zároveň dosahují nejvyšších 
hodnot z hlediska poměru vstupy-výstupy. V těchto krajích byly tedy realizovány finančně 
relativně náročné projekty, ale menší z hlediska vytvořené kapacity školských středisek. 
Tento odlišný charakter napovídá o možném odlišném zaměření školících středisek 
vybudovaných v těchto krajích, či o velmi odlišném charakteru projektů. 

Tabulka SS.5a: Relativní hodnocení vstupy-výstupy realizace programu Školící střediska dle krajů 
Kraj Nově vytvořená kapacita na 1 projekt Výše dotace v tis. Kč na 1 vytvořené místo 

ve školícím středisku 

Středočeskýj 77,6 169,4 
Jihočeský  17,5 443,4 
Plzeňský  40,0 111,2 
Karlovarský  15,0 744,5 
Ústecký  40,4 144,7 
Liberecký  17,0 188,2 
Královéhradecký  45,5 44,1 
Pardubický  28,2 51,0 
Vysočina 46,3 85,7 
Jihomoravský  47,0 135,9 
Olomoucký  15,4 199,8 
Zlínský  63,9 75,2 
Moravskoslezský  33,4 80,2 
Celkem 39,9 113,0 
Zdroj: interní materiály MPO 

Výsledky realizovaných projektů programu Školící střediska dle regionů ČR 

Za výsledek podpořeného projektu je považován přímý důsledek na straně podpořeného 
subjektu pramenící z realizace fyzických výstupů daného projektu. Hlavními indikátory, 
jejichž prostřednictvím lze relevantně podchytit přímé důsledky projektů programu Školící 
střediska na straně podpořených subjektů, jsou vytvořená pracovní místa. Počet vytvořených 
nových pracovních míst společně se změnou zaměstnanosti žadatelů programu je uveden 
v tabulce SS.6. Podle té je patrné, že k vyššímu nárůstu PM došlo pouze v několika krajích – 
nejvyšší hodnoty dosahují kraje Moravskoslezský, Jihomoravský, Zlínský a Středočeský. 
Jedná se o kraje s nejvyšší podporou, nicméně jak ukazuje graf SS.4, vazba mezi výší dotace 
a počtem vytvořených PM není přímá.  

Vytvořená pracovní místa je však třeba hodnotit také v kontextu změny celkové 
zaměstnanosti žadatelů, která je ovlivněna především vnějšími ekonomickými faktory (např. 
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poptávka po jejich produktu apod.). Dále, vzhledem k tomu, že u velkých firem je změna 
zaměstnanosti často ovlivněna změnami struktury firmy (akvizice, odprodej apod.), bude 
pozornost zaměřena na MSP. Toto hodnocení umožní navíc srovnání i s dalšími programy, 
kde byly příjemci pouze MSP. K nejvyššímu nárůstu zaměstnanosti došlo podle dostupných 
ukazatelů v krajích Vysočina, Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický. Nejvíce nových 
PM bylo vytvořeno v kraji Moravskoslezském, celková změna zaměstnanosti však byla nižší. 
Podle srovnání obou hodnot je možné hovořit o dobrém potenciálu pro pozitivní dopady 
programu zejména v krajích Vysočina a Zlínském kraji. Pozitivní je toto srovnání 
i Pardubickém kraji.  

Tabulka SS. 6: Změna zaměstnanosti žadatelů programu a nově vytvořená prac. místa v souvislosti s proj. dle krajů 
změna počtu zaměstnanců podpořených 
firem 

nově vytvořená pracovní místa v souvislosti 
s projektem 

Kraj 

MSP ostatní MSP Ostatní 
Středočeský  0,0 -100,8 0,0 15,0 
Jihočeský  2,0 0,0 0,0 0,0 
Plzeňský  0,0 -36,0 0,0 0,0 
Karlovarský  2,0 0,0 2,0 0,0 
Ústecký  15,2 -10,7 6,0 1,5 
Liberecký  5,8 0,0 3,0 0,0 
Královéhradecký  6,0 -376,0 0,0 0,0 
Pardubický  43,7 177,2 8,0 3,0 
Vysočina 119,9 34,2 10,0 1,5 
Jihomoravský  19,7 23,0 15,5 5,3 
Olomoucký  43,6 112,3 5,0 3,0 
Zlínský  84,2 327,6 16,0 3,0 
Moravskoslezský  20,7 304,8 28,0 7,0 
Celkem 362,8 455,6 93,5 39,3 
Zdroj: interní materiály MPO 

Graf SS. 4: Srovnání výše dotace (rozhodnuto) a nových PM vytvořených podpořenými MSP firmami dle krajů 
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Závěr  
V rámci programu Školící střediska bylo podpořeno 74 projektů z celkem 104 přijatých 
žádostí o poskytnutí podpory. Výše podpory z programu dosáhla 333 mil. Kč, přičemž 
požadovaná výše v přijatých žádostech činila celkem 595 mil. Kč. Jak přijaté žádosti, tak 
podpořené projekty se podle výše dotace koncentrují do Středočeského, Jihomoravského 
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a Moravskoslezského, podle přijatých žádostí má vyšší podíl také kraj Zlínský. Dohromady 
na tyto kraje připadá 38 ze 74 podpořených projektů (51 %) a téměř 206 mil. Kč (61,8 %) 
z celkových 333 mil. Kč. Podle počtu projektů by bylo možné k této skupině zařadit ještě kraj 
Pardubický, nicméně zde se jedná převážně o menší projekty, a tak výše dotace tohoto kraje je 
nižší. Na druhé straně jsou kraje Karlovarský a Plzeňský, kde byl podpořen pouze jeden 
projekt. V Karlovarském kraji se však jedná o relativně velký projekt z hlediska získané 
dotace.  

K hodnocení dopadů projektů, které lze očekávat spíše v dlouhodobém pohledu, lze 
v současnosti využít zprostředkované hodnocení růstového potenciálu podpořených firem, 
a to prostřednictvím analyzovaných změn zaměstnanosti společně s hodnocením růstu jejich 
přidané hodnoty. Lze předpokládat, že růstové firmy dokáží využít podpory efektivněji. Toto 
hodnocení je samozřejmě omezené, neboť vychází z minulého vývoje, který se nemusí ve 
stejné podobě realizovat v nadcházejících letech.  
 
4. Program Klastry  

Tento program se výrazně vymyká ostatním dotačním nástrojům realizovaným v rámci OPPP, 
což samozřejmě komplikuje jeho hodnocení. Například poptávka po založení klastru 
Porterova typu v roce 2004 v České republice prakticky neexistovala. Z hlediska délky 
programu i množství prostředků v něm alokovaných jde v podstatě v podmínkách ČR 
o pilotování (ve vyspělém světě populárního) klastrového přístupu k regionálnímu rozvoji 
a sektorové konkurenceschopnosti, proto je potřeba jakékoli hodnocení dopadů tohoto 
programu vnímat právě v tomto kontextu. Také regionální hodnocení může vyznít nekorektně, 
pokud si uvědomíme velikost republiky a velikost „regionů“, ve kterých byly klastry Porterem 
v devadesátých letech dvacátého století identifikovány a popsány. Dalším rozměrem 
komplikujícím průběh realizace programu (a poptávku po něm) a projektů jím 
podporovaných byly (možná až příliš striktní podmínky), které zahrnovaly ve fázi 
zakládání mj. vznik nového právního subjektu, který sdružoval podniky a jehož členem 
musela být i univerzita, což představovalo obrovské koordinační úsilí, právní úskalí, ale 
i časové a finanční náklady ještě před podáním žádosti. Porovnávat efektivitu tohoto 
programu například s programem, který podporuje vždy jeden inovační projekt jediné firmy 
by bylo nekorektní a mohlo by vyznít účelově.  

Aby bylo vůbec možné program realizovat, bylo nutné ze strany agentury CzechInvest 
investovat nemalé zdroje do jeho technické podpory ve formě vzdělávání, pořádání seminářů 
a konferencí, zpracování studií, včetně zapojení zahraničních odborníků. I přes toto úsilí by 
bylo naivní očekávat, že poptávka/úspěšnost programu bude regionálně a sektorově 
homogenní. V této evaluační práci jsou představeny některé objektivní údaje o vstupech 
a výstupech programu Klastry a diskutovány možné implikace, které ovšem lze jen obtížně 
kvantifikovat. 

Program měl dvě komponenty, které by se zjednodušeně daly nazvat fázemi vzniku klastru. 
Jednalo se o tzv. vyhledávání a založení klastru. Podstatou vyhledávací fáze byla mj. 
identifikace poptávky po založení klastru v daném podporovaném oboru a kraji. Celkem bylo 
v této komponentě podáno ve sledovaném období 65 žádostí o celkem 45,348 mil. Kč, 
přičemž u 42 z nich bylo rozhodnuto o udělení dotace v souhrnné výši 32,584 mil. Kč 
(autorizováno bylo rovněž 40 projektů s celkovou výší podpory 26,027 mil. Kč). 

Rozložení dle regionů soudržnosti prezentuje následující tabulka, ze které vyplývá, že největší 
podporu ve vyhledávací fázi získal region NUTS II Severovýchod, kde bylo realizováno 9 
podpořených projektů s celkovou dotací 7,598 mil. Kč. Stejný počet projektů byl podpořen 
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souhrnnou částkou 6,781 mil. Kč v regionu NUTS II Jihovýchod, kde byl zaznamenán také 
nejvyšší počet žádostí (15). 

Klastry - vyhledávání 

Tabulka KL. 1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle regionů NUTS 2 
Přijaté žádosti Rozhodnuto o podpoře NUTS 2 
Počet 
projektů 

tis. Kč Počet  
projektů 

tis. Kč 

Střední Čechy 3 2 664 000 1 664 000 
Jihozápad 11 8 808 000 7 5 610 000 
Severozápad 8 4 997 000 4 2 696 000 
Severovýchod 12 9 599 000 9 7 598 000 
Jihovýchod 15 11 142 000 9 6 781 000 
Střední Morava 4 3 052 000 4 3 052 000 
Moravskoslezsko 12 10 083 000 8 6 183 000 
Celkem 65 45 348 000 42 32 584 000 
Zdroj: interní materiály MPO 
Pozn. Počet udělených rozhodnutí o poskytnutí dotace neobsahuje projekty vyřazené po udělení tohoto rozhodnutí. 
 

Tabulka KL. 2: Realizované projekty v programu Klastry dle krajů 
Rozhodnuto Autorizováno Ukončeno Kraj 
Počet 
projektů 

tis. Kč Počet 
projektů 

tis. Kč Počet 
projektů 

tis. Kč 

Jihočeský  6 4 920 000 6 4 195 778 6 4 920 000 
Jihomoravský  8 5 971 000 7 4 304 451 8 5 971 000 
Karlovarský  4 2 696 000 4 2 504 489 4 2 696 000 
Královéhradecký  6 5 407 000 6 4 195 836 6 5 407 000 
Liberecký  1 431 000 1 323 966 1 431 000 
Moravskoslezský  8 6 183 000 8 5 331 331 8 6 183 000 
Olomoucký  1 882 000 1 785 148 1 882 000 
Pardubický  2 1 760 000 1 731 667 2 1 760 000 
Plzeňský  1 690 000 1 690 000 1 690 000 
Středočeský  1 664 000 1 482 279 1 664 000 
Ústecký  0 0 0 0 0 0 
Vysočina 1 810 000 1 737 032 1 810 000 
Zlínský  3 2 170 000 3 1 745 697 3 2 170 000 
Celkem 42 32 584 000 40 26 027 674 42 32 584 000 
Zdroj: interní materiály MPO 
 

Ve fázi založení klastru podpořil program projekty takových žadatelů, kteří měli právní 
subjektivitu a reprezentovali daný klastr. Celkem obdržel CzechInvest 17 žádostí o podporu 
ve výši 328,054 mil. Kč, přičemž u dvanácti z nich bylo rozhodnuto o udělení dotace 
v souhrnné výši 199,124 mil. Kč (autorizováno bylo 121,314 mil. Kč). Projekty této fáze ještě 
nebyly k datu zpracování zprávy ukončeny, přesto již naplnily řadu indikátorů, které jsou dále 
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posuzovány. Následující tabulka ukazuje distribuci podpořených projektů a objemů dotací dle 
jednotlivých regionů soudržnosti. 

Program Klastry – založení 

Tabulka KL. 3: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle regionů NUTS 2 
Přijaté žádosti Rozhodnuto o podpoře NUTS 2 
Počet 
projektů 

tis. Kč Počet  
projektů 

tis. Kč 

Střední Čechy 0 0 0 0 
Jihozápad 1 9 540 000 1 9 540 000 
Severozápad 1 19 954 000 0 0 
Severovýchod 4 135 194 000 3 90 323 000 
Jihovýchod 5 68 833 000 3 37 837 000 
Střední Morava 2 38 022 000 1 4 913 000 
Moravskoslezsko 4 56 511 000 4 56 511 000 
Celkem 17 328 054 000 12 199 124 000 
Zdroj: interní materiály MPO 
Pozn. Počet udělených rozhodnutí o poskytnutí dotace neobsahuje projekty vyřazené po udělení tohoto rozhodnutí. 
 
Nejvíce projektů bylo realizováno v Moravskoslezském kraji, největší dotaci získaly projekty 
v kraji Královéhradeckém. Ve dvou regionech soudržnosti – Střední Čechy a Severozápad 
nebyl podpořen žádný projekt. Z hlediska rozložení podpory do jednotlivých krajů (NUTS III) 
bylo 12 podpořených projektů realizováno (pouze) v pěti krajích, jak ukazuje následující 
tabulka. 
 

Tabulka KL. 4: Realizované projekty v programu Klastry dle krajů 
Rozhodnuto Autorizováno Ukončeno Kraj 
Počet 
projektů 

tis. Kč Počet 
projektů 

tis. Kč Počet 
projektů 

tis. Kč 

Jihočeský 1 9 540 000 1 3649773 1 9 540 000 
Královéhradecký 3 90 323 000 3 59245198 3 90 323 000 
Jihomoravský 3 37 837 000 3 22820536 3 37 837 000 
Zlínský 1 4 913 000 1 1132016 1 4 913 000 
Moravskoslezský 4 56 511 000 4 34467341 4 56 511 000 
Celkem 12 199 124 000 16 121314864 12 199 124 000 
Zdroj: interní materiály MPO 
 

Tabulka KL. 5 – Realizované projekty v krajích  
NUTS 2 (NUTS 3) Projektů Objem Podíl na 

podprogramu 
Průměrná velikost 
projektu 

Jihozápad (Jihočeský) 1 9 540 000 5% 9 540 000 
Severovýchod (Královéhradecký) 3 90 323 000 45% 30 107 667 
Jihovýchod (Jihomoravský) 3 37 837 000 19% 12 612 333 
Střední Morava (Zlínský 1 4 913 000 2% 4 913 000 
Moravskoslezsko (Moravskoslezský) 4 56 511 000 28% 14 127 750 
Celkem 12 199 124 000 100% 16 593 667 
Zdroj: interní materiály MPO 
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Výstupy programu  

V následujícím textu jsou sumarizovány a diskutovány výstupy podprogramu zakládání 
klastrů za jednotlivé regiony soudržnosti. 

V regionu soudržnosti Jihovýchod (konkrétně v Jihomoravském kraji) byly realizovány 
tři projekty zakládání klastrů v celkové výši 37,837 mil. Kč. V průběhu realizace těchto 
projektů se zvýšil počet členů klastrů o 23, což představuje nárůst o 43 %. Přidaná hodnota 
firem zapojených do klastrů se přitom zvýšila o 57 %, přičemž počet zaměstnanců vzrostl 
o 10 %. Z uvedeného vyplývá, že v průběhu realizace rostla jak produktivita na firmu, tak 
zejména produktivita na zaměstnance měřená přidanou hodnotou přepočtenou na 
zaměstnance. Průměrná velikost firmy zapojené do klastru klesla z 86 na 66, což je příznačné 
pro celý program a ukazuje to, že v dalších fázích rozvoje klastru se zapojovaly menší firmy 
než ty, které původně klastr založily. V období realizace OPPP ve firmách zapojených do 
klastru také rostly výdaje na VaV, které je opět korektnější porovnávat přepočtené na 
zaměstnance. Nárůst je téměř trojnásobný, konkrétně o 193 %. 

V regionu soudržnosti Jihozápad (konkrétně v Jihočeském kraji) byl realizován jeden 
projekt zakládání klastru ve výši 9,540 mil. Kč. V průběhu realizace tohoto projektu se zvýšil 
počet členů klastru o tři. Přidaná hodnota firem zapojených do klastru se přitom zvýšila o 5 
%, přičemž počet zaměstnanců vzrostl o 4 %. V průběhu realizace poklesla produktivita na 
firmu (o 15 %), naopak produktivita na zaměstnance měřená přidanou hodnotou přepočtenou 
na zaměstnance se mírně zvýšila (o 1 %), což ale představuje nejnižší nárůst produktivity ze 
všech regionů soudržnosti. Průměrná velikost firmy zapojené do klastru klesla přistoupením 
malých firem ze 44 na 37 zaměstnanců. 

V regionu soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem, byly 
realizovány čtyři projekty zakládání klastrů v celkové výši 56,511 mil. Kč. V průběhu 
realizace těchto projektů se zvýšil počet členů klastrů o 50, což představuje nárůst o 48 %. 
Přidaná hodnota firem zapojených do klastrů se přitom zvýšila o 9 %, přičemž počet 
zaměstnanců poklesl o 16 %. V průběhu realizace poklesla produktivita na firmu (o 26 %), 
naopak produktivita na zaměstnance měřená přidanou hodnotou přepočtenou na zaměstnance 
se zvýšila o 29 %. Průměrná velikost firmy zapojené do klastru klesla z 377 na 216 
zaměstnanců. V období realizace OPPP ve firmách zapojených do klastru také rostly výdaje 
na VaV, které je opět korektnější porovnávat přepočtené na zaměstnance, kde se zvýšily 
konkrétně o 151 %. 

V regionu soudržnosti Střední Morava (konkrétně ve Zlínském kraji) byl realizován jeden 
projekt zakládání klastru s podporou ve výši 4,913 mil. Kč. V průběhu realizace tohoto 
projektu se zvýšil počet členů klastru o sedm. Přidaná hodnota firem zapojených do klastrů se 
přitom zvýšila o 5 %, přičemž počet zaměstnanců poklesl o 6 %. V průběhu realizace poklesla 
produktivita na firmu (o 12 %), naopak produktivita na zaměstnance měřená přidanou 
hodnotou přepočtenou na zaměstnance se zvýšila o 28 %. Průměrná velikost firmy zapojené 
do klastru klesla z 181 na 124. V období realizace OPPP ve firmách zapojených do klastru 
také rostly výdaje na VaV, které přepočtené na zaměstnance rostly více než čtyřnásobně, 
konkrétně o 334 %. 

V regionu soudržnosti Severovýchod (konkrétně v Královéhradeckém kraji) byly 
realizovány 3 projekty zakládání klastrů v celkové výši 90,323 mil. Kč. V průběhu realizace 
těchto projektů se zvýšil počet členů klastrů o 24, což představuje nárůst o 45 %. Přidaná 
hodnota firem zapojených do klastrů se přitom zvýšila o 8 %, přičemž počet zaměstnanců 
poklesl o 4 procenta. V průběhu realizace poklesla produktivita na firmu (o 26 %), naopak 
produktivita na zaměstnance měřená přidanou hodnotou přepočtenou na zaměstnance se 
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zvýšila o 12 %. Průměrná velikost firmy zapojené do klastru klesla z 168 na 111. V období 
realizace OPPP ve firmách zapojených do klastru také rostly výdaje na VaV, které v přepočtu 
na zaměstnance vzrostly o 40 %. 
 
5. Program Start 

Poptávka a rozložení podpory z programu v regionech ČR 

Tabulka ST.1 obsahuje informace o (i) přijatých žádostech a (ii) konečných rozhodnutích 
o poskytnutí úvěru z programu Start. Celková výše poptávky programu Start jen mírně 
převyšovala výši schválených úvěrů (přibližně o 15 %). S výjimkou Moravskoslezského kraje 
je poptávka i podpora programu ve srovnání s dalšími programy OPPP rozložena mezi kraje 
relativně rovnoměrně. Výše poptávky i podpory v Moravskoslezském kraji však ostatní 
kraje výrazně převyšuje. V tomto kraji bylo podpořeno celkem 251 projektů v celkové výši 
103 mil. Kč, tedy téměř 30 % z celkové alokace programu. Tato hodnota kontrastuje 
například s Karlovarským či Libereckým krajem, kde výše podpory nedosáhla ani 10 % 
podpory MSK kraje, ale například i s populačně srovnatelným krajem Středočeským. Je 
známo, že podnikatelská aktivita (počet podnikajících osob na 1000 obyvatel) byla doposud 
v Moravskoslezském kraji nejnižší v ČR. Z dostupných údajů však není možné potvrdit, zda 
program zde dokázal využít zatím nízké „nasycenosti“ a poskytnout významný impuls 
k vlastnímu podnikání, který zde doposud chyběl. 

Tabulka ST. 1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle krajů 
Přijaté žádosti o úvěr Schváleno ČMZRB Kraj 
Počet projektů Objem (Kč) Počet projektů Objem (Kč) 

Středočeský  45 20 570 41 18 670 
Jihočeský  66 27 615 57 24 346 
Plzeňský  39 20 056 34 17 116 
Karlovarský  16 7 562 15 7 180 
Ústecký  78 34 591 62 28 671 
Liberecký  29 11 870 24 9 435 
Královéhradecký  68 30 489 61 27 289 
Pardubický  30 13 925 23 10 090 
Vysočina 65 32 168 51 26 033 
Jihomoravský  155 70 059 134 61 213 
Olomoucký  68 34 094 59 30 014 
Zlínský  47 19 679 41 17 539 
Moravskoslezský  292 120 285 251 103 431 
Celkem 998 442 961 853 381 026 
Zdroj: interní materiály MPO 
 
Předchozí údaje potvrzuje i srovnání intenzity výše podpory podle populační velikosti 
jednotlivých krajů. Graf ST.1 ukazuje, že Moravskoslezský kraj převyšuje průměr Česka více 
než dvojnásobně. Mezi ostatními kraji jsou však rozdíly relativně nízké. Průměrnou hodnotu 
Česka převyšují ještě kraje Jihomoravský s druhou nejvyšší absolutní podporou, Vysočina, 
Olomoucký a Královehradecký. V moravských regionech se tedy intenzita podpory jeví vyšší 
než v krajích Čech. 

Naopak malé jsou rozdíly mezi kraji v případě „úspěšnosti“ předložených žádostí. Graf ST.2 
zobrazuje podíl celkové výše poskytnuté podpory k celkové výši požadované podpory 
v přijatých žádostech dle krajů. Více se v tomto pohledu propadá pouze Pardubický kraj, 
rozdíly jsou však relativně nízké. 
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Graf ST. 1: Intenzita podpory dle krajů (úvěr na 1 obyvatele v Kč) 

0 Kč

20 Kč

40 Kč

60 Kč

80 Kč

100 Kč

STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK CR
 

Zdroj: interní materiály MPO 

Graf ST. 2: Úspěšnost žadatelů o poskytnutí podpory dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 

Z celkem 998 přijatých žádostí bylo 853 projektů schváleno ČMZRB k podpoře (viz tabulka 
ST.3) a z původně požadovaných 443 mil. Kč bylo rozhodnuto o podpoře přibližně 381 mil. 
Kč. K datu hodnocení (10/2008) byla úvěrová smlouva podepsána s celkem 833 žadateli a u 
827 příjemců byl již úvěr vyčerpán (viz tabulka ST.4 a graf ST.5). 
 
Tabulka ST. 2: Realizované projekty v programu Start dle krajů 

Schváleno ČMZRB Úvěrová smlouva podepsána Úvěr vyčerpán Kraj 
Počet 
projektů 

Objem (Kč) Počet 
projektů 

Objem (Kč) Počet 
projektů 

Objem (Kč) 

Středočeský  41 18 670 41 18 670 40 17 781 
Jihočeský  57 24 346 56 24 246 56 23 099 
Plzeňský  34 17 116 32 16 116 32 15 230 
Karlovarský  15 7 180 15 7 180 15 6 992 
Ústecký  62 28 671 61 27 671 61 27 054 
Liberecký  24 9 435 24 9 435 24 9 054 
Královéhradecký  61 27 289 61 27 289 61 25 430 
Pardubický  23 10 090 23 10 090 23 9 926 
Vysočina-celkem 51 26 033 51 26 033 51 24 927 
Jihomoravský  134 61 213 127 56 918 126 53 671 
Olomoucký  59 30 014 58 29 534 57 27 995 
Zlínský  41 17 539 40 17 039 40 16 575 
Moravskoslezský  251 103 431 244 100 791 241 96 440 
Celkem 853 381 026 833 371 011 827 354 173 
Zdroj: interní materiály MPO 
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Graf ST. 3: Poměr (v %) rozhodnutých a proplacených úvěrů projektů programu Start dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 

Vzhledem k tomu, že program Start byl zaměřen na poskytování zvýhodněných úvěrů, není 
možné hodnotit v tomto programu jeho výstupy (poskytnutý úvěr lze využít na nákup 
například technologií, zařízení, know-how, ale i budov či pozemků apod.). Hodnocení se tedy 
zaměří pouze na (předběžné) hodnocení výsledků a potenciálních dopadů programu. 

Výsledky realizovaných projektů programu Start dle regionů ČR 
Hlavními indikátory, jejichž prostřednictvím lze relativně podchytit výsledky projektů 
programu Start na straně podpořených subjektů, je změna jejich zaměstnanosti a její vazba na 
výši podpory projektů. Z projektu Start jsou zatím dostupné indikátory pouze od části 
žadatelů, hodnocení výsledků je tedy velmi předběžné. 
Podle tabulky ST.3 a grafu ST.4 je patrné, že ke zvýšení zaměstnanosti došlo ve všech krajích 
s výjimkou kraje Moravskoslezského, který však získal nejvyšší úvěr. Mezi výší úvěru 
a růstem zaměstnanosti se v současnosti nejeví žádná vazba a růst nově založených firem 
záleží především na charakteru podnikatelského záměru – program byl zaměřen na start 
nových podnikatelů.  

Tabulka ST. 3: Změna zaměstnanosti žadatelů programu dle krajů 
Kraj změna počtu zaměstnanců podpořených firem 
Středočeský  3,0 
Jihočeský  3,0 
Plzeňský  6,0 
Karlovarský  x 
Ústecký  16,0 
Liberecký  0,0 
Královéhradecký  15,0 
Pardubický  5,0 
Vysočina 10,0 
Jihomoravský  16,0 
Olomoucký  2,0 
Zlínský  x 
Moravskoslezský  0,0 
Celkem  76,0 
Zdroj: interní materiály MPO 
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Graf ST. 4: Srovnání výše úvěru (schváleno ČMRZB) a změny zaměstnanosti podpořených firem dle krajů  (výše 
úvěrů upravena podle dostupných informací o zaměstnanosti) 
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Zdroj: interní materiály MPO 

Závěr – souhrnné hodnocení regionálních dopadů programu Start 
V rámci programu Start bylo podpořeno z celkem 958 přijatých žádostí o poskytnutí podpory 
853 projektů. Výše podpory z programu dosáhla 381 mil. Kč, přičemž požadovaná výše 
v přijatých žádostech činila celkem 443 mil. Kč. Jak přijaté žádosti, tak podpořené projekty se 
výrazněji koncentrují do krajů Jihomoravského a Moravskoslezského. Na tyto kraje připadá 
celkem 385 podpořených projektů (45 %) a přibližně 164 mil. Kč podpory (43 %), přičemž 
více než 60 % z této částky připadá pouze na Moravskoslezský kraj. Ostatní kraje za těmito 
dvěma výrazně „zaostávají“. Na druhé straně v krajích Karlovarském, Libereckém 
a Pardubickém nedosahovaly úvěry ani 10 % celkového úvěru Moravskoslezského kraje  
 

6. Program Kredit  

Tabulka KR.1 obsahuje informace o (i) přijatých žádostech a (ii) konečných rozhodnutích 
o poskytnutí úvěru z programu Kredit. Podané žádosti o poskytnutí úvěru lze považovat za 
fakticky vyslovenou poptávku po nabízené podpoře z programu. Mezi jednotlivými kraji 
existují, jak z hlediska zájmu, tak z hlediska výsledných získaných úvěrů relativní rozdíly. 
Poptávka byla soustředěna více do čtyř, resp. šesti krajů – Jihomoravského, 
Moravskoslezského, Středočeského a Plzeňského společně s Královehradeckým 
a Pardubickým krajem. Některé kraje s vyšší poptávkou však byly relativně méně úspěšné 
v získávání úvěrů (s výjimkou Plzeňského kraje). Přesto však zmíněné čtyři kraje byly 
i hlavními příjemci podpory, jejich pořadí se však mírně změnilo. Celkově získaly tyto kraje 
podporu pro 359 projektů v celkové výši 819 mil. Kč. V dalším pořadí k nim lze přiřadit kraje 
Královehradecký, Zlínský, Olomoucký, Pardubický a Jihočeský. Nejnižší poptávku a také 
nejnižší podporu získal kraj Liberecký.  
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Tabulka KR.1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle krajů 
Přijaté žádosti o úvěr Schváleno ČMZRB Kraj 
Počet projektů Objem (tis. Kč) Počet projektů Objem (tis. Kč) 

Středočeský 107 269 663 61 155 783 
Jihočeský 71 164 079 54 109 895 
Plzeňský 140 277 582 112 234 539 
Karlovarský 39 85 803 32 73 085 
Ústecký 61 125 498 38 62 353 
Liberecký 34 59 364 21 31 068 
Královéhradecký 108 215 783 69 143 563 
Pardubický 126 233 900 68 109 280 
Vysočina 71 108 929 50 75 064 
Jihomoravský 152 408 157 92 225 159 
Olomoucký 72 163 318 52 113 569 
Zlínský 84 180 895 56 119 850 
Moravskoslezský 168 358 129 94 204 174 
Celkem 958 2 023 308 644 1 297 424 
Zdroj: interní materiály MPO 
 
Výraznější rozdíly jsou mezi kraji, pokud srovnáme výši získaných úvěrů s jejich populační 
velikostí (viz Graf KR.1). Zde vyniká kraj Plzeňský, kde je intenzita podpory téměř 
trojnásobná oproti průměrné úrovni Česka. Průměr výrazněji přesahují také kraje Karlovarský 
a Královehradecký, nad průměrem se pohybují i všechny moravské kraje, mezi nimiž jsou 
rozdíly relativně malé.  

Relativně malé rozdíly jsou mezi kraji podle úspěšnosti žadatelů (graf KR.2), vyšší byla 
úspěšnost především v krajích Plzeňském a Karlovarském, přičemž Plzeňský kraj díky tomu 
získal nejvyšší podporu mezi kraji ač poptávka zde nejvyšší nebyla. 
 
Graf KR.1: Intenzita podpory dle krajů (úvěr na 1 obyvatele v Kč) 
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Zdroj: interní materiály MPO 

Z celkem 958 přijatých žádostí bylo 644 projektů vybráno k podpoře (viz tabulka KR.1) 
a z původní požadovaných 2 mld. Kč bylo rozhodnuto o podpoře přibližně 1,3 mld. Kč. 
K datu hodnocení (10/2008) bylo již ukončeno všech 644 projektů, u 34 projektů zbývá ještě 
proplacení prostředků (viz tabulka KR.2 a graf KR.3). Týká se to především Kraje 
Libereckého. 
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Graf KR.2: Úspěšnost žadatelů o poskytnutí podpory dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 

Tabulka KR.2: Realizované projekty v programu Kredit dle krajů 
Schváleno ČMZRB Úvěrová smlouva podepsána Úvěr vyčerpán Kraj 
Počet 
projektů 

Objem 
(tis. Kč) 

Počet 
projektů 

Objem 
(tis. Kč) 

Počet 
projektů 

Objem 
(tis. Kč) 

Středočeský 61 155 783 61 155 783 59 149 145 
Jihočeský 54 109 895 54 109 895 54 109 658 
Plzeňský 112 234 539 112 234 539 108 218 426 
Karlovarský 32 73 085 32 73 085 31 69 032 
Ústecký 38 62 353 38 62 353 34 51 872 
Liberecký 21 31 068 21 31 068 19 19 772 
Královéhradecký 69 143 563 69 143 563 69 140 393 
Pardubický 68 109 280 68 109 280 66 104 795 
Vysočina 50 75 064 50 75 064 49 69 931 
Jihomoravský 92 225 159 92 225 159 86 210 965 
Olomoucký 52 113 569 52 113 569 50 105 101 
Zlínský 56 119 850 56 119 850 54 110 512 
Moravskoslezský 94 204 174 94 204 174 91 194 033 
Celkem 644 1 297 424 644 1 297 424 620 1 210 457 
Zdroj: interní materiály MPO 

Graf KR.3: Poměr (v %) rozhodnutých a čerpaných úvěrů projektů programu Kredit dle krajů 
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Výsledky realizovaných projektů programu Kredit dle regionů ČR 
Hlavními indikátory, jejichž prostřednictvím lze relativně podchytit výsledky projektů 
programu Kredit na straně podpořených subjektů, je změna jejich zaměstnanosti a její vazba 
na výši podpory projektů. Z projektu Kredit jsou zatím dostupné indikátory pouze od části 
žadatelů, hodnocení výsledků je tedy velmi předběžné. 
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Podle tabulky KR.3 a grafu KR.4 je patrné, že podle celkové změny zaměstnanosti 
podpořených firem lze kraje rozdělit do tří, resp. čtyř skupin. První tvoří kraje s nejvyšší 
získanou podporou, kde došlo k relativně vysokému nárůstu pracovních míst (Plzeňský, 
Moravskoslezský), u Jihomoravského kraje je tato změna mírně nižší než by bylo možné 
„očekávat“ vzhledem k výši úvěru. Druhou skupinu tvoří „průměrné“ kraje – Středočeský, 
Královehradecký, Zlínský, Pardubický a Jihočeský. Do poslední skupiny patří kraje s nízkou 
podporou a nízkým nárůstem zaměstnanosti. Samostatně lze vyčlenit Liberecký kraj, kde byla 
výše podpory velmi nízká a došlo zde k nárůstu zaměstnanosti pouze o jedno místo.  

Tabulka KR.3: Změna zaměstnanosti žadatelů programu a nově vytvořená prac. místa v souvislosti s proj. dle krajů 
Kraj změna počtu zaměstnanců podpořených firem 
Středočeský  137,0 
Jihočeský  70,0 
Plzeňský  234,0 
Karlovarský  36,0 
Ústecký  60,0 
Liberecký  1,0 
Královéhradecký  105,0 
Pardubický  130,0 
Vysočina 48,0 
Jihomoravský  132,0 
Olomoucký  54,0 
Zlínský  171,0 
Moravskoslezský  236,0 
Celkem  1 414,0 
Zdroj: interní materiály MPO 
 

Graf KR.4: Srovnání výše schválených úvěrů a změny zaměstnanosti podpořených firem dle krajů (výše úvěrů 
upravena podle dostupných informací o zaměstnanosti) 
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zdroj: interní materiály MPO 

Závěr – souhrnné hodnocení regionálních dopadů programu Kredit 
V rámci programu Kredit bylo podpořeno celkem 644 projektů z celkem 958 přijatých žádostí 
o poskytnutí podporu. Výše podpory z programu dosáhla 1 297 mil. Kč, přičemž požadovaná 
výše v přijatých žádostech činila celkem 2 023 mil. Kč. Jak přijaté žádosti, tak podpořené 
projekty se výrazněji koncentrují do krajů Plzeňského, Jihomoravského, Moravskoslezského 
a Středočeského. Na tyto kraje připadá celkem 359 podpořených projektů (56 %) a přibližně 



  52 

819 mil. Kč podpory (63 %). Vyšší byla podpora také v dalších 5 krajích – 
Královehradeckém, Zlínském, Pardubickém, Olomouckém a Jihočeském. Naopak velmi nízká 
podpora připadla na Liberecký kraj.  

K hodnocení dopadů projektů, které lze očekávat spíše v dlouhodobém pohledu, lze 
v současnosti využít zprostředkované hodnocení růstového potenciálu podpořených firem, 
a to prostřednictvím analyzovaných změn zaměstnanosti. Podle dostupných informacích lze 
shrnout, že ve všech sledovaných krajích došlo k nárůstu celkové zaměstnanosti podpořených 
subjektů. Nejvyšší byl tento nárůst u programu Kredit ve dvou krajích s nejvyššími úvěry – 
Moravskoslezském a Plzeňském. Úvěrů programu Kredit tedy využily růstové firmy, přičemž 
poskytnutá podpora mohla k tomuto nárůstu významně přispět. Celkový nárůst zaměstnanosti 
není ve srovnání s některými z ostatních programů tak vysoký, nicméně je zde třeba vzít 
v úvahu, že program Kredit byl zaměřen výhradně na malé podniky s krátkou historií.  

7. Program Marketing 

Tabulka M.1 obsahuje informace o (i) přijatých žádostech a (ii) konečných rozhodnutích 
o poskytnutí dotace z programu Marketing. 
 
Tabulka M. 1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle krajů 

Přijaté žádosti Rozhodnuto Kraj 
Počet projektů Objem (tis. Kč) Počet projektů Objem (tis. Kč) 

Středočeský kraj 69 45 009 54 36 573 
Jihočeský kraj 19 10 361 16 9 633 
Plzeňský kraj 20 11 330 16 9 807 
Karlovarský kraj 4 2 717 4 2 717 
Ústecký kraj 23 15 244 18 13 892 
Liberecký kraj 37 21 163 27 15 245 
Královéhradecký kraj 46 25 583 37 21 582 
Pardubický kraj 76 38 167 63 33 926 
Vysočina 41 27 344 36 23 851 
Jihomoravský kraj 123 68 127 99 56 017 
Olomoucký kraj 47 26 481 37 23 124 
Zlínský kraj 80 41 004 66 35 686 
Moravskoslezský kraj 60 37 296 51 32 187 
Celkem  645 369 825 524 314 239 
Zdroj: interní materiály MPO 
 
Uvedená data ukazují na velmi rozdílný zájem o podporu z programu Marketing 
v jednotlivých krajích. Nejvyšší poptávka po programu byla z pohledu počtu projektů 
i objemu požadovaných prostředků v Jihomoravském kraji. Dalšími významnými zdroji 
poptávky byly kraje Středočeský, Pardubický, Zlínský a Moravskoslezský. Podíl těchto čtyř 
krajů na celkovém počtu projektů i výši požadované dotace byl přibližně 60 %. Na druhé 
straně je Karlovarský kraj, kde podporu programu poptávaly pouze 4 projekty. Nižší poptávka 
byla také v krajích Jihočeském, Plzeňském a Ústeckém. Celkově poptávka moravských 
regionů mírně převažovala na poptávkou regionů Čech.  

Počet podpořených projektů a výše přijaté dotace dle jednotlivých krajů silně koreluje 
s počtem přijatých žádostí a výší požadované dotace (viz tabulka M.1). Nejvíce projektů 
získalo podporu v kraji Jihomoravském (99), Zlínském (66), Pardubickém (63) 
a Středočeském (54). Tyto kraje obdržely také nejvyšší dotace – celkem více než 50 % 
prostředků programu (162 mil. Kč). Naopak nejméně podpořených projektů připadlo na 
Karlovarský (4), Jihočeský (16) a Ústecký kraj (16).  
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Zajímavé je také srovnání relativní úspěšnosti žadatelů z jednotlivých krajů, které je uvedeno 
na grafu M.1. Úspěšnost žadatelů byla ve všech krajích relativně shodná a pohybovala se 
kolem 80 %. Od průměru se mírně vymykají na jedné straně kraj Karlovarský, kde však byla 
zaznamenána minimální poptávka, a kraj Liberecký, kde byla úspěšnost žadatelů nejnižší.  

Graf M. 1: Úspěšnost žadatelů v programu Marketing dle počtu projektů a výše dotace v krajích 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 
Naopak výrazně vyšší jsou rozdíly mezi kraji podle intenzity podpory, tedy pokud srovnáme 
výši získané dotace s jejich populační velikostí (viz Graf M.2). V tomto srovnání vyniká 
zejména kraj Pardubický a Zlínský. Celkově je patrná převaha moravských regionů, 
zahrnujících především kraje Zlínský a Jihomoravský. Naopak intenzita podpory krajů Čech 
je nižší, vyšších hodnot dosahuje pouze kraj Královehradecký, mírně nad průměrem ČR je 
také kraj Liberecký.  
 
Graf M. 2: Intenzita podpory dle krajů (výše podpory v Kč na jednoho obyvatele kraje) 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 
Z celkem 645 přijatých žádostí bylo 524 projektů vybráno k podpoře (viz tabulka M.1). 
K datu hodnocení (10/2008) bylo již dokončeno všech 524 projektů, přičemž 46 projektů čeká 
ještě autorizace výdajů (příp. části výdajů) a celkem 60 projektům chybí zatím proplacení 
výdajů. Nejméně proplacených výdajů je v krajích Jihomoravském a Středočeském. 
V žádném z krajů však nebyly zatím proplaceny všechny výdaje (resp. rozhodnuté dotace – 
viz graf M.3). 

Vzhledem k tomu, že výstupy programu Marketing jsou velmi specifické a rozdílné 
(marketingové materiály, studie, účast na akcích apod.), je obtížné je souhrnně hodnotit 
a srovnávat mezi jednotlivými projekty. Výstupy programu Marketing nebudou tedy součástí 
tohoto hodnocení, hodnocení se zaměří na analýzu výsledků a potencionálních dopadů 
programu. 
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Tabulka M. 2: Realizované projekty v programu Marketing dle krajů 
Ukončeno Autorizováno OSF Proplaceno Kraj 
Počet 
projektů 

Objem  
(tis. Kč) 

Počet 
projektů 

Objem  
(tis. Kč) 

Počet 
projektů 

Objem  
(tis. Kč) 

Středočeský  54 36 572 43 16 572 42 15 894 
Jihočeský  16 9 633 13 4 290 12 3 784 
Plzeňský  16 9 807 15 7 099 15 7 099 
Karlovarský  4 2 717 3 2 450 3 2 450 
Ústecký  18 13 892 15 6 953 13 6 450 
Liberecký  27 15 245 26 10 374 25 9 427 
Královéhradecký  37 21 582 35 14 652 34 14 053 
Pardubický  63 33 926 63 26 042 63 24 571 
Vysočina 36 23 850 34 15 684 33 15 191 
Jihomoravský  99 56 017 85 32 488 82 30 805 
Olomoucký  37 23 124 35 15 325 32 13 300 
Zlínský  66 35 686 66 25 882 65 25 784 
Moravskoslezský  51 32 186 45 19 475 45 18 708 
Celkem 524 314 239 478 197 291 464 187 523 
Zdroj: interní materiály MPO 

Graf M. 3: Poměr rozhodnutých a proplacených dotací projektů programu Marketing dle krajů 
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Výsledky realizovaných projektů programu Marketing dle regionů ČR 
Hlavními indikátory, jejichž prostřednictvím lze relativně podchytit přímé důsledky projektů 
programu Marketing na straně podpořených subjektů, jsou nově vytvořená pracovní místa 
a jejich vazba na výši podpory projektů.  

Podle tabulky a grafu M.3 je patrné, že počet nově vytvořených pracovních míst souvisí 
částečně s výší dotace projektů. Výrazně nejvíce PM tak bylo vytvořeno v Jihomoravském 
kraji, který získal také nejvyšší dotaci. Naopak nejméně v krajích Plzeňském a Karlovarském, 
kde byla podpora nejnižší.  

Vytvořená pracovní místa je však třeba hodnotit také v souvislosti s celkovou změnou 
zaměstnanosti, a to z důvodu snahy zohlednit „čistý“ efekt projektu a podpory. Z tohoto 
srovnání opět nejlépe vychází Jihomoravský kraj, společně s kraji Středočeským, 
Pardubickým, Zlínským a Moravskoslezským. V těchto krajích lze tedy očekávat vyšší 
pozitivní výsledky, potažmo dopady programu. Naopak minimální dopady lze očekávat 
v krajích Karlovarském a Ústeckém, kde byla velmi nízká podpora a hodnocení změn na 
pracovním trhu není tak pozitivní, v Ústeckém kraji došlo dokonce k poklesu celkové 
zaměstnanosti. 
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Tabulka M. 3: Změna zaměstnanosti žadatelů programu a nově vytvořená prac. Místa v souvislosti s proj. Dle krajů 
Kraj změna počtu zaměstnanců podpořených 

firem 
Nově vytvořená pracovní místa v souvislosti 
s projektem 

Středočeský kraj 215,0 155,4 
Jihočeský kraj 102,8 69,4 
Plzeňský kraj 44,7 17,5 
Karlovarský kraj 10,6 3,0 
Ústecký kraj -152,1 5,0 
Liberecký kraj 27,7 100,0 
Královéhradecký kraj 435,7 131,0 
Pardubický kraj 457,6 232,0 
Vysočina 361,0 163,2 
Jihomoravský kraj 948,6 449,5 
Olomoucký kraj 113,2 150,0 
Zlínský kraj 619,4 270,0 
Moravskoslezský kraj 539,2 275,2 
Celkem 3 723,4 2 021,2 
Zdroj: interní materiály MPO 

Graf M. 4: Srovnání výše dotace (rozhodnuto) a nových PM vytvořených podpořenými MSP firmami dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 

Závěr – souhrnné hodnocení regionálních dopadů programu Marketing 
V rámci programu Marketing bylo podpořeno celkem 524 projektů z celkem 645 přijatých 
žádostí o poskytnutí podporu. Výše podpory z programu dosáhla 314 mil. Kč, přičemž 
požadovaná výše v přijatých žádostech činila celkem 370 mil. Kč. Jak přijaté žádosti, tak 
podpořené projekty se koncentrují do Jihomoravského, Zlínského, Pardubického, 
Středočeského a Moravskoslezského kraje. Dohromady na tyto kraje připadá 333 
podpořených projektů (63 %) a téměř 194 mil. Kč podpory.  
K hodnocení dopadů projektů, které lze očekávat spíše v dlouhodobém pohledu, lze 
v současnosti využít zprostředkované hodnocení růstového potenciálu podpořených firem, 
a to prostřednictvím analyzovaných změn zaměstnanosti. Naším předpokladem je, že růstové 
firmy dokáží využít podpory efektivněji. Toto hodnocení je samozřejmě omezené, neboť 
vychází z minulého vývoje, který se nemusí ve stejné podobě realizovat v nadcházejících 
letech. Podle dostupných informacích lze shrnout, že podpora byla zaměřena v hlavních 
podpořených regionech na růstové firmy, v rámci projektů bylo vytvořeno několik set nových 
pracovních míst a zvýšila se i celková zaměstnanost podpořených firem. V těchto krajích lze 
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tedy očekávat pozitivní dopady podpory, které však mohou být ovlivněny (i negativně) 
vnějšími ekonomickými faktory. 
 

8. Program Rozvoj  

Tabulka RO.1 obsahuje informace o (i) přijatých žádostech a (ii) konečných rozhodnutích 
o poskytnutí dotace z programu Rozvoj I+II.  
 
Tabulka RO. 1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle krajů – programy ROZVOJ I+II 

přijaté žádosti podpořené projekty Kraj 
počet dotace (tis. Kč) počet dotace (tis. Kč) 

Středočeský 94 564 918 42 238 417 
Jihočeský 64 299 857 18 90 256 
Plzeňský 34 198 151 9 33 822 
Karlovarský 17 131 012 4 19 530 
Ústecký 37 211 377 6 23 965 
Liberecký 30 138 415 9 34 723 
Královéhradecký 43 240 383 13 73 061 
Pardubický 60 329 718 19 99 810 
Vysočina 58 316 819 17 99 901 
Jihomoravský 97 451 592 26 104 000 
Olomoucký 58 336 757 19 133 506 
Zlínský 66 332 464 21 91 652 
Moravskoslezský 68 392 333 13 52 120 
Celkem 726 3 943 796 216 1 094  763 
Zdroj: interní materiály MPO 
 
Mezi jednotlivými kraji existují, jak z hlediska zájmu, tak z hlediska výsledné získané dotace 
značné rozdíly. Z pohledu poptávky (ale i výsledné získané dotace) vystupují především dva 
kraje – Středočeský a Jihomoravský kraj, které koncentrovaly zhruba čtvrtinu poptávky podle 
počtu projektů i požadované dotace. Rozdíly mezi zbývajícími kraji jsou nižší, vybočuje 
především Karlovarský kraj s velmi nízkou poptávkou. Celkově poptávka žadatelů programů 
Rozvoj I+II výrazně převýšila možnosti programu, a podpora byla proto přiznána zhruba ve 
čtvrtinové výši oproti předchozí poptávce (přibližně 1 mld. Kč oproti poptávaným 4 mld. Kč). 
Nejvyšší podporu získal Středočeský kraj, kde bylo podpořeno 42 projektů v celkové výši 238 
mil. Kč. Na dalších místech jsou dva moravské kraje, Jihomoravský a Olomoucký, které 
získaly podporu převyšující 100 mil. Kč. V další skupině jsou kraje s poměrně shodnou výší 
podpory – Jihočeský, Pardubický, Vysočina a Zlínský. Nejnižší podpora byla získána v kraji 
Karlovarském, kde byla také nejnižší poptávka po programu.  
 
Výraznější rozdíly mezi kraji pozorujeme, pokud srovnáme výši získané dotace s jejich 
populační velikostí (viz Graf RO.1). V tomto pohledu vyniká Olomoucký kraj společně s kraji 
Středočeským, Pardubickým a krajem Vysočina. Naopak i přes celkově vysokou poptávku 
„zaostává“ kraj Jihomoravský. Nejnižší poptávka vzhledem k velikosti kraje byla v krajích 
Ústeckém, Moravskoslezském, Plzeňském a Karlovarském. Mírné rozdíly byly mezi dvěma 
vyhlášenými programy – zatímco Olomoucký kraj generoval relativně nejvyšší poptávku 
v programu Rozvoj I, v programu Rozvoj II se tato poptávka snížila a neúspěšní žadatelé 
z prvního programu se o podporu ve druhém programu již neucházeli. Důvodem poklesu 
poptávky tak může být změna programu, která již „nevyhovovala“ žadatelům, jejich špatná 
zkušenost z prvního programu či další specifické faktory. K podobně výraznému propadu 
poptávky došlo také v krajích Královéhradeckém a Vysočina.  
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Graf RO. 1: Intenzita podpory dle krajů (dotace na 1 obyvatele v Kč) – programy ROZVOJ I+II 
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Relativně menší rozdíly jsou mezi kraji v případě „úspěšnosti“ předložených žádostí. Graf 
RO.2 zobrazuje podíl celkové výše poskytnuté podpory k celkové výši požadované podpory 
v přijatých žádostech dle krajů. Srovnání úspěšnosti žadatelů za jeden program je velmi 
problematické, nicméně může naznačovat určité regionální rozdíly v kvalitě předkládaných 
žádostí, popř. dopadech aktivit zaměřených na školení, informování a další podporu 
potenciálních žadatelů. 

Relativní úspěšnost žádostí v jednotlivých programech shrnuje graf RO.3. Zajímavé je, že 
úspěšné kraje se do značné míry shodují s kraji s nejvyšší poptávkou. Nejúspěšnějším krajem 
tak byl kraj Středočeský, který získal přibližně 40 % z požadované podpory. Mírně vyšší 
úspěšnost než je průměr ČR byla také v krajích Olomouckém a Zlínském a dále Jihočeském, 
Královéhradeckém, Pardubickém a Vysočina. Naopak nižší než průměrnou úspěšnost 
pozorujeme u kraje Jihomoravského a Moravskoslezského, které patřily také ke krajům 
s vysokou poptávkou. 

Výrazně vyšší rozdíly v úspěšnosti krajů byly zaznamenány u programu Rozvoj I, který 
generoval celkově vyšší poptávku převyšující více než čtyřnásobně možnosti programu. 
V programu Rozvoj II byla poptávka nižší, a zvýšila se tak celková úspěšnost žadatelů. Ke 
zlepšení došlo především v krajích Jihomoravském a Zlínském, které byly v rámci tohoto 
programu nejúspěšnějšími. Naopak nízkou úspěšnost si zachoval kraj Moravskoslezský 
a v dalším programovém období by bylo vhodné zjistit, zda pro to existují objektivní příčiny. 
 

Graf RO. 2: Úspěšnost žadatelů o poskytnutí podpory dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 
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Graf RO. 3: Úspěšnost žadatelů o poskytnutí podpory dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 

Z celkem 726 přijatých žádostí bylo 216 projektů vybráno k podpoře (viz tabulka RO.1) 
a z původně požadovaných téměř 4mld. Kč bylo rozhodnuto o podpoře přibližně 1 mld. Kč. 
V rámci obou programů bylo podpořeno 108 projektů, u programu Rozvoj I 723 mil. Kč, 
v programu Rozvoj II 371 mil. Kč. K datu hodnocení (10/2008) bylo již ukončeno všech 216 
projektů, u třech projektů zbývá ještě autorizace a u 5 projektů proplacení prostředků. (viz 
tabulka RO.2 a graf RO.4). 

Tabulka RO. 2: Realizované projekty v programu ROZVOJ I+II dle krajů 
Ukončeno Autorizováno OSF Proplaceno Kraj 
Počet 
projektů 

Objem (Kč) Počet 
projektů 

Objem (Kč) Počet 
projektů 

Objem (Kč) 

Středočeský  42 238 417 41 222 190 39 218 251 
Jihočeský  18 90 256 18 88 147 18 88 147 
Plzeňský  9 33 822 9 38 071 9 32 965 
Karlovarský  4 19 530 4 19 020 4 19 020 
Ústecký  6 23 965 6 21 008 6 21 008 
Liberecký  9 34 723 8 31 499 8 31 499 
Královéhradecký  13 73 061 13 67 881 13 67 881 
Pardubický  19 99 810 19 97 236 19 97 236 
Vysočina 17 99 901 17 92 286 17 92 286 
Jihomoravský  26 104 000 26 101 599 26 99 716 
Olomoucký  19 133 506 19 131 637 19 131 637 
Zlínský  21 91 652 21 85 590 21 85 590 
Moravskoslezský  13 52 120 12 48 845 12 48 845 
Celkem  216 1 094 763 213 1 045 009 211 1 034 080 
Zdroj: interní materiály MPO 

Graf RO. 4: Poměr (v %) rozhodnutých a proplacených dotací programu ROZVOJ I a II dle krajů 
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Vzhledem k tomu, že výstupy programu Rozvoj jsou velmi specifické a rozdílné, je obtížné je 
souhrnně hodnotit a srovnávat mezi jednotlivými projekty. Výstupy programu Rozvoj 
nebudou tedy součástí tohoto hodnocení, hodnocení se zaměří na analýzu výsledků 
a potencionálních dopadů programu. 

Výsledky realizovaných projektů programu Rozvoj dle regionů ČR 
Hlavními indikátory, jejichž prostřednictvím lze relativně podchytit přímé důsledky projektů 
programu Rozvoj na straně podpořených subjektů, jsou nově vytvořená pracovní místa 
a jejich vazba na výši podpory projektů.  

Podle tabulky RO.3 a grafu RO.5 je patrné, že počet nově vytvořených pracovních míst 
souvisí s výší dotace projektů, na jedno pracovní místo bylo v průměru potřeba dotace ve výši 
674 tisíc Kč. Od tohoto průměru se nahoru vymyká především Plzeňský, Středočeský. 
Liberecký a Královéhradecký kraj. Výrazně nejvíce PM bylo vytvořeno v Jihomoravském 
kraji, společně s kraji Olomouckým a Zlínským. Za těmito hodnotami mírně zaostává 
zmíněný Středočeský kraj, který však získal nejvyšší dotaci. Naopak nejméně PM bylo 
vytvořeno v krajích Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém, kde byla podpora 
nejnižší.  

Vytvořená pracovní místa je však třeba hodnotit také v souvislosti s celkovou změnou 
zaměstnanosti, a to z důvodu snahy zohlednit „čistý“ efekt projektu a podpory. Z tohoto 
srovnání opět nejlépe vychází Jihomoravský kraj, společně s kraji Středočeským, 
Olomouckým a Zlínským, kde je nárůst celkové zaměstnanosti vyšší než nárůst PM 
vytvořených v souvislosti s projektem. V těchto krajích lze tedy očekávat vyšší pozitivní 
výsledky, potažmo dopady programu. Naopak minimální dopady lze očekávat v krajích 
Karlovarském a Libereckém, kde byla velmi nízká podpora a došlo zde dokonce z poklesu 
celkové zaměstnanosti podpořených subjektů. 

Tabulka RO. 3: Změna zaměstnanosti žadatelů programu a nově vytvořená prac. místa v souvislosti s proj. dle krajů 
Kraj změna počtu zaměstnanců podpořených 

firem 
Nově vytvořená pracovní místa v souvislosti 
s projektem 

Středočeský  497,5 194,2 
Jihočeský  307,0 105,0 
Plzeňský  -45,0 15,1 
Karlovarský  59,0 23,0 
Ústecký  62,3 27,0 
Liberecký  -20,7 31,2 
Královéhradecký  171,4 63,0 
Pardubický  341,7 155,0 
Vysočina-celkem 415,0 154,0 
Jihomoravský  483,0 280,0 
Olomoucký  427,0 225,0 
Zlínský  662,0 228,0 
Moravskoslezský  295,5 123,0 
Celkem  3 655,7 1 623,5 
Zdroj: interní materiály MPO 
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Graf RO. 5: Srovnání výše dotace (rozhodnuto) a nových PM vytvořených podpořenými firmami dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 

Závěr – souhrnné hodnocení regionálních dopadů programu Rozvoj 
V rámci programu Rozvoj bylo podpořeno celkem 216 projektů z celkem 726 přijatých 
žádostí o poskytnutí podpory. Výše podpory z programu dosáhla 1 095 mil. Kč, přičemž 
požadovaná výše v přijatých žádostech činila celkem téměř čtyřnásobek – 3 994 mil. Kč. Jak 
přijaté žádosti, tak podpořené projekty se koncentrují do Středočeského, Jihomoravského, 
Olomouckého, Pardubického kraje a kraje Vysočina. Dohromady na tyto kraje připadá 123 
podpořených projektů (57 %) a přibližně 675 mil. Kč podpory (62 %). Naopak velmi nízká 
podpora připadla na Ústecký a Karlovarský kraj. 
K hodnocení dopadů projektů, které lze očekávat spíše v dlouhodobém pohledu, lze 
v současnosti využít zprostředkované hodnocení růstového potenciálu podpořených firem, 
a to prostřednictvím analyzovaných změn zaměstnanosti. Podle dostupných informacích lze 
shrnout, že podpora byla zaměřena v hlavních podpořených regionech na růstové firmy, 
v rámci projektů bylo vytvořeno několik set nových pracovních míst a zvýšila se i celková 
zaměstnanost podpořených firem. V těchto krajích (ke zmíněným lze přiřadit také kraj 
Zlínský a Jihočeský) lze tedy očekávat pozitivní dopady podpory, které však mohou být 
ovlivněny (i negativně) vnějšími ekonomickými faktory. 
 
9. Program Inovace 

Tabulka IN.1 obsahuje informace o (i) přijatých žádostech a (ii) konečných rozhodnutích 
o poskytnutí dotace z programu Inovace I+II. Poptávka po programu Inovace výrazně 
převyšovala jeho možnosti – poptávka podle výše dotace byla téměř čtyřnásobná oproti 
přiznaným dotacím. Mezi jednotlivými kraji existují, jak z hlediska zájmu, tak z hlediska 
výsledné získané dotace, velké rozdíly. Nejvyšší poptávka po dotaci z programů Inovace byla 
generována v krajích, kde se koncentruje „akademický“ potenciál, tzn. především vysoké 
školy a výzkumné ústavy. Mezi tyto kraje patří zejména Středočeský kraj, u kterého hraje 
velmi pravděpodobně roli zázemí Prahy, a Jihomoravský kraj, doplněné kraji 
Královehradeckým, Moravskoslezským a Pardubickým. Rozložení přiznaných dotacích je 
velmi podobné, výrazněji však ztratil Moravskoslezský kraj a podpora je tak koncentrována 
zejména do zbývajících čtyř krajů. 
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Tabulka IN. 1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle krajů 
přijaté žádosti rozhodnuto Kraj 
počet projektů tis. Kč počet projektů tis. Kč 

Středočeský 55 706 050 15 214 460 
Jihočeský 15 229 126 2 12 401 
Plzeňský 12 260 007 3 36 875 
Karlovarský 11 125 223 0 0 
Ústecký 15 205 329 6 91 463 
Liberecký 10 165 409 4 67 180 
Královéhradecký 24 549 330 9 209 394 
Pardubický 22 439 570 9 200 900 
Vysočina 19 311 408 5 66 540 
Jihomoravský 55 794 848 19 234 083 
Olomoucký 23 388 319 7 87 288 
Zlínský 23 283 722 8 87 334 
Moravskoslezský 29 497 555 7 86 137 
celkem 313 4 955 896 94 1 394 055 
Zdroj: interní materiály MPO 
 
Velké rozdíly jsou mezi kraji i pokud srovnáme výši získané dotace s jejich populační 
velikostí (viz Graf IN.1). Podle tohoto srovnání jsou výrazně na prvním místě kraje 
Královehradecký a Pardubický. Zajímavé by zde bylo sledovat, zda je jejich „náskok“ dán 
například aktivnějším přístupem zprostředkujícího subjektu a aktivní prácí s potenciálními 
žadateli, a to i z důvodu relativně menších rozdílů mezi zbývajícími kraji. Průměr Česka 
překračují ještě kraje Středočeský, Jihomoravský a Liberecký. Podle pořadí prvních čtyř krajů 
se zdá, že koncentrace inovativních firem souvisí s rozložením „výzkumného“ potenciálu 
v ČR, dobré postavení Libereckého kraje lze spojit se silným segmentem domácích 
inovačních firem navázaných na tradiční obory tohoto kraje. 
Pravděpodobně ne zcela překvapivý je neúspěch Karlovarského kraje, který je možné 
považovat z pohledu inovačního potenciálu za nejslabší mezi kraji. Překvapivé však je, že 
z 11 podaných žádostí neuspěla ani jedna. 
 
Graf IN. 1: Intenzita podpory dle krajů (dotace v Kč na 1 obyvatele) 
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Významné rozdíly jsou mezi kraji i podle úspěšnosti žadatelů (viz graf IN.2). Kraje s nejvyšší 
poptávkou (tedy STČ a JHM) byly z tohoto pohledu méně úspěšné než kraje ostatní, i přesto 
si dokázaly udržet první pozice podle výše obdržené dotace. Nejúspěšnější naopak byly kraje 
Pardubický, Liberecký, Královehradecký a Ústecký. Výrazně zaostaly kraje Jihočeský, 
Plzeňský a Karlovarský, kde neuspěl ani jeden projekt. 
 
Graf IN. 2: Úspěšnost žadatelů o poskytnutí podpory dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 
Z celkem 313 přijatých žádostí bylo 94 projektů vybráno k podpoře (viz tabulka IN.1) 
a z původně požadovaných 5 mld. Kč bylo rozhodnuto o podpoře přibližně 1,4 mld. Kč. 
K datu hodnocení (10/2008) bylo již ukončeno všech 94 projektů, u 7 projektů zbývá ještě 
proplacení prostředků (viz tabulka IN.2 a graf IN.3), to se týká především kraje Plzeňského 
a Moravskoslezského. Stoprocentně byly proplaceny dotace v kraji Vysočina a Jihočeském 
kraji (které byly v rámci ČR nejnižší). 
 
Tabulka IN. 2: Realizované projekty v programu Inovace dle krajů 

Ukončeno Autorizováno OSF Proplaceno Kraj 
Počet 
projektů 

Objem (Kč) Počet 
projektů 

Objem (Kč) Počet 
projektů 

Objem (Kč) 

Středočeský  15 214 460 14 186 259 14 186 259 
Jihočeský  2 12 401 2 12 401 2 12 401 
Plzeňský  3 36 875 2 11 872 2 9 980 
Karlovarský  0 0 0 0 0 0 
Ústecký  6 91 463 5 73 513 5 73 513 
Liberecký  4 67 180 4 66 082 4 66 082 
Královéhradecký  9 209 394 8 197 171 8 197 171 
Pardubický  9 200 900 9 189 213 9 189 213 
Vysočina 5 66 540 5 66 540 5 66 540 
Jihomoravský  19 234 083 19 209 303 18 185 933 
Olomoucký  7 87 288 7 81 717 7 81 717 
Zlínský  8 87 334 7 72 287 7 72 287 
Moravskoslezský  7 86 137 7 76 779 6 37 121 
Celkem  94 1 394 055 89 1 243 136 87 1 178 215 
Zdroj: interní materiály MPO 
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Graf IN. 3: Poměr rozhodnutých a proplacených dotací projektů programu Inovace dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 

Fyzické výstupy realizovaných projektů programu Inovace dle regionů ČR 
V následující tabulce je uveden přehled indikátorů výstupů, které jsou pro program Inovace 
dostupné. Tyto indikátory neukazují na kauzální vazby mezi výší podpory, realizovanými 
výstupy a již uskutečněnými nebo očekávatelnými dopady. U těchto indikátorů není 
definována jednotka (např. inovace výrobku), což komplikuje hodnocení relativních dopadů 
a rozdíly v nich mezi kraji. 
 
Tabulka IN. 3: Fyzické výstupy realizovaných projektů dle krajů 
Kraj počet 

projektů 
I1-inovace výrobků I2-inovace technologie I3-inovace služeb 

Středočeský 15 43 11 1 
Jihočeský 3 3 0 1 
Plzeňský 3 3 3 0 
Karlovarský 0 0 0 0 
Ústecký 6 7 6 3 
Liberecký 4 21 5 0 
Královéhradecký 9 74 4 0 
Pardubický 9 24 9 37 
Vysočina 5 25 5 0 
Jihomoravský 19 125 17 0 
Olomoucký 7 25 0 1 
Zlínský 8 28 2 2 
Moravskoslezský 7 14 14 1 
celkem 95 392 76 46 
Zdroj: interní materiály MPO 
 

Výsledky realizovaných projektů programu Inovace dle regionů ČR 
Podle tabulky a grafu IN.4 je patrné, že počet nově vytvořených pracovních míst nesouvisí 
přímo s výší dotace projektů, vymyká se především Středočeský kraj na jedné straně 
a Královehradecký a Pardubický na straně druhé v případě MSP a Zlínský kraj pokud jsou 
uvažovány všechny podpořené firmy. V případě MSP kontrastuje výše dotace s nově 
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vytvořenými PM zejména u Královehradeckého a Pardubického kraje. V těchto krajích 
přispěly k růstu nových PM především velké firmy a v celkovém srovnání je postavení těchto 
krajů více „odpovídající“ vzhledem k výši dotace. Na druhé straně jsou kraje s nízkým 
počtem nových PM, mezi něž patří častěji kraje s nižší dotací. Vzhledem k řádově odlišných 
rozdílech ve výši dotace mezi kraji a celkovém počtu nově vytvořených PM se lze domnívat, 
že rozdíly v nově vytvořených místech podpořenými firmami jsou však důsledkem rozdílného 
vývoje poptávky po produktu podpořených firem. 

Vytvořená pracovní místa je však třeba hodnotit také v souvislosti s celkovou změnou 
zaměstnanosti, a to z důvodu snahy zohlednit „čistý“ efekt projektu a podpory. Zde budou 
z výše uvedených důvodů hodnoceny pouze MSP, v tabulce jsou však pro úplnost informace 
uvedeny i údaje za ostatní firmy. Z tohoto srovnání nejlépe vychází opět Středočeský kraj 
společně s krajem Jihomoravským. V těchto krajích je nárůst celkové zaměstnanosti výrazně 
vyšší než nárůst PM vytvořených v souvislosti s projektem, které tvoří přes 50 % přírůstku 
v celé ČR. V těchto krajích lze tedy očekávat vyšší pozitivní výsledky, potažmo dopady 
programu. Naopak negativní je toto srovnání u krajů Olomouckého, Pardubického 
a Libereckého, což může znamenat, že firmy díky inovacím dosáhly vyšší produktivity / 
efektivity a mohly několik zaměstnanců propustit. Na druhou stranu se také mohly potýkat 
s problémy danými vnějšími podmínkami a je otázkou, nakolik se jim podařilo využít 
podpory programu. Pro adekvátní hodnocení je tak třeba sledovat údaje na úrovni 
jednotlivých projektů a také v delším časovém horizontu. 

Tabulka IN. 4: Změna zaměstnanosti žadatelů programu a nově vytvořená pracovní místa v souvislosti s projekty dle 
krajů (pouze MSP) 

změna počtu zaměstnanců podpořených 
firem 

nově vytvořená pracovní místa v souvislosti 
s projektem 

Kraj 

MSP Ostatní MSP ostatní 
Středočeský  147,0 -137,0 69,0 16,0 
Jihočeský  4,1 -33,0 2,0 0,0 
Plzeňský  14,0 116,8 12,0 0,0 
Karlovarský  x X x x 
Ústecký  -2,7 -56,5 15,0 27,0 
Liberecký  -18,0 0,0 16,0 0,0 
Královéhradecký  25,5 103,0 5,0 61,0 
Pardubický  -17,0 238,5 11,0 18,0 
Vysočina 4,0 -399,5 2,0 0,0 
Jihomoravský  166,5 390,6 42,0 49,0 
Olomoucký  -19,5 -88,0 3,0 0,0 
Zlínský  34,5 139,5 26,0 52,0 
Moravskoslezský  41,0 531,0 0,0 48,0 
Celkem 379,4 805,4 203,0 271,0 
Zdroj: interní materiály MPO 
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Graf IN. 4: Srovnání výše dotace a nových PM vytvořených podpořenými firmami dle krajů – pouze MSP 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 

Graf IN. 5: Srovnání výše dotace a nových PM vytvořených podpořenými firmami dle krajů –  všechny firmy 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 

Závěr – souhrnné hodnocení regionálních dopadů programu Inovace 
V rámci programu Inovace bylo podpořeno 94 projektů z celkem 313 přijatých žádostí 
o poskytnutí podpory. Výše podpory z programu dosáhla 1 394 mil. Kč, přičemž požadovaná 
výše v přijatých žádostech činila celkem téměř čtyřnásobek – 4 995 mil. Kč. Jak přijaté 
žádosti, tak podpořené projekty se koncentrují nejvíce do čtyř krajů – Středočeského, 
Jihomoravského, Královéhradeckého a Pardubického. Dohromady na tyto kraje připadá 52 
podpořených projektů (55 %) a přibližně 858 mil. Kč podpory (62 %). V relativním srovnání 
je dobré postavení také Libereckého a Zlínského kraje. Naopak velmi nízká podpora připadla 
na Plzeňský a Jihočeský kraj (přibližně 3,5 %) a ani jeden projekt neuspěl v tomto programu 
v kraji Karlovarském. U programu Inovace se tedy zdá, že koncentrace podpory souvisí 
s inovačním potenciálem krajů, resp. vyšší koncentrací akademických institucí, především 
vysokých škol, na které se patrně váží také inovativní firmy. 
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K hodnocení dopadů projektů, které lze očekávat spíše v dlouhodobém pohledu, lze 
v současnosti využít zprostředkované hodnocení růstového potenciálu podpořených firem, 
a to prostřednictvím analyzovaných změn zaměstnanosti. Výsledky v tomto hodnocení jsou 
však nejednoznačné a lépe si vedou pouze kraje Středočeský a Jihomoravský. U druhých 
dvou krajů s nejvyšší dotací (Pardubický a Královéhradecký) byla vytvořena nová pracovní 
místa především ve velkých firmách, kde je však nutno vzít v úvahu větší vliv vnějších 
faktorů. Tyto rozdíly mohou být dány rozdílným charakterem podpořených „inovací“, jejichž 
úspěch je do značné míry těžko předvídatelný (zejména pokud se jedná o inovace nové na 
trhu, pro které je třeba teprve vytvořit také poptávku) a v mnoha případech se může dostavit 
až v delším časovém horizontu. Pro adekvátní hodnocení je však třeba sledovat údaje na 
úrovni jednotlivých projektů a také v delším časovém horizontu. Nejednoznačné působení 
podpořených inovací a vnějších faktorů lze vysledovat v krajích Olomouckém, Pardubickém 
a Libereckém, kde v souvislosti s projekty vznikla nová pracovní místa, zároveň však došlo 
k poklesu celkové zaměstnanosti podpořených firem. 
 
10. Program Obnovitelné zdroje  

Tabulka O.1 obsahuje informace o (i) přijatých žádostech a (ii) konečných rozhodnutích 
o poskytnutí dotace z programu Obnovitelné zdroje. Na první pohled jsou zde patrné velké 
rozdíly v zájmu o podporu i rozložení podpořených projektů. Poptávka je koncentrována 
zejména do tří, resp. pěti krajů, mezi kterými převažují kraje Čech – Ústecký, Plzeňský, 
Středočeský a Jihočeský kraj, společně s krajem Jihomoravským. Struktura poptávky se tak 
liší od ostatních programů zaměřených více na ekonomickou stránku podnikání. V případě 
dvou krajů – Středočeského a Jihomoravského – je však poptávka po tomto programu vysoká 
podobně jako v dalších programech OPPP. 
Mezi počtem projektů a požadovanou výši dotace jsou mírné rozdíly. V Moravskoslezském, 
Pardubickém, Královehradeckém a Libereckém kraji převládaly spíše menší projekty, naopak 
ve Zlínském kraji byla průměrná velikost projektů nejvyšší. 
 
Tabulka O. 1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle krajů 

Přijaté žádosti Rozhodnuto Kraj 
Počet projektů Objem (tis. Kč) Počet projektů Objem (tis. Kč) 

Středočeský  21 367 423 7 111 941 
Jihočeský  17 259 650 7 78 347 
Plzeňský  18 379 496 4 52 736 
Karlovarský  5 52 643 3 19 528 
Ústecký  21 452 363 6 99 810 
Liberecký  7 94 933 4 15 906 
Královéhradecký  10 56 839 6 18 873 
Pardubický  10 40 306 6 15 785 
Vysočina 7 146 689 3 34 669 
Jihomoravský  13 264 099 7 129 688 
Olomoucký  15 174 651 6 51 936 
Zlínský  8 117 084 3 66 430 
Moravskoslezský  10 178 788 1 1 682 
Celkem  162 2 584 964 63 697 331 
Zdroj: interní materiály MPO 
 
Rozdíly mezi kraji popisuje také srovnání intenzity podpory, tj. srovnání výše podpory 
s populační velikostí krajů. Graf O.1 potvrzuje vyšší zájem o podporu z programu a také vyšší 
„úspěšnost“ krajů Čech,zejména Jihočeského a Ústeckého. Nadprůměrná je výše podpory 
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také v krajích Středočeském a Plzeňském, mezi moravskými kraji u Jihomoravského, 
Zlínského a Olomouckého. Naopak minimální podporu získal kraj Moravskoslezský. 
Důvodem je zejména „propad“ většiny projektů – z 10 žádostí byl podpořen pouze jeden 
projekt.  
Zajímavé je, že kraje s vyšší intenzitou patří spíše mezi méně úspěšné; poptávka v těchto 
krajích tedy musela výrazně „převyšovat“ jejich velikost, neboť si dokázaly i přes vyšší ztrátu 
udržet dobrou výslednou pozici. Úspěšný byl také Zlínský kraj, kde se dokázaly prosadit větší 
projekty a kraj tak posunuly podle dotace dopředu, ač větší část projektů neprošla. Úspěšnost 
krajů shrnuje graf O.2. 
 
Graf O. 1: Intenzita podpory dle krajů (dotace na 1 obyvatele v Kč) 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 

Graf O. 2: Úspěšnost žadatelů o poskytnutí podpory dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 
Z celkem 162 přijatých žádostí bylo 63 projektů vybráno k podpoře (viz tabulka O.1) 
a z původně požadovaných 2 585 mil. Kč bylo rozhodnuto o podpoře 697 mil. Kč, tedy méně 
než třetinou. Poptávka po podpoře programu Obnovitelné zdroje tedy výrazně převyšovala 
jeho možnosti. K datu hodnocení (10/2008) bylo dokončeno již všech 63 projektů, pouze u 52 
však byly zatím autorizovány provedené výdaje (viz tabulka O.3). Kromě Jihomoravského 
kraje zbývají prostředky k proplacení u všech krajů, nejvíce u kraje Středočeského. 
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Tabulka O. 2: Realizované projekty v programu Obnovitelné zdroje dle krajů 
Ukončeno Autorizováno OSF Proplaceno Kraj 
Počet 
projektů 

Objem  
(tis. Kč) 

Počet 
projektů 

Objem  
(tis. Kč) 

Počet 
projektů 

Objem  
(tis. Kč) 

Středočeský  7 111 941 5 62 042 4 32 042 
Jihočeský  7 78 347 7 82 178 6 50 451 
Plzeňský  4 52 736 3 31 176 3 31 176 
Karlovarský  3 19 528 2 17 140 2 17 140 
Ústecký  6 99 810 6 93 070 6 93 070 
Liberecký  4 15 906 2 9 958 2 9 958 
Královéhradecký  6 18 873 5 18 866 4 12 844 
Pardubický  6 15 785 6 16 296 5 14 864 
Vysočina 3 34 669 2 30 305 2 26 556 
Jihomoravský  7 129 688 7 139 673 7 129 673 
Olomoucký  6 51 936 4 45 928 4 45 928 
Zlínský  3 66 430 3 45 032 3 45 032 
Moravskoslezský  1 1 682 1 1 532 1 1 532 
Celkem 63 697 331 53 593 196 49 510 266 
Zdroj: interní materiály MPO 
 
Graf O. 3: Poměr rozhodnutých a proplacených dotací projektů programu Obnovitelné zdroje dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 

Fyzické výstupy realizovaných projektů programu Obnovitelné zdroje dle 
regionů ČR 
V rámci programu Obnovitelné zdroje se jako nejvhodnější indikátor hodnocení výstupů 
projektů jeví ukazatel vytvořené kapacity, tj. instalovaný tepelný nebo elektrický výkon 
z obnovitelných zdrojů. Podle tabulky O.4 je patrné, že instalovaný výkon dle krajů je velmi 
odlišný. Celkově nelze vysledovat přímou souvislost mezi výší dotace a instalovaným 
výkonem, ačkoliv se zdá, že logicky vyšších výstupů dosahovaly projekty s vyšší dotací. 
Výstupy projektu lze tedy relevantně hodnotit pouze společně s dalšími informacemi 
o realizovaných projektech. Odlišnosti mezi kraji a vazbou vstupy-výstupy nemusí být dány 
totiž dány určitým „předražením“ projektů, ale jejich specifičností a významnou odlišností. 
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Tabulka O. 3: Fyzické výstupy realizovaných projektů dle krajů 
Instalovaný elektrický výkon 
z obnovitelných zdrojů (MW) 

Instalovaný tepelný výkon 
z obnovitelných zdrojů (MW) 

Kraj Počet 
podpořených 
subjektů Výchozí hodnota Skutečná 

hodnota 
Výchozí hodnota Skutečná 

hodnota 
Středočeský  7 7,04 8,08 0 0,56 
Jihočeský  7 0 1,42 0 0,06 
Plzeňský  4 0 1,97 0 1,13 
Karlovarský  3 0 0,91 0 0 
Ústecký  6 0,50 6,67 0 0 
Liberecký  4 0,79 1,25 0 0 
Královéhradecký  6 0,54 1,54 0 0 
Pardubický  6 0,22 1,10 0 0 
Vysočina 3 0 0,94 0 0,72 
Jihomoravský  7 0 3,33 0,14 1,95 
Olomoucký  6 0,99 6,00 0 2,30 
Zlínský  3 2,69 4,20 0,71 1,11 
Moravskoslezský 1 0 0 0 0,4 
Celkem  63 12,77 37,41 0,85 8,23 
Zdroj: interní materiály MPO 
 
Graf O. 4: Srovnání výše dotace a instalovaného elektrického a tepelného výkonu projektů programu dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 

Výsledky realizovaných projektů programu Obnovitelné zdroje dle regionů ČR 
Za výsledek podpořeného projektu je považován přímý důsledek na straně podpořeného 
subjektu pramenící z realizace fyzických výstupů daného projektu. Hlavními indikátory, 
jejichž prostřednictvím lze relevantně podchytit přímé důsledky projektů programu 
Obnovitelné zdroje na straně podpořených subjektů, je vyrobená elektrická či tepelná energie 
z obnovitelných zdrojů, zprostředkované hodnocení je možné přes počet vytvořených 
pracovních míst. 
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Tabulka O. 4: Vyrobená elektrická či tepelná energie z obnovitelných zdrojů projektů programu Obnovitelné zdroje 
dle krajů 

Vyrobená elektrická energie z obnovitelných 
zdrojů (MWh/rok) 

Vyrobená tepelná energie z obnovitelných 
zdrojů (Gj/rok) 

Kraj 

Skutečná hodnota Cílová hodnota Skutečná hodnota Cílová hodnota 
Středočeský  29 495 25 577,28 0 1 893,09 
Jihočeský  0 2 747,43 0 1 013,55 
Plzeňský  0 3 494 0 0 
Karlovarský  0 3 046,31 0 0 
Ústecký  0 15 161,81 0 0 
Liberecký  2 546,65 4 216,61 0 0 
Královéhradecký  1 658,2 5 778,42 0 0 
Pardubický  988,1 2 271,95 0 0 
Vysočina 0 1121 0 0 
Jihomoravský  0 14 786,14 6 912 34 835,49 
Olomoucký  2 456,1 13 457,8 0 1 6567 
Zlínský  8 917,6 10 408,25 7 644 1 1623 
Moravskoslezský 0 0 0 3 230 
Celkem  46 061,65 102 067 14 556 69 162,13 
Zdroj: interní materiály MPO 
 
 
Podle tabulky O.5 a grafu O.5 je patrné, že k vytvoření nových pracovních míst v souvislosti 
s projektem nedošlo ve všech z krajů. K nejvyššímu nárůstu došlo v krajích Jihočeském 
a Jihomoravském, tedy krajích s vyšší celkovou dotací. Podle grafu O.5 se však zdá, že počet 
vytvořených PM nesouvisí s výší dotace projektu a hlavní dopady programu lze tedy patrně 
nalézt v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie a snížení negativních dopadů na životní 
prostředí. 
 
Tabulka O. 5: Změna zaměstnanosti žadatelů programu a nově vytvořená prac. místa v souvislosti s proj. dle krajů 
Kraj změna počtu zaměstnanců podpořených 

firem 
Nově vytvořená pracovní místa v souvislosti 
s projektem 

Středočeský  41,0 7,0 
Jihočeský  33,0 16,0 
Plzeňský  10,0 10,0 
Karlovarský  -1,0 0,0 
Ústecký  11,0 3,0 
Liberecký  -3,5 0,0 
Královéhradecký  9,0 3,0 
Pardubický  8,0 5,0 
Vysočina 20,5 7,5 
Jihomoravský  29,0 14,0 
Olomoucký  4,7 5,0 
Zlínský  30,0 4,0 
Moravskoslezský 16,6 7,0 
Celkem  208,3 81,5 
Zdroj: interní materiály MPO 
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Graf O. 5: Srovnání výše dotace a nových PM vytvořených podpořenými firmami dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 

Závěr – souhrnné hodnocení regionálních dopadů programu Obnovitelné 
zdroje 
 
V rámci programu Obnovitelné zdroje bylo podpořeno celkem 63 projektů z celkem 162 
přijatých žádostí o poskytnutí podpory. Výše podpory z programu dosáhla 697 mil. Kč, 
přičemž požadovaná výše v přijatých žádostech činila celkem 2 585 mil. Kč. Rozdíly mezi 
kraji ve výši podpory nejsou tak významné jako u jiných programů. Nejvyšší dotace byla 
přidělena projektům v krajích Jihomoravském, Středočeském, Ústeckém a Jihočeském – 
celkem 420 mil. Kč (60 %) pro 27 projektů. Naopak výrazně nejnižší podporu získal 
Moravskoslezský kraj, kde z 10 žádostí uspěl pouze 1 projekt. 
S výjimkou Jihočeského kraje byly ve výše jmenovaných krajích vytvořeny také vyšší 
kapacity (instalovaný výkon) a je zde předpokládán vyšší objem vyrobené elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Potenciál pozitivního dopadu programu je v těchto krajích tedy 
relativně nejvyšší. 
 
11. Program Úspory energie 

Tabulka UE.1 obsahuje informace o (i) přijatých žádostech a (ii) konečných rozhodnutích 
o poskytnutí dotace z programu Úspory energie. Reálná poptávka kvantifikovaná počtem 
žádostí a objemem požadovaných peněz se však může lišit od objektivně existujících potřeb 
subjektů v regionech (latentní poptávka/zájem). Při hodnocení regionálního rozložení 
přijatých žádostí je tak třeba zohlednit možné faktory, které mohly ovlivnit rozhodnutí 
subjektů v regionech žádost vytvořit a podat. 

Mezi jednotlivými kraji existují, jak z hlediska zájmu, tak z hlediska výsledné získané dotace 
relativně významné rozdíly. Tyto rozdíly se však týkají především finanční dotace, nikoliv 
počtu projektů, a to z důvodu celkově nízkého počtu žadatelů i výsledných podpořených 
projektů. 
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Tabulka UE. 1: Přijaté žádosti a udělená rozhodnutí o poskytnutí podpory dle krajů 

přijaté žádosti podpořené projekty Kraj 
počet dotace (tis. Kč) počet dotace (tis. Kč) 

Středočeský 4 6 722 3 5 492 
Jihočeský 4 7 593 2 3 500 
Plzeňský 2 13 384 2 13 384 
Karlovarský 3 6 856 3 6 856 
Ústecký 2 9 980 2 9 980 
Liberecký 1 844 1 844 
Královéhradecký 6 21 660 5 13 240 
Pardubický 7 17 216 5 10 948 
Vysočina 5 7 891 3 4 484 
Jihomoravský 3 13 300 3 13 300 
Olomoucký 2 17 800 1 17 800 
Zlínský 4 5 644 4 5 644 
Moravskoslezský 4 19 324 1 7 536 
Celkem 47 148 214 35 113 008 
Zdroj: interní materiály MPO 
 
Z hodnot o přijatých žádostech vyplývá, že o podporu z programu Úspory energie se více 
ucházely subjekty ze čtyř krajů – Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého 
a Moravskoslezského. Dohromady tyto čtyři kraje koncentrovaly podle požadované dotace 
zhruba 50 % poptávky. Podle výše rozhodnuté podpory je koncentrace podpory mírně 
odlišná, Moravskoslezský kraj je nahrazen krajem Plzeňským a Jihomoravským. Těchto 5 
krajů získalo celkem 68,6 mil. Kč z celkových 113 mil. Kč rozdělených v programu. I u 
ostatních krajů s vyšší poptávkou se zdá úspěšnost žádostí nižší než u krajů s nižší poptávkou 
(viz níže). Celkové rozložení mezi Čechy a Moravu je velmi podobné, s mírnou převahou 
regionů Čech. Nejvyšší počet projektů byl podpořen v Pardubickém a Královehradeckém 
kraji (5), naopak pouze jeden projekt v krajích Libereckém, Olomouckém 
a Moravskoslezském. V případě Olomouckého kraje se však tímto jedním projektem podařilo 
získat celkově nejvyšší dotaci mezi kraji (více než 17 mil. Kč). 

Výraznější rozdíly jsou mezi kraji, pokud srovnáme výši získané dotace s jejich populační 
velikostí (viz Graf UE.1). V tomto pohledu opět vyniká Olomoucký kraj společně s kraji 
Pardubickým, Královéhradeckým, Plzeňským a Karlovarským. K odlišnému pohledu na výši 
dotace tak dojde zejména u kraje Moravskoslezského a Jihomoravského. Oba kraje, které 
získaly relativně vysokou část celkové dotace, jsou z tohoto relativního hlediska ve slabším 
průměru. 

Relativně menší rozdíly jsou mezi kraji v případě „úspěšnosti“ předložených žádostí. Graf 
UE.2 zobrazuje podíl celkové výše poskytnuté podpory k celkové výši požadované podpory 
v přijatých žádostech dle krajů. Srovnání úspěšnosti žadatelů za jeden program je velmi 
problematické, nicméně může naznačovat určité regionální rozdíly v kvalitě předkládaných 
žádostí, popř. dopadech aktivit zaměřených na školení, informování a další podporu 
potenciálních žadatelů. 
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Graf UE. 1: Intenzita podpory dle krajů (dotace na 1 obyvatele v Kč) 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 
Graf UE. 2: Úspěšnost žadatelů o poskytnutí podpory dle krajů 
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Z celkem 47 přijatých žádostí bylo 35 projektů vybráno k podpoře (viz tabulka UE.1) 
a z původně požadovaných 148 mil. Kč bylo rozhodnuto o podpoře 113 mil. Kč. K datu 
hodnocení (10/2008) bylo již ukončeno všech 35 projektů, u jednoho projektu zbývá ještě 
autorizace a proplacení prostředků. (viz tabulka UE.2 a graf UE.3). 
 
Tabulka UE. 2: Realizované projekty v programu Úspory energie dle krajů 

Ukončeno Autorizováno OSF Proplaceno Kraj 
Počet 
projektů 

Objem (Kč) Počet 
projektů 

Objem (Kč) Počet 
projektů 

Objem (Kč) 

Středočeský  3 5 492 3 6 357 3 5 325 
Jihočeský  2 3 500 2 3 488 2 3 488 
Plzeňský  2 13 384 2 13 273 2 13 273 
Karlovarský  3 6 856 3 6 856 3 6 856 
Ústecký  2 9 980 2 9 980 2 9 980 
Liberecký  1 844 0 0 0 0 
Královéhradecký  5 13 240 5 12 990 5 12 990 
Pardubický  5 10 948 5 10 670 5 9 954 
Vysočina-celkem 3 4 484 3 4 451 3 4 451 
Jihomoravský  3 13 300 3 13 115 3 13 115 
Olomoucký  1 17 800 1 17 725 1 17 725 
Zlínský  4 5 644 4 5 404 4 5 404 
Moravskoslezský  1 7 536 1 7 536 1 7 536 
Celkem  35 113 008 34 111 844 34 110 096 
Zdroj: interní materiály MPO 
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Graf UE. 3: Poměr rozhodnutých a proplacených dotací projektů programu Úspory energie dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 

Fyzické výstupy realizovaných projektů programu Úspory energie dle regionů 
ČR 
V rámci programu Úspory energie se jako nejvhodnější indikátor hodnocení výstupů projektů 
jeví ukazatel vytvořené kapacity, tj. instalovaný tepelný nebo elektrický výkon. Podle tabulky 
UE.3 je patrné, že instalovaný výkon dle krajů je velmi odlišný. U většiny krajů nelze 
vysledovat souvislost mezi výší dotace a instalovaným výkonem. Výstupy projektu je tedy 
vhodné hodnotit pouze společně s dalšími informacemi o realizovaných projektech. Odlišnosti 
mezi kraji a vazbou vstupy-výstupy nemusí být dány totiž dány určitou „předřazeností“ 
projektů, ale jejich specifičností a významnou odlišností. 
 
Tabulka UE. 3: Výstupy realizovaných projektů programu Úspory energie dle krajů 
Kraj Instalovaný elektrický výkon (MW) Instalovaný tepelný výkon (MW) 
Středočeský  0 0 
Jihočeský  0 2,22 
Plzeňský  0 4,05 
Karlovarský  0 1,98 
Ústecký  0,1 6,2 
Liberecký  0 0 
Královéhradecký  0,79 6,93 
Pardubický  0,04 1,41 
Vysočina 1,09 7,08 
Jihomoravský  0,04 0,42 
Olomoucký  0 10,94 
Zlínský  1,02 6,71 
Moravskoslezský  0 6,6 
Celkem  3,08 54,54 
Zdroj: interní materiály MPO 
 

Výsledky realizovaných projektů programu Úspory energie dle regionů ČR 
Podle tabulky UE 4 a grafu UE.5 je patrné, že k vytvoření nových vytvořených pracovních 
míst v souvislosti s projektem došlo jen v některých z krajů. Konkrétně v krajích Zlínském, 
Pardubickém, Královehradeckém, Ústeckém a Jihomoravském. Počet vytvořených PM však 
podle grafu UE.4 nesouvisí s výší dotací projektu. Navíc, v krajích s vysokým počtem nových 
PM došlo k poklesu celkové zaměstnanosti. Celkové výsledky projektů tohoto programu lze 
tak velmi pravděpodobně nalézt výlučně ve sféře úspory energie, nikoliv v oblasti 
významných ekonomických dopadů. 
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Tabulka UE. 4: Změna zaměstnanosti žadatelů programu a nově vytvořená prac. místa v souvislosti s proj. dle krajů 
Kraj změna počtu zaměstnanců podpořených 

firem 
Nově vytvořená pracovní místa v souvislosti 
s projektem 

Středočeský  0,0 0,0 
Jihočeský  -116,0 0,0 
Plzeňský  -4,0 0,0 
Karlovarský  -50,0 0,0 
Ústecký  9,0 2,0 
Liberecký  0,0 0,0 
Královéhradecký  48,0 7,0 
Pardubický  -24,0 12,0 
Vysočina 10,0 0,0 
Jihomoravský  33,7 2,0 
Olomoucký  29,0 0,0 
Zlínský  -64,0 17,0 
Moravskoslezský  2,0 0,0 
Celkem -126,3 40,0 
Zdroj: interní materiály MPO 
 

Graf UE. 4: Srovnání výše dotace (rozhodnuto) a nových PM vytvořených podpořenými MSP firmami dle krajů 
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Zdroj: interní materiály MPO 
 

Závěr – souhrnné hodnocení regionálních dopadů programu Úspory energie 
V rámci programu Úspory energie bylo podpořeno celkem 35 projektů z celkem 47 přijatých 
žádostí o poskytnutí podporu. Výše podpory z programu dosáhla 113 mil. Kč, přičemž 
požadovaná výše v přijatých žádostech činila celkem 148 mil. Kč. Rozdíly mezi kraji ve výši 
podpory nejsou tak významné jako u jiných programů. Nejvyšší dotace byla přidělena 
projektům v krajích Olomouckém, Plzeňském, Královehradeckém – celkem 57 mil. Kč 
(50%). Naopak výrazně nejnižší podporu získal Liberecký kraj.
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IV. Evaluační část 

Tato část zprávy integruje poznatky z prvních dvou částí, které hodnotí socioekonomický 
vývoj v regionech soudržnosti (a krajích ČR) a sumarizují výsledky a průběh realizace OPPP 
v regionech soudržnosti a krajích ČR s tím, že prezentují a diskutují zejména dopady na 
pracovní místa a přidanou hodnotu. Zdrojem dat pro níže provedené hodnocení dopadů OPPP 
na hospodářství jednotlivých regionů ČR je Informační systém OPPP (dále jen ISOP). 
 
1. Střední Čechy 
Intenzita podpory 
Subjekty se sídlem na území regionu Střední Čechy získaly z OPPP dotace v celkové výši 
1 179,1 milionu Kč, což představuje 14,8 % z celkového objemu dotací celého operačního 
programu. Podíl regionu na HDP ČR bez Prahy přitom činí (2006) 13,6 %. Do Středních 
Čech tedy směřoval mírně vyšší podíl celkové podpory OPPP než by odpovídalo hospodářské 
velikosti regionu. Stejný závěr získáme, vztáhneme-li výši podpory k aktivní pracovní síle9. 
Graf SC1 ukazuje, že region Střední Čechy dosáhl nadprůměrné výše celkové dotace z OPPP 
na jednotku aktivní pracovní síly.  
 
Graf SC1: Intenzita podpory dle regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Zaměstnanost a nezaměstnanost dle VŠPS, ČSÚ. 
Pozn. ČR bez Prahy = 100%; Intenzita podpory = výše dotace na 1 zaměstnaného (zaměstnanci + OSVČ) obyvatele. 
 
Při hodnocení intenzity podpory je vhodné zohlednit strukturu celkového objemu dotace dle 
typu příjemce. Užitečné je rozlišovat zejména mezi projekty, kdy je příjemcem přímo firma, 
a projekty, kdy je příjemcem jiný typ subjektu – např. škola, obec apod. (podrobněji viz 
kapitola věnovaná metodice). Z grafu SC1 vyplývá, že v případě projektů, kdy příjemcem 
dotace byly přímo firmy, byla intenzita podpory o 18,5 % vyšší (1 239 Kč na zaměstnanou 
osobu) než byl průměr všech způsobilých regionů NUTS II (1 046 Kč na zaměstnanou 
osobu). V případě celkové dotace byla intenzita podpory v regionu Střední Čechy vyšší pouze 
o 9,2 % - (2 028 Kč vs. 1 857 Kč). Přímá podpora firmám činila 720,4 milionu Kč, což je 61,1 
% celkové podpory směřující do regionu. Vyšší intenzita přímé podpory firem vytváří 
podmínky pro relativně dřívější náběh dopadů na hospodářství regionu, neboť dopady 
nepřímé podpory (např. investice do podpůrné infrastruktury) se projeví s podstatně vyšším 
zpožděním. 

                                                           
9 Ekonomicky aktivní obyvatel může mít dva různé statusy: (i) zaměstnaný (zaměstnanec nebo podnikatel), (ii) nezaměstnaný. 
Počet zaměstnaných tak vyjadřuje ekonomickou velikost regionu prostřednictvím objemu aktivní pracovní síly. 
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Graf SC2 níže zobrazuje podrobnější strukturu podpory z OPPP, kterou region získal. Největší 
část z celkové podpory směřující do regionu byla získána z programu Prosperita (28,3 % - 
333,6 milionu Kč). V rámci tohoto programu získal region Střední Čechy druhý nejvyšší 
objem podpory ze všech regionů (19,0 %). Tyto prostředky byly použity na rozvoj 
infrastruktury pro činnost podpůrných institucí zaměřujících se na rozvoj podmínek pro 
inovační podnikání. Celkem byly podpořeny 4 podnikatelské inkubátory, 3 vědeckotechnické 
parky a 1 centrum pro transfer technologií. Ačkoliv byla v rámci programu Prosperita 
v regionu Střední Čechy vybudována druhá nejmenší plocha pro činnost uvedených 
podpůrných institucí (při druhém nejvyšším objemu dotace z programu), nelze na základě 
velikosti nové plochy (4 545 m2 – inkubátory, 3 558 m2 – VTP) podpůrné infrastruktury 
usuzovat na konečnou velikost dopadů. Hospodářské dopady podnikatelských inkubátorů, 
VTP apod. totiž závisí na rozsahu a kvalitě služeb poskytovaných těmito institucemi a nikoliv 
na počtu inkubovaných firem, resp. na rozloze plochy určené k inkubaci. V tomto kontextu 
tedy lze shrnout, že přes druhý nejvyšší podíl regionu Střední Čechy na podpoře z programu 
Prosperita došlo k druhému nejmenšímu rozšíření plochy podnikatelských inkubátorů a VTP. 
 
Graf SC2: Struktura podpory z OPPP dle jednotlivých programů 
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Přes 20 % celkové podpory z OPPP směřující do regionu připadá ještě na program Rozvoj, 
jenž byl spolu s programem Inovace dle objemu dotace největším programem, ve kterém byly 
příjemci pouze firmy. V programu Rozvoj byly přitom podpořeny výhradně MSP. 
 
Graf: Struktura podpory z OPPP  dle odvětví OKEČ zpracovatelského průmyslu v regionu NUTS II Střední Čechy 
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Oborová struktura podpory (dle OKEČ žadatelů) z OPPP v regionu Střední Čechy ukazuje, že 
40,3 % z celkové podpory regionu z OPPP směřovalo na projekty se zaměřením mimo 
zpracovatelský průmysl. Téměř 60 % z tohoto objemu prostředků směřovalo na projekty 
s OKEČ 73100 (Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd). Přes vlastní 
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zaměření mimo zpracovatelský průmysl se však jedná o podporu aktivit s dopadem na 
zpracovatelský průmysl. Zejména o podpůrnou infrastrukturu pro inovační podnikání.  

Analýza struktury podpory směřující přímo do zpracovatelského průmyslu potvrzuje, že 
prostředky OPPP směřují do klíčových odvětví regionu. Nejvyšší objem podpory (25,4 %) 
připadá na strojírenství (29), jenž je spolu s automobilovým průmyslem nosnou specializací 
regionu. Automobilový průmysl naopak získal minimální podíl na podpoře, což je dáno 
jednak strukturou firem v sektoru a také zaměřením podpory. Velmi silně byly podpořeny 
také chemický (24) a kovodělný (28) průmysl. Druhý jmenovaný je druhým největším 
odvětvím regionu dle zaměstnanosti. Mimořádně vysoká intenzita podpory byla zaznamenána 
také u recyklace druhotných surovin (37), což je rychle se rozvíjející odvětví průmyslu 
v regionu. 

Dopady na zaměstnanost 
V období 2004 až 2007, tedy v době realizace OPPP, se v regionu Střední Čechy zvýšil počet 
zaměstnaných (zaměstnanci + OSVČ) obyvatel o 34 149 osob. Tento počet osob de-facto 
vyjadřuje absolutní změnu počtu pracovních míst v regionu za dané období. Počet nových 
pracovních míst vytvořených podpořenými firmami z regionu v souvislosti s realizací projektů 
OPPP činí 1,64 % z celkové změny zaměstnanosti za sledované období. Tato hodnota je druhá 
nejnižší mezi sledovanými regiony. Region Střední Čechy totiž ve sledovaném období 
zaznamenal druhý nejvyšší přírůstek počtu zaměstnaných (zaměstnanci + OSVČ) osob. Navíc 
lze předpokládat, že například dopady podpory zaměřené na inovace, školící střediska apod. 
se projeví za delší dobu než např. podpora marketingu nebo modernizace technologického 
vybavení firem 
 

Graf SC4: Dopad realizace OPPP na tvorbu nových pracovních míst dle regionů NUTS II 
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Graf SC5 zobrazuje výši podpory na jedno nové pracovní místo vytvořené podpořenými 
firmami ze Středních Čech dle jednotlivých programů. Nejsilnější dopady (měřeno 
„jednotkovými náklady“ na tvorbu pracovních míst) na trh práce ve Středních Čechách byly 
zaznamenány v rámci programu Reality. Pouze v tomto programu byla nová pracovní místa 
v souvislosti s projekty OPPP vytvořena výrazně levněji než je průměr ČR. Mírně nižší výše 
dotace na jedno pracovní místo byla zaznamenána také v programu Inovace. Naopak 
u programů Školící střediska, Rozvoj a Úspory energií byla výše dotace na jedno nové 
pracovní místo výrazně vyšší než průměr ČR. To znamená, že za stejný objem podpory bylo 
ve většině ostatních regionů vytvořeno podstatně více nových pracovních míst než ve 
Středních Čechách. V programech Prosperita a Obnovitelné zdroje dosud nebyla v souvislosti 
s realizací projektů ve Středních Čechách vytvořena žádná nová pracovní místa. 
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Graf SC5: Výše podpory na jedno nové PM vytvořené podpořenými firmami 
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Dopady na hospodářskou výkonnost 
Celkem bylo z OPPP podpořeno 124 firem z regionu Střední Čechy. Ze 124 podpořených 
firem lze u 109 firem hodnotit vývoj přidané hodnoty. Těchto 109 firem vytvořilo za rok 2007 
přidanou hodnotu (dále jen PH) v celkové výši 7 740,8 milionu Kč. Suma výchozích hodnot10 
PH přitom činila 5 713,3 milionu Kč. Rozdíl mezi výchozí hodnotou PH a dosaženou PH 
v roce 2007 činil dohromady 2 027,5 milionu Kč. V roce 2006 činila hrubá přidaná hodnota 
regionu Střední Čechy 298 969 milionu Kč11. Ze srovnání hodnoty PH regionu v roce 2006 
s PH podpořených firem za rok 2007 lze vyvodit, že PH podpořených firem představuje 
zhruba 2,0 - 2,5 % hrubé přidané hodnoty vytvořené v regionu Středních Čech. 

Při analýze vhodnosti dat pro určení průměrné přidané hodnoty za soubor zkoumaných firem 
jsme dospěli k závěru, že korektnější než uvést jedinou spočítanou hodnotu PH bude ukázat 
rozdělení hodnot u podpořených firem do skupin dle dosažené výše změny PH (viz graf SC6). 
 

Graf SC6: Struktura podpořených firem v regionu dle výše změny přidané hodnoty 
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Z celkem 109 podpořených firem, u nichž lze sledovat vývoj PH, spadá 94 firem do kategorie 
MSP. Graf SC7 porovnává změnu PH podpořených MSP s růstem hrubé přidané hodnoty 
(HPH) vytvořené v daném regionu. Ze srovnání vyplývá, že podpořené MSP v regionu 
Střední Čechy jako celek dosáhly druhé nejvyšší změny PH (61,9 %) mezi sledovanými 
regiony. 
 
                                                           
10 Průměr PH za poslední tři roky před zahájením projektu.  
11 Data za rok 2007 budou publikována až na konci listopadu letošního roku. 
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Graf SC7: Srovnání změny PH podpořených MSP s růstem HPH regionů NUTS II 
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Tento výsledek nelze celý přisuzovat efektu realizované podpory v regionu. V případě tvorby 
pracovních míst činil dopad OPPP 1,64 % (viz výše). Dosažená změna PH za 94 podpořených 
MSP činí celkem 1 642,6 milionu Kč. Ačkoliv lze očekávat, že dopad na změnu PH firmy se 
projeví dříve než dopad na tvorbu pracovních míst, odhadujeme, že tento dopad nepřevýší 10 
%12 z celkové změny PH. V absolutním vyjádření tak odhadujeme dopad získané podpory na 
tvorbu PH podpořených MSP do výše 164 milionu Kč. 
 
2. Jihozápad 
Intenzita podpory 
Subjekty se sídlem na území regionu Jihozápad získaly z OPPP dotace v celkové výši 1 382,1 
milionu Kč, což představuje 17,4 % z celkového objemu dotací celého operačního programu. 
Podíl regionu na HDP ČR bez Prahy přitom činí (2006) 10,6 %. Podíl regionu Jihozápad na 
celkové podpoře z OPPP výrazně přesahuje podíl regionu na HDP. Míra přesahu je v tomto 
případě nejvyšší mezi všemi regiony ČR. Podobný závěr získáme, vztáhneme-li výši podpory 
k aktivní pracovní síle13. Graf JZ1 ukazuje, že region Jihozápad dosáhl nejvyšší celkové 
dotace z OPPP na jednotku aktivní pracovní síly (127,6 % průměru ČR). 
 
Graf JZ1: Intenzita podpory dle regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Zaměstnanost a nezaměstnanost dle VŠPS, ČSÚ. 
 
                                                           
12 Zcela rozhodující vliv na aktuální vývoj PH podpořených firem mají fáze hospodářského cyklu a situace na trzích produktů, na 
které jsou dané firmy zaměřeny.  
13 Ekonomicky aktivní obyvatel může mít dva různé statusy: (i) zaměstnaný (zaměstnanec nebo podnikatel), (ii) nezaměstnaný. 
Počet zaměstnaných tak vyjadřuje ekonomickou velikost regionu prostřednictvím objemu aktivní pracovní síly. 
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Z grafu JZ1 vyplývá, že v případě projektů, kdy příjemcem dotace byly přímo firmy, byla 
intenzita podpory o 18,2 % pod průměrem ČR. Toto je mimořádný rozdíl ve srovnání 
s intenzitou celkové podpory. Podobný pokles intenzity podpory byl zaznamenán již pouze 
v MS regionu. Z této skutečnosti vyplývá, že v regionu Jihozápad byla oproti ostatním 
regionům výrazně vyšší část z celkové dotace směřována na rozvoj podpůrné infrastruktury. 

To dokládá vysoký objem dotací získaných regionem v programu Reality (viz graf JZ2 níže). 
V tomto kontextu je třeba upozornit, že při výrazně vyšším podílu nepřímé podpory firem 
(výstavba podpůrné infrastruktury) lze očekávat pozdější projev dopadů na hospodářskou 
výkonnost podpořených subjektů a tím také na trh práce. Navíc investice do vytváření 
fyzických podmínek pro činnost podpůrných institucí negenerují přínosy firmám automaticky. 
Program Reality, největší co do objemu celkové dotace programů, představuje 56,2 % (783,8 
milionu Kč) celkového objemu dotace, který získaly subjekty v regionu. Důležité je, že 80,7 
% prostředků z tohoto programu (632,2 milionu Kč) šlo na výstavbu podnikatelských objektů 
k pronájmu. Výstavba podnikatelských nemovitostí k pronájmu byla specifickým typem 
projektů v rámci programu Prosperita. Specifikem regionu Jihozápad, resp. PZ kraje, je to, že 
z celkem 20 projektů tohoto typu připadá 15 právě na PZ kraj Vyjádřeno objemem dotace: 
64,5 % (632,2 miliony Kč z 979,7 milionu Kč) všech prostředků na daný typ projektů bylo 
alokováno do jediného regionu a v rámci tohoto regionu do jednoho kraje – Plzeňského. 
Takto mimořádně silná koncentrace podpory nebyla v žádném jiném programu zaznamenána. 
S výjimkou programu Obnovitelné zdroje tak vedle programu Reality podíl žádného jiného 
programu nepřevyšuje podíl daného programu na celkové podpoře OPPP. 
 

Graf JZ2: Struktura podpory z OPPP dle jednotlivých programů 
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Graf: Struktura podpory z OPPP  dle odvětví OKEČ zpracovatelského průmyslu v regionu NUTS II Jihozápad 
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Oborová struktura podpory (dle OKEČ žadatelů) z OPPP v regionu Jihozápad ukazuje, že 
29,8 % z celkové podpory regionu z OPPP směřovalo na projekty se zaměřením mimo 
zpracovatelský průmysl. Dvě pětiny z tohoto objemu prostředků směřovaly na projekty 
v oblasti energetiky, další na OKEČ 70200 (Pronájem vlastních nemovitostí). Přes vlastní 
zaměření mimo zpracovatelský průmysl se však jedná o podporu aktivit s dopadem na 
zpracovatelský průmysl. 

Analýza struktury podpory směřující přímo do zpracovatelského průmyslu ukazuje, že 
prostředky OPPP nesměřují do klíčových odvětví regionu. Region je zcela specifický tím, že 
rozhodující objem prostředků (77,0 %) směřuje do kovodělného průmyslu (28). Nicméně se 
jedná o prostředky z programu Reality, které byly využity na výstavbu objektů k pronájmu. Je 
tedy otázkou, zda-li skutečně jde o podporu pouze kovodělného průmyslu. Všechna ostatní 
odvětví získala pouze velmi nízký objem podpory, nicméně podpora směřující do OKEČ 28 
byla natolik objemná, že region Jihozápad celkově získal druhý nejvyšší objem dotace. 

Dopady na zaměstnanost 
V období 2004-2007, tedy v době realizace OPPP, se v regionu Jihozápad zvýšil počet 
zaměstnaných (zaměstnanci + OSVČ) obyvatel o 23 293 osob. Tento počet osob de-facto 
vyjadřuje absolutní změnu počtu pracovních míst v regionu za dané období. Počet nových 
pracovních míst vytvořených podpořenými firmami z regionu v souvislosti s realizací projektů 
OPPP činí 1,49 % z celkové změny zaměstnanosti za sledované období. Tato hodnota je 
nejnižší mezi sledovanými regiony. 
 

Graf JZ4: Dopad realizace OPPP na tvorbu nových pracovních míst dle regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, ČSÚ 
 
Specifickým pohledem na dopady podpory na trh práce je hodnocení „nákladů“ na vytvoření 
jednoho pracovního místa. Již výše bylo uvedeno, že v regionu Jihozápad byl vytvořen 
podpořenými firmami mnohem nižší počet nových pracovních míst v souvislosti s realizací 
projektů než by odpovídalo výši celkové dotace (na jedno nové pracovní místo v regionu 
Jihozápad připadá 3 971 tis. Kč, zatímco průměr za ČR bez Prahy činí 1 630 tis. Kč). Měřeno 
výší podpory na jedno nové pracovní místo vykazuje region Jihozápad nejslabší dopady 
(nejvyšší objem dotace na jedno nové pracovní místo) na trh práce. S výjimkou programů 
Prosperita a Obnovitelné zdroje jsou dopady na trh práce nižší než činí průměr ČR. 
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Graf JZ5: Výše podpory na jedno nové PM vytvořené podpořenými firmami 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR 

Dopady na hospodářskou výkonnost 
Celkem bylo z OPPP podpořeno 107 firem z regionu Jihozápad. Ze 107 podpořených firem 
lze u 79 firem hodnotit vývoj přidané hodnoty. Těchto 79 firem vytvořilo za rok 2007 
přidanou hodnotu (dále jen PH) v celkové výši 4 963,9 milionu Kč. Suma výchozích hodnot14 
PH přitom činila 3 196,9 milionu Kč. Rozdíl mezi výchozí hodnotou PH a dosaženou PH 
v roce 2007 činil dohromady 1 767,0 milionu Kč. V roce 2006 činila hrubá přidaná hodnota 
(HPH) regionu Jihozápad 307 289 milionu Kč15. Ze srovnání hodnoty HPH regionu v roce 
2006 s PH podpořených firem za rok 2007 lze vyvodit, že PH podpořených firem představuje 
zhruba 0,3 – 0,6 % hrubé přidané hodnoty vytvořené v regionu Středních Čech.  
Při analýze vhodnosti dat pro určení průměrné přidané hodnoty za soubor zkoumaných firem 
jsme dospěli k závěru, že korektnější než uvést jedinou spočítanou hodnotu PH bude ukázat 
rozdělení hodnot u podpořených firem do skupin dle dosažené výše změny PH (viz graf JZ6). 
Graf JZ6: Struktura podpořených firem v regionu dle výše změny přidané hodnoty 
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Graf JZ7 porovnává změnu PH podpořených MSP s růstem hrubé přidané hodnoty (HPH) 
vytvořené v daném regionu. Ze srovnání vyplývá, že podpořené MSP v regionu Jihozápad 
jako celek dosáhly třetí nejvyšší změny PH (54,5 %) mezi sledovanými regiony. 

                                                           
14 Průměr PH za poslední tři roky před zahájením projektu.  
15 Data za rok 2007 budou publikována až na konci listopadu letošního roku. 
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Graf JZ7: Srovnání změny PH podpořených MSP s růstem HPH regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Regionální národní účty ČR 2006 
 
3. Severozápad 
Intenzita podpory 
Subjekty se sídlem na území regionu Severozápad získaly z OPPP dotace v celkové výši 
448,4 milionu Kč, což představuje 5,6 % z celkového objemu dotací celého operačního 
programu. Podíl regionu na HDP ČR bez Prahy přitom činí (2006) 8,7 %. Podíl regionu 
Severozápad na celkové podpoře z OPPP je tedy výrazně nižší než podíl regionu na HDP. 
V žádném jiném regionu nebyla intenzita podpory takto nízká. Stejný závěr získáme, 
vztáhneme-li výši podpory k aktivní pracovní síle16. Graf SZ1 ukazuje, že region Severozápad 
dosáhl nejnižší celkové dotace z OPPP na jednotku aktivní pracovní síly (47,5 % průměru 
ČR). Velmi nízká intenzita podpory v tomto regionu souvisí s velmi nízkou poptávkou po 
podpoře vyjádřenou počtem přijatých žádostí o podporu. Za celý region bylo přijato pouze 
159 (7,0 %) z celkem 2 269 žádostí o podporu projektu. 
 
Graf SZ1: Intenzita podpory dle regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Zaměstnanost a nezaměstnanost dle VŠPS, ČSÚ. 
Z grafu SZ1 vyplývá, že v případě projektů, kdy příjemcem dotace byly přímo firmy, byla 
intenzita podpory významně vyšší. Přesto dosahovala pouze 65,2 % průměru ČR. Z hlediska 
intenzity podpory, kterou získaly přímo firmy dokonce region Severozápad předstihl region 
Moravskoslezsko, kde je intenzita přímé podpory firem nejnižší. Intenzita přímé podpory 
firem v regionu SZ nejvíce ze všech regionů převyšuje celkovou intenzitu podpory. To je 
důsledkem toho, že v regionu došlo v rámci OPPP k velmi slabé pomoci rozvoje podpůrné 
infrastruktury. Toto je důležité zjištění, neboť právě v regionu SZ je podpůrná infrastruktura 
                                                           
16 Ekonomicky aktivní obyvatel může mít dva různé statusy: (i) zaměstnaný (zaměstnanec nebo podnikatel), (ii) nezaměstnaný. 
Počet zaměstnaných tak vyjadřuje ekonomickou velikost regionu prostřednictvím objemu aktivní pracovní síly. 
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výrazně poddimenzována. Například v KV kraji instituce typu podnikatelských inkubátorů, 
VTP, CTT apod. prakticky neexistují. V rámci programu OPPI tak lze doporučit zaměření 
pozornosti na nápravu tohoto stavu. 

Nízký objem dotací směřujících na rozvoj podpůrné infrastruktury potvrzuje také graf SZ2 
níže. Při nejnižší celkové intenzitě podpory v regionu navíc programy Reality a Prosperita 
dosahují výrazně podprůměrný podíl na struktuře celkové dotace, kterou region získal. Na 
velmi nízkou intenzitu podpory ukazuje také skutečnost, že program Obnovitelné zdroje se 
podílí více než 25 % na celkovém objemu podpory v regionu. Jedná se totiž o program 
s relativně nízkou celkovou dotací a u žádného jiného regionu nepředstavuje takto významný 
díl celkové podpory v regionu. 

Přestože oba kraje tvořící region SZ se vyznačují výrazně podprůměrnou intenzitou podpory, 
mezi kraji je rozdíl v tom, že malý KV kraj v intenzitě podpory ještě výrazně zaostává i za 
Ústeckým krajem. KV kraj tak představuje kraj se zdaleka nejnižší intenzitou podpory v celé 
ČR (495 Kč na zaměstnanou osobu – 26,7 % průměru ČR!). V případě Ústeckého kraje 
intenzita podpory představuje již mnohem přijatelnějších 56,0 % průměru ČR. 
 
Graf SZ2: Struktura podpory z OPPP dle jednotlivých programů 
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Graf: Struktura podpory z OPPP  dle odvětví OKEČ zpracovatelského průmyslu v regionu NUTS II Severozápad 
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Oborová struktura podpory (dle OKEČ žadatelů) z OPPP v regionu Severozápad ukazuje, že 
62,6 % z celkové podpory regionu z OPPP směřovalo na projekty se zaměřením mimo 
zpracovatelský průmysl. Dvě pětiny z tohoto objemu prostředků směřovaly na projekty 
s OKEČ 40110 (Výroba elektřiny), čtvrtina na OKEČ 70200 (Pronájem vlastních 
nemovitostí). Přes vlastní zaměření mimo zpracovatelský průmysl se však jedná o podporu 
aktivit s dopadem na zpracovatelský průmysl. 
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Analýza struktury podpory směřující přímo do zpracovatelského průmyslu potvrzuje, že 
prostředky OPPP směřují do klíčových odvětví regionu. Zdaleka nejvyšší objem podpory 
(42,1 %) připadá na chemický průmysl (24), jenž je nosnou specializací Ústeckého kraje. 
Stejně tak na hlavní specializaci Karlovarského kraje (26) připadá výrazně vyšší podpora než 
odpovídá podílu na zaměstnanosti. Specifikem regionu je velmi nízká podpora strojírenství, 
které je významným odvětvím ve všech regionech. Nadprůměrnou intenzitu podpory získal 
automobilový průmysl, který patřil před rokem 2006 v regionu k nejrychleji rostoucím. 
Vzhledem k zdaleka nejnižší intenzitě celkové podpory je v regionu Severozápad největší 
počet odvětví, která nezískala žádnou podporu. 

Dopady na zaměstnanost 
V období 2004 až 2007, tedy v době realizace OPPP, se v regionu Severozápad zvýšil počet 
zaměstnaných (zaměstnanci + OSVČ) obyvatel o 7 303 osob. Tento počet osob de-facto 
vyjadřuje absolutní změnu počtu pracovních míst v regionu za dané období. Počet nových 
pracovních míst vytvořených podpořenými firmami z regionu v souvislosti s realizací projektů 
OPPP činí 1,68 % z celkové změny zaměstnanosti za sledované období. Tato hodnota je třetí 
nejnižší mezi sledovanými regiony. Vzhledem k tomu, že v regionu SZ vzrostl počet 
zaměstnaných obyvatel zdaleka nejméně17 a pokles nezaměstnanosti tak byl dosažen z velké 
části odchodem významné části obyvatel do důchodu, tak je třeba velikost dopadu na 
zaměstnanost považovat za mnohem významnější než např. v regionu Středních Čech, kde 
v absolutním vyjádření došlo k několikanásobně vyššímu růstu počtu zaměstnaných osob 
i bez podpory OPPP. 
 
Graf SZ4: Dopad realizace OPPP na tvorbu nových pracovních míst dle regionů NUTS II 
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Specifickým pohledem na dopady podpory OPPP na trh práce je hodnocení „nákladů“ na 
vytvoření jednoho pracovního místa. Již výše bylo uvedeno, že v regionu Severozápad byl 
vytvořen podpořenými firmami nejnižší počet nových pracovních míst, navíc mnohem nižší 
počet než by odpovídalo výši celkové dotace (na jedno nové pracovní místo v regionu 
Severozápad připadá 3 645 tis. Kč, zatímco průměr za ČR bez Prahy činí 1 630 tis. Kč). 
Měřeno výší podpory na jedno nové pracovní místo vykazuje region Severozápad druhé 
nejslabší dopady (druhý nejvyšší objem dotace na jedno nové pracovní místo) na trh práce. 
S výjimkou programu Inovace jsou dopady na trh práce nižší než činí průměr ČR. 
 

                                                           
17 Region Severovýchod zaznamenal druhý nejnižší růst počtu zaměstnaných osob. Nicméně i zde byl tento počet (19 359) více 
než dvakrát vyšší oproti regionu Severozápad (podrobněji viz profily regionů).   
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Graf SZ5: Výše podpory na jedno nové PM vytvořené podpořenými firmami 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR 

Dopady na hospodářskou výkonnost 
Celkem bylo z OPPP podpořeno 60 firem z regionu Severozápad. Z 60 podpořených firem lze 
u 51 firem hodnotit vývoj přidané hodnoty. Těchto 51 firem vytvořilo za rok 2007 přidanou 
hodnotu (dále jen PH) v celkové výši 3 600,1 milionu Kč. Suma výchozích hodnot18 PH 
přitom činila 2 437,5 milionu Kč. Rozdíl mezi výchozí hodnotou PH a dosaženou PH v roce 
2007 činil dohromady 1 162,6 milionu Kč. V roce 2006 činila hrubá přidaná hodnota (HPH) 
regionu Severozápad 254 098 milionu Kč19. Ze srovnání hodnoty HPH regionu v roce 2006 
s PH podpořených firem za rok 2007 lze vyvodit, že PH podpořených firem představuje 
zhruba 1,0 – 1,5 % hrubé přidané hodnoty vytvořené v regionu Středních Čech. Z tohoto 
poměru vyplývá také potenciálně možná velikost dopadu OPPP na hospodářskou výkonnost 
regionu. 

Při analýze vhodnosti dat pro určení průměrné přidané hodnoty za soubor zkoumaných firem 
jsme dospěli k závěru, že korektnější než uvést jedinou spočítanou hodnotu PH bude ukázat 
rozdělení hodnot u podpořených firem do skupin dle dosažené výše změny PH (viz graf SZ6). 
 
Graf SZ6: Struktura podpořených firem v regionu dle výše změny přidané hodnoty 
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Graf SZ7 porovnává změnu PH podpořených MSP s růstem hrubé přidané hodnoty (HPH) 
vytvořené v daném regionu. Ze srovnání vyplývá, že podpořené MSP v regionu Severozápad 
jako celek dosáhly třetí nejnižší změny PH (41,5 %) mezi sledovanými regiony. 
 
                                                           
18 Průměr PH za poslední tři roky před zahájením projektu.  
19 Data za rok 2007 budou publikována až na konci listopadu letošního roku. 
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Graf SZ7: Srovnání změny PH podpořených MSP s růstem HPH regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Regionální národní účty ČR 2006 
 
4. Severovýchod 
Intenzita podpory 
Subjekty se sídlem na území regionu Severovýchod získaly z OPPP dotace v celkové výši 
1 553,5 milionu Kč (nejvyšší ze všech regionů), což představuje 19,5 % z celkového objemu 
dotací celého operačního programu. Podíl regionu na HDP ČR bez Prahy přitom činí (2006) 
16,1 %. Podíl regionu Severovýchod na celkové podpoře z OPPP je tedy výrazně vyšší než by 
odpovídalo podílu regionu na HDP. Stejný závěr získáme, vztáhneme-li výši podpory 
k aktivní pracovní síle20. Graf SV1 ukazuje, že region Severovýchod dosáhl druhé nejvyšší 
celkové dotace z OPPP na jednotku aktivní pracovní síly (118,7 % průměru ČR). 
 
Graf SV1: Intenzita podpory dle regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Zaměstnanost a nezaměstnanost dle VŠPS, ČSÚ. 
 
Z grafu SV1 vyplývá, že v případě projektů, kdy příjemcem dotace byly přímo firmy, byla 
intenzita podpory v regionu ještě vyšší (131,9 %). Dle intenzity přímé podpory firem je region 
Severovýchod na prvním místě mezi sledovanými regiony. Z relativně malého rozdílu mezi 
intenzitou celkové podpory a přímé podpory firem vyplývá, že v regionu směřoval značný 
objem dotace na rozvoj podpůrné infrastruktury. 
To dokládá vyšší podíl programu Prosperita na celkové struktuře podpory v regionu. V rámci 
tohoto programu region získal absolutně nejvyšší objem podpory (362,7 mil. CZK) s podílem 
20,6 % na celkové dotaci programu. Nicméně do Libereckého kraje z tohoto programu 
                                                           
20 Ekonomicky aktivní obyvatel může mít dva různé statusy: (i) zaměstnaný (zaměstnanec nebo podnikatel), (ii) nezaměstnaný. 
Počet zaměstnaných tak vyjadřuje ekonomickou velikost regionu prostřednictvím objemu aktivní pracovní síly (podrobněji viz 
kapitola věnovaná metodice).   
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nesměřovala ani koruny dotací, jelikož zde nebyl realizován žádný projekt v rámci Prosperity. 
82,6 % (299 mil. Kč) prostředků z programu Prosperita směřovalo do Pardubického kraje. 
Jelikož tato podpora byla zaměřena na vybudování fyzické infrastruktury podpůrných institucí 
(podnikatelský inkubátor, VTP) a jejich založení, lze případné dopady očekávat až za několik 
let. To samé platí pro většinu podpory z programu Reality, kde byla rozhodující část dotace 
použita na rozvoj podnikatelských zón. 

Specifikem regionu je mimořádně vysoký podíl programu Inovace na struktuře podpory (viz 
graf SV2). Podíl regionu na celkové dotaci programu Inovace činí 34,2 %. Na rozdíl od 
celkové vnitřní struktury regionu dle intenzity podpory v tomto programu je intenzita podpory 
ve všech krajích regionu zhruba stejná. Program Inovace představuje jeden z největších 
programů (dle výše dotace), ve kterých jsou příjemcem pouze firmy. V případě efektivního 
využití prostředků podpory inovací, tak lze v delším období v tomto regionu očekávat 
relativně silnější dopady na výkonnost firem než v ostatních regionech. Jedná se však pouze 
o teoretický předpoklad, který zatím nelze ověřit ani přímo u podpořených firem, neboť zatím 
uběhla příliš krátká doba na projev dopadů. 
 
Graf SV2: Struktura podpory z OPPP dle jednotlivých programů 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Inovace Prosperita Reality Rozvoj Marketing Úspory en. Obn. zdroje Škol. stř. Klastry

Severovýchod ČR (bez Prahy)

Zdroj: Interní materiály MPO ČR 
 

Graf: Struktura podpory z OPPP  dle odvětví OKEČ zpracovatelského průmyslu v regionu NUTS II Severovýchod 
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Oborová struktura podpory (dle OKEČ žadatelů) z OPPP v regionu Severovýchod ukazuje, že 
33,0 % z celkové podpory regionu z OPPP směřovalo na projekty se zaměřením mimo 
zpracovatelský průmysl. Dvě třetiny z tohoto objemu prostředků směřovaly na projekty 
s OKEČ 74140 (Poradenství v oblasti podnikání a řízení), pětina na projekty s OKEČ 72000 
(Činnosti v oblasti výpočetní techniky). Prostředky směřující do OKEČ 74140 představují 
zejména prostředky z programu Prosperita, které byly využity na výstavbu infrastruktury 
podnikatelských inkubátorů. 
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Analýza struktury podpory směřující přímo do zpracovatelského průmyslu potvrzuje, že 
zdaleka nejvyšší část prostředků OPPP (22,5 %) připadá na strojírenství, které je 
nejvýznamnějším odvětvím regionu dle zaměstnanosti (dle SE profilu regionu). Podstatně 
vyšší podíl na celkové podpoře než na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu byl 
zaznamenán u klíčových průmyslových specializací Pardubického (chemický průmysl – 24) 
a Královéhradeckého (pryž a plasty – 25) kraje. Naopak v Libereckém kraji klíčová odvětví 
(26) nebyla příliš úspěšná v čerpání. Stejně jako strojírenství je ve všech krajích regionu 
nadprůměrně zastoupen textilní a kovodělný průmysl. Také tato odvětví získala významný díl 
podpory z OPPP. 

Dopady na zaměstnanost 
V období 2004 až 2007, tedy v době realizace OPPP, se v regionu Severovýchod zvýšil počet 
zaměstnaných (zaměstnanci + OSVČ) obyvatel o 19 359 osob. Tento počet osob de-facto 
vyjadřuje absolutní změnu počtu pracovních míst v regionu za dané období. Počet nových 
pracovních míst vytvořených podpořenými firmami z regionu v souvislosti s realizací projektů 
OPPP činí 4,51 % z celkové změny zaměstnanosti za sledované období. Tato hodnota je 
nejvyšší mezi sledovanými regiony. Její výše je však dána tím, že v Libereckém kraji jako 
jediném došlo k poklesu počtu zaměstnaných osob o více než 4 tisíce (podrobněji viz profil 
příslušného kraje). Jelikož region Severovýchod jako celek patří mezi mírně zaostávající 
regiony, tak lze uvedený dopad OPPP hodnotit jako velmi významný. 
 
Graf SV4: Dopad realizace OPPP na tvorbu nových pracovních míst dle regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, ČSÚ 
 
Specifickým pohledem na dopady podpory OPPP na trh práce je hodnocení „nákladů“ na 
vytvoření jednoho pracovního místa. Na jedno nové pracovní místo v regionu Severovýchod 
připadá 1 781,5 tis. Kč, zatímco průměr za ČR bez Prahy činí 1 630 tis. Kč. Měřeno výší 
podpory na jedno nové pracovní místo vykazuje region Severovýchod mírně podprůměrné 
dopady (mírně nadprůměrný objem dotace na jedno nové pracovní místo) na trh práce. To je 
však dáno zejména programem Inovace, v jehož rámci v regionu byla vytvářena pracovní 
místa podstatně dráž než činí průměr ČR. To samé platí o programu Reality a Rozvoj. Ve 
všech ostatních programech byla výše dotace ne jedno pracovní místo nižší. V programu 
Prosperita nebylo v regionu vytvořeno žádné nové pracovní místo, což jen obhajuje výše 
uvedené očekávání o relativně pozdním projevu dopadů v případě tohoto regionu. 
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Graf SV5: Výše podpory na jedno nové PM vytvořené podpořenými firmami 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR 

Dopady na hospodářskou výkonnost 
Celkem bylo z OPPP podpořeno 228 firem z regionu Severovýchod, což je po regionu 
Jihovýchod druhý nejvyšší počet. Ve srovnání např. s regionem Severozápad to znamená 
téměř čtyřikrát vyšší počet přímo podpořených firem, což samo o sobě naznačuje silnější 
dopady OPPP na region. Z 228 podpořených firem lze u 216 firem hodnotit vývoj přidané 
hodnoty. Těchto 216 firem vytvořilo za rok 2007 přidanou hodnotu (dále jen PH) v celkové 
výši 33 398,1 milionu Kč. Suma výchozích hodnot21 PH přitom činila 34 166,7 milionu Kč. 
Rozdíl mezi výchozí hodnotou PH a dosaženou PH v roce 2007 činil dohromady -768,6 
milionu Kč. V roce 2006 činila hrubá přidaná hodnota (HPH) regionu Severovýchod 355 773 
milionu Kč22. Ze srovnání hodnoty HPH regionu v roce 2006 s PH podpořených firem za rok 
2007 lze vyvodit, že PH podpořených firem představuje zhruba 9,0 – 9,5 % hrubé přidané 
hodnoty vytvořené v regionu Středních Čech. Z tohoto poměru vyplývá také potenciálně 
možná velikost dopadu OPPP na hospodářskou výkonnost regionu. Region Severovýchod je 
jediným, ve kterém byl zaznamenán pokles PH za celý soubor podpořených firem. To je však 
dáno velkým poklesem u několika málo velkých firem, které získaly podporu (zejména 
v programu Inovace). Lze důvodně předpokládat, že tento pokles PH je dán změnou struktury 
firem a nikoliv jejich hospodářským poklesem. 
Při analýze vhodnosti dat pro určení průměrné přidané hodnoty za soubor zkoumaných firem 
jsme dospěli k závěru, že korektnější než uvést jedinou spočítanou hodnotu PH bude ukázat 
rozdělení hodnot u podpořených firem do skupin dle dosažené výše změny PH (viz graf SV6). 
Graf SV6: Struktura podpořených firem v regionu dle výše změny přidané hodnoty 

22; 10%

35; 16%

39; 18%

49; 23%

32; 15%

21; 10%

18; 8%

růst o 200+ %

růst o 100 - 199,9 %

růst o 50 - 99,9 %

růst o 20 - 49,9 %

růst do 20 %

pokles do 30 %

pokles 30+ %

Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Regionální národní účty ČR 2006 
                                                           
21 Průměr PH za poslední tři roky před zahájením projektu.  
22 Data za rok 2007 budou publikována až na konci listopadu letošního roku. 
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Graf SV7 porovnává změnu PH podpořených MSP s růstem hrubé přidané hodnoty (HPH) 
vytvořené v daném regionu. Ze srovnání vyplývá, že podpořené MSP v regionu Severovýchod 
jako celek dosáhly druhé nejnižší změny PH (34,1 %) mezi sledovanými regiony. 
 
Graf SV7: Srovnání změny PH podpořených MSP s růstem HPH regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Regionální národní účty ČR 2006 
 
5. Jihovýchod 
Intenzita podpory 
Subjekty se sídlem na území regionu Jihovýchod získaly z OPPP dotace v celkové výši 
1 317,1 milionu Kč, což představuje 16,5 % z celkového objemu dotací celého operačního 
programu. Podíl regionu na HDP ČR bez Prahy přitom činí (2006) 18,8 %. Podíl regionu 
Jihovýchod na celkové podpoře z OPPP tak významně zaostává za podílem regionu na HDP. 
Podobný závěr získáme, vztáhneme-li výši podpory k aktivní pracovní síle23. Graf JV1 
ukazuje, že region Jihovýchod dosáhl čtvrté nejvyšší celkové dotace z OPPP na jednotku 
aktivní pracovní síly. Ve srovnání s celou ČR je intenzita podpory mírně podprůměrná (90,9% 
průměru ČR). 
 

Graf JV1: Intenzita podpory dle regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Zaměstnanost a nezaměstnanost dle VŠPS, ČSÚ. 
 
Z grafu JV1 vyplývá, že v případě projektů, kdy příjemcem dotace byly přímo firmy, byla 
intenzita podpory o 12,2 % nad průměrem ČR. Toto je poměrně velký rozdíl ve srovnání 
                                                           
23 Ekonomicky aktivní obyvatel může mít dva různé statusy: (i) zaměstnaný (zaměstnanec nebo podnikatel), (ii) nezaměstnaný. 
Počet zaměstnaných tak vyjadřuje ekonomickou velikost regionu prostřednictvím objemu aktivní pracovní síly (podrobněji viz 
kapitola věnovaná metodice).   
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s intenzitou celkové podpory. Z této skutečnosti vyplývá, že v regionu Jihovýchod byla oproti 
ostatním regionům výrazně více podpora směřována přímo na firmy, zatímco na rozvoj 
podpůrné infrastruktury připadlo relativně méně peněz. 

To dokládá struktura podpory dle jednotlivých programů OPPP (viz graf JV2 níže). Všechny 
hlavní programy, o které byl mezi podnikateli největší zájem (Rozvoj, Marketing, Školící 
střediska), se na struktuře dotací regionu podílí významně více než činí podíl daných 
programů na celkové dotaci OPPP. To platí také pro program Inovace, který je spolu 
s programem Rozvoj nejobjemnějším programem přímo zaměřeným na firmy. Jelikož u přímé 
podpory lze dopady očekávat dříve než u podpory nepřímé24, struktura podpory naznačuje, že 
v tomto regionu se dopady projeví relativně dříve. 

Významně nižší podíly programů Prosperita a Reality na struktuře celkové dotace však 
neznamenají, že by podpůrná infrastruktura byla podpořena podstatně méně než ve většině 
regionů. Dokonce tomu může být naopak. V regionu je totiž podpůrná infrastruktura poměrně 
dobře rozvinuta. Mj. proto část dotace směřovala na provoz podpůrné infrastruktury. Zatímco 
ve většině regionů se jednalo zejména o výstavbu budov pro nově založené instituce podpůrné 
infrastruktury, v regionu JV se jednalo o výstavbu budov pro instituce podpůrné 
infrastruktury, které již mají poměrně bohaté zkušenosti s provozem. Z tohoto důvodu lze 
v regionu JV očekávat relativně silnější dopady projektů zaměřených na podnikatelské 
inkubátory, VTP a CTT než ve většině ostatních regionů.  
 
Graf JV2: Struktura podpory z OPPP dle jednotlivých programů 
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Graf: Struktura podpory z OPPP  dle odvětví OKEČ zpracovatelského průmyslu v regionu NUTS II Jihovýchod 
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24 To však neznamená, že dopady přímé podpory jsou vyšší než dopady nepřímé podpory.   
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Oborová struktura podpory (dle OKEČ žadatelů) z OPPP v regionu Jihovýchod ukazuje, že 
46,2 % z celkové podpory regionu z OPPP směřovalo na projekty se zaměřením mimo 
zpracovatelský průmysl. Třetina z tohoto objemu prostředků směřovala na projekty s OKEČ 
73100 (Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd), čtvrtina na projekty s OKEČ 
40100 (Výroba elektřiny). Významný objem prostředků směřovalo také do OKEČ 74140 
(Poradenství v oblasti podnikání a řízení) a 70200 (Pronájem vlastních nemovitostí). Je třeba 
zdůraznit, že 90 % prostředků mimo zpracovatelský průmysl připadá na Jihomoravský kraj, 
zatímco v kraji Vysočina naprostá většina podpory připadla na zpracovatelský průmysl. 

Analýza struktury podpory směřující přímo do zpracovatelského průmyslu potvrzuje, že 
nejvyšší část prostředků OPPP (20,3 %) připadá na strojírenství (29) a související kovodělný 
průmysl (28), které jsou nejvýznamnějšími odvětvími regionu dle zaměstnanosti (dle SE 
profilu regionu). Podstatně vyšší podíl na celkové podpoře než na zaměstnanosti ve 
zpracovatelském průmyslu byl zaznamenán u chemického (24), textilního (17) a hutnického 
(27) průmyslu. Dále pak také u výroby nekovových minerálů (26) a pryže a plastů (25). 
S výjimkou chemického (resp. farmaceutického) průmyslu však, žádné z těchto odvětví 
nepředstavuje klíčové průmyslové odvětví krajů, které tvoří region Jihovýchod. 

Dopady na zaměstnanost 
V období 2004 až 2007, tedy v době realizace OPPP, se v regionu Jihovýchod zvýšil počet 
zaměstnaných (zaměstnanci + OSVČ) obyvatel o 33 460 osob. Tento počet osob de-facto 
vyjadřuje absolutní změnu počtu pracovních míst v regionu za dané období. Počet nových 
pracovních míst vytvořených podpořenými firmami z regionu v souvislosti s realizací projektů 
OPPP činí 3,61 % z celkové změny zaměstnanosti za sledované období. Tato hodnota je 
nejnižší mezi sledovanými regiony. 
Graf JV4: Dopad realizace OPPP na tvorbu nových pracovních míst dle regionů NUTS II 

Podíl nových PM vytvořených podpořenými subjekty (S5) na přírůstku počtu pracovních míst
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Specifickým pohledem na dopady podpory na trh práce je hodnocení „nákladů“ na vytvoření 
jednoho pracovního místa. Již výše bylo uvedeno, že v regionu Jihovýchod byl vytvořen 
podpořenými firmami mnohem vyšší počet nových pracovních míst v souvislosti s realizací 
projektů než by odpovídalo výši celkové dotace (na jedno nové pracovní místo v regionu 
Jihovýchod připadá 1 088 tis. Kč, zatímco průměr za ČR bez Prahy činí 1 630 tis. Kč). 
Měřeno výší podpory na jedno nové pracovní místo vykazuje region Jihovýchod nejsilnější 
dopady (nejnižší objem dotace na jedno nové pracovní místo) na trh práce. 
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Graf JV5: Výše podpory na jedno nové PM vytvořené podpořenými firmami 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR 

Dopady na hospodářskou výkonnost 
Celkem bylo z OPPP podpořeno 237 firem z regionu Jihovýchod. Z 237 podpořených firem 
lze u 219 firem hodnotit vývoj přidané hodnoty. Těchto 219 firem vytvořilo za rok 2007 
přidanou hodnotu (dále jen PH) v celkové výši 28 264,9 milionu Kč. Suma výchozích 
hodnot25 PH přitom činila 16 217,9 milionu Kč. Rozdíl mezi výchozí hodnotou PH 
a dosaženou PH v roce 2007 činil dohromady 12 047,0 milionu Kč. V roce 2006 činila hrubá 
přidaná hodnota (HPH) regionu Jihovýchod 413 501 milionu Kč26. Ze srovnání hodnoty HPH 
regionu v roce 2006 s PH podpořených firem za rok 2007 lze vyvodit, že PH podpořených 
firem představuje zhruba 6,0 – 6,5 % hrubé přidané hodnoty vytvořené v regionu Jihovýchod. 
Při analýze vhodnosti dat pro určení průměrné přidané hodnoty za soubor zkoumaných firem 
jsme dospěli k závěru, že korektnější než uvést jedinou spočítanou hodnotu PH bude ukázat 
rozdělení hodnot u podpořených firem do skupin dle dosažené výše změny PH (viz graf JV6). 
Graf JV6: Struktura podpořených firem v regionu dle výše změny přidané hodnoty 

32; 15%

42; 19%

36; 16%32; 15%

31; 14%

31; 14%

15; 7%

růst o 200+ %

růst o 100 - 199,9 %

růst o 50 - 99,9 %

růst o 20 - 49,9 %

růst do 20 %

pokles do 30 %

pokles 30+ %
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Graf JV7 porovnává změnu PH podpořených MSP s růstem hrubé přidané hodnoty (HPH) 
vytvořené v daném regionu. Ze srovnání vyplývá, že podpořené MSP v regionu Jihovýchod 
jako celek dosáhly čtvrté nejvyšší změny PH (51,9 %) mezi sledovanými regiony.  
 

                                                           
25 Průměr PH za poslední tři roky před zahájením projektu.  
26 Data za rok 2007 budou publikována až na konci listopadu letošního roku. 
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Graf JV7: Srovnání změny PH podpořených MSP s růstem HPH regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Regionální národní účty ČR 2006 
 
6. Střední Morava 
Intenzita podpory 
Subjekty se sídlem na území regionu Střední Morava získaly z OPPP dotace v celkové výši 
1 211,0 milionu Kč, což představuje 15,2 % z celkového objemu dotací celého operačního 
programu. Podíl regionu na HDP ČR bez Prahy přitom činí (2006) 12,2 %. Podíl regionu 
Střední Morava na celkové podpoře z OPPP tak významně převyšuje podíl regionu na HDP. 
Podobný závěr získáme, vztáhneme-li výši podpory k aktivní pracovní síle27. Graf SM1 
ukazuje, že region Střední Morava dosáhl třetí nejvyšší celkové dotace z OPPP na jednotku 
aktivní pracovní síly. Ve srovnání s celou ČR je intenzita celkové podpory mírně 
nadprůměrná (112,7 % průměru ČR). 

Graf SM1: Intenzita podpory dle regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Zaměstnanost a nezaměstnanost dle VŠPS, ČSÚ. 
 
Z grafu SM1 vyplývá, že v případě projektů, kdy příjemcem dotace byly přímo firmy, byla 
intenzita podpory ve vztahu k průměru ČR ještě o 10,4 % vyšší (123,1 %) než u celkové 
podpory. U přímé podpory firem tak region zaznamenal druhou nejvyšší intenzitu podpory. 
Mezi kraji jsou však významné rozdíly spočívající v tom, že do Zlínského kraje směřovalo 
podstatně více prostředků na rozvoj podpůrné infrastruktury ve srovnání s krajem 
Olomouckým. Tato podpora přitom byla zaměřena zejména na rozvoj podnikatelských 
inkubátorů a VTP. 

                                                           
27 Ekonomicky aktivní obyvatel může mít dva různé statusy: (i) zaměstnaný (zaměstnanec nebo podnikatel), (ii) nezaměstnaný. 
Počet zaměstnaných tak vyjadřuje ekonomickou velikost regionu prostřednictvím objemu aktivní pracovní síly. 
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Nejvyšší podíl na celkovém objemu dotace regionu činí program Prosperita (25,4 %). To je 
dáno tím, že Zlínský kraj získal druhý nejvyšší objem dotace na obyvatele z tohoto programu, 
jenž tvoří cca. 22 % všech prostředků OPPP. V programu Reality naopak rozhodující objem 
dotace regionu připadá na Olomoucký kraj, kde byl podpořen zejména rozvoj 
podnikatelských zón. Z hlediska dopadů na zaměstnanost je důležité upozornit na podstatně 
vyšší podíl na celkové dotaci regionu u programů Rozvoj a Marketing, ve kterých bylo dosud 
vytvořeno nejvíce nových pracovních míst v souvislosti s realizací projektů OPPP. Totéž platí 
u regionu Jihovýchod, přičemž právě na tyto dva regiony připadá celkem 48,5 % všech 
nových pracovních míst vytvořených přímo v souvislosti s projekty z OPPP.  
Graf SM2: Struktura podpory z OPPP dle jednotlivých programů 
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Graf: Struktura podpory z OPPP  dle odvětví OKEČ zpracovatelského průmyslu v regionu NUTS II Střední Morava 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, ČSÚ. 
 
Oborová struktura podpory (dle OKEČ žadatelů) z OPPP v regionu Střední Morava ukazuje, 
že 40,9 % z celkové podpory regionu z OPPP směřovalo na projekty se zaměřením mimo 
zpracovatelský průmysl. Třetina z tohoto objemu prostředků směřovala na projekty s OKEČ 
70200 (Pronájem vlastních nemovitostí), čtvrtina na projekty s OKEČ 40100 (Výroba 
elektřiny). Významný objem prostředků směřovalo také do OKEČ 91330 (Činnost ostatních 
členských organizací) a OKEČ 80300 (Činnost vysokých škol). Přes vlastní zaměření mimo 
zpracovatelský průmysl se však jedná o podporu aktivit s dopadem na zpracovatelský 
průmysl. 

Analýza struktury podpory směřující přímo do zpracovatelského průmyslu potvrzuje, že 
prostředky OPPP směřují do klíčových odvětví regionu. Výjimkou je velmi vysoký podíl 
podpory připadající na výrobu ostatních dopravních prostředků (35), což je dáno vysokou 
podporou z programu Reality v Olomouckém kraji. Další výjimku představuje potravinářský 
průmysl (15), který naopak získal relativně velmi nízký objem podpory. Ve zlínském kraji 
připadá nejvyšší podíl na nosnou specializaci kraje, kterou je plastikářský průmysl (25). 
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Celkově lze konstatovat, že v regionu Střední Moravy je z hlediska OKEČ projektů podpora 
nejvíce diverzifikována. 

Dopady na zaměstnanost 
V období 2004 až 2007, tedy v době realizace OPPP, se v regionu Střední Morava zvýšil 
počet zaměstnaných (zaměstnanci + OSVČ) obyvatel o 36 059 osob, což je v absolutním 
vyjádření nejvíce mezi sledovanými regiony. Tento počet osob de-facto vyjadřuje absolutní 
změnu počtu obsazených pracovních míst v regionu za dané období. Počet nových pracovních 
míst vytvořených podpořenými firmami z regionu v souvislosti s realizací projektů OPPP činí 
3,23 % z celkové změny zaměstnanosti za sledované období. Tato hodnota je třetí nejvyšší 
mezi sledovanými regiony, výrazně nad průměrem ČR. 
Graf SM4: Dopad realizace OPPP na tvorbu nových pracovních míst dle regionů NUTS II 

Podíl nových PM vytvořených podpořenými subjekty (S5) na přírůstku počtu pracovních míst
v období 2004 - 2007
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, ČSÚ 
Specifickým pohledem na dopady podpory na trh práce je hodnocení „nákladů“ na vytvoření 
jednoho pracovního místa. Již výše bylo uvedeno, že v regionu Jihovýchod byl vytvořen 
podpořenými firmami mnohem vyšší počet nových pracovních míst v souvislosti s realizací 
projektů než by odpovídalo výši celkové dotace (na jedno nové pracovní místo v regionu 
Jihovýchod připadá 1 098 tis. Kč, zatímco průměr za ČR bez Prahy činí 1 630 tis. Kč). 
Měřeno výší podpory na jedno nové pracovní místo vykazuje region Střední Morava druhé 
nejsilnější dopady (druhý nejnižší objem dotace na jedno nové pracovní místo) na trh práce. 

Graf SM5: Výše podpory na jedno nové PM vytvořené podpořenými firmami 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR 

Dopady na hospodářskou výkonnost 
Celkem bylo z OPPP podpořeno 195 firem z regionu Střední Morava (třetí nejvyšší počet po 
regionech Jihovýchod a Severovýchod). Ze 195 podpořených firem lze u 184 firem hodnotit 
vývoj přidané hodnoty. Těchto 184 firem vytvořilo za rok 2007 přidanou hodnotu (dále jen 
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PH) v celkové výši 16 071,9 milionu Kč. Suma výchozích hodnot28 PH přitom činila 11 033,5 
milionu Kč. Rozdíl mezi výchozí hodnotou PH a dosaženou PH v roce 2007 činil dohromady 
5 038,4 milionu Kč. V roce 2006 činila hrubá přidaná hodnota (HPH) regionu Střední Morava 
269 745 milionu Kč29. Ze srovnání hodnoty HPH regionu v roce 2006 s PH podpořených 
firem za rok 2007 lze vyvodit, že PH podpořených firem představuje zhruba 5,0 – 5,5 % hrubé 
přidané hodnoty vytvořené v regionu Střední Morava.  

Při analýze vhodnosti dat pro určení průměrné přidané hodnoty za soubor zkoumaných firem 
jsme dospěli k závěru, že korektnější než uvést jedinou spočítanou hodnotu PH bude ukázat 
rozdělení hodnot u podpořených firem do skupin dle dosažené výše změny PH (viz graf 
SM6). 

Graf SM6: Struktura podpořených firem v regionu dle výše změny přidané hodnoty 
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Graf SM7 porovnává změnu PH podpořených MSP s růstem hrubé přidané hodnoty (HPH) 
vytvořené v daném regionu. Ze srovnání vyplývá, že podpořené MSP v regionu Střední 
Morava jako celek dosáhly nejvyšší změny PH (62,4 %) mezi sledovanými regiony.  

Graf SM7: Srovnání změny PH podpořených MSP s růstem HPH regionů NUTS II 
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28 Průměr PH za poslední tři roky před zahájením projektu.  
29 Data za rok 2007 budou publikována až na konci listopadu letošního roku. 
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7. Moravskoslezsko 
Intenzita podpory 
Subjekty se sídlem na území regionu Moravskoslezsko získaly z OPPP dotace v celkové výši 
874,1 milionu Kč, což představuje 10,9 % z celkového objemu dotací celého operačního 
programu. Podíl regionu na HDP ČR bez Prahy přitom činí (2006) 10,5 %. Podíl regionu 
Moravskoslezsko na celkové podpoře z OPPP odpovídá podílu regionu na HDP. Odlišný 
závěr však získáme, vztáhneme-li výši podpory k aktivní pracovní síle30. Graf MS1 ukazuje, 
že region Moravskoslezsko dosáhl výrazně podprůměrné výše celkové dotace z OPPP na 
jednotku aktivní pracovní síly. 
 
Graf MS1: Intenzita podpory dle regionů NUTS II 
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, Zaměstnanost a nezaměstnanost dle VŠPS, ČSÚ. 
 
Jak vyplývá z grafu, v regionu Moravskoslezsko byla oproti ostatním regionům výrazně vyšší 
část z celkové dotace využita na rozvoj podpůrné infrastruktury. To dokládá vysoký objem 
dotací získaných regionem v programech Prosperita a Reality (viz graf MS2 níže). V tomto 
kontextu je třeba upozornit na dvě věci. Za prvé, při výrazně vyšším podílu nepřímé podpory 
firem (výstavba podpůrné infrastruktury) lze očekávat pozdější projev dopadů na 
hospodářskou výkonnost podpořených subjektů a tím také na trh práce. Za druhé, investice do 
vytváření fyzických podmínek pro činnost podpůrných institucí negenerují přínosy firmám 
automaticky. 

Program Reality, největší co do objemu celkové dotace programů, představuje 43,2 % (377,8 
milionu Kč) celkového objemu dotace, který získaly subjekty v regionu. Důležité je, že 78,9% 
prostředků z tohoto programu (290 milionu Kč) šlo na rozvoj podnikatelských zón, zatímco 
u jiných regionů připadl mnohem vyšší podíl dotace z programu přímo firmám na 
rekonstrukce vlastních nemovitostí. Tato skutečnost jen dokládá specifikum regionu, jež 
spočívá v nejsilnějším zaměření dotací na rozvoj podpůrné infrastruktury, zatímco v ostatních 
regionech mnohem větší část celkové dotace připadá na přímou podporu firem. 

Důsledkem uvedeného je výrazně podprůměrný podíl na celkové dotaci v regionu u programů 
Rozvoj a Inovace, které jsou největšími programy (dle objemu dotace) zaměřenými na přímou 
podporu firem. Specifikem kraje také je relativně vysoký podíl podpory připadající na 
program Klastry. To je dáno tím, že v regionu bylo podpořeno několik projektů na založení 
a rozvoj klastrů, přičemž tento typ projektů byl podpořen pouze v pěti ze třinácti způsobilých 
krajů. 

                                                           
30 Ekonomicky aktivní obyvatel může mít dva různé statusy: (i) zaměstnaný (zaměstnanec nebo podnikatel), (ii) nezaměstnaný. 
Počet zaměstnaných tak vyjadřuje ekonomickou velikost regionu prostřednictvím objemu aktivní pracovní síly. 
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Graf MS2: Struktura podpory z OPPP dle jednotlivých programů 
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Graf: Struktura podpory z OPPP  dle odvětví OKEČ zpracovatelského průmyslu v regionu NUTS II Moravskoslezsko 
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Oborová struktura podpory (dle OKEČ žadatelů) z OPPP v regionu Moravskoslezsko 
ukazuje, že 32,9 % z celkové podpory regionu z OPPP směřovalo na projekty se zaměřením 
mimo zpracovatelský průmysl. Polovina z tohoto objemu prostředků směřovala na projekty 
s OKEČ 73100 (Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd), čtvrtina potom na 
projekty s OKEČ 70200 (Pronájem vlastních nemovitostí). Analýza struktury podpory 
směřující přímo do zpracovatelského průmyslu potvrzuje, že nejvyšší část prostředků připadá 
na dvě ze tří klíčových odvětví kraje (dle SE profilu regionu). Kovodělný (28) průmysl získal 
37,8 % na celkovém objemu podpory z OPPP směřující přímo do zpracovatelského průmyslu. 
V případě strojírenského (29) průmyslu tento podíl činí 18,3 %, zatímco u hutnictví (27), 
které je nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím kraje dle zaměstnanosti, činí tento podíl 
pouze 6,4 %. Výrazně vyšší podíl na podpoře ve srovnání s podílem na zaměstnanosti ve 
zpracovatelském průmyslu byl zaznamenán také u odvětví výroby ostatních nekovových 
minerálů (26) a recyklace druhotných surovin (37), dále pak u plastikářského (25) 
a elektrotechnického (31) průmyslu. Recyklace druhotných surovin (37) přitom patří mezi 
nejrychleji rostoucí průmyslová odvětví regionu (viz SE profil regionu). 

Dopady na zaměstnanost 
V období 2004 až 2007, tedy v době realizace OPPP, se v regionu Moravskoslezsko zvýšil 
počet zaměstnaných (zaměstnanci + OSVČ) obyvatel o 30 614 osob. Tento počet osob de-
facto vyjadřuje absolutní změnu počtu pracovních míst v regionu za dané období. Počet 
nových pracovních míst vytvořených v souvislosti s realizací projektů OPPP tak činí 2,01 % 
z celkové změny zaměstnanosti za sledované období. Tato hodnota je čtvrtá nejvyšší mezi 
regiony, ale mírně pod průměrem ČR. Ukazuje relativní význam dopadu OPPP na 
zaměstnanost v regionu a proto ji je třeba hodnotit v kontextu absolutních hodnot. 
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Graf MS4: Dopad realizace OPPP na tvorbu nových pracovních míst dle regionů NUTS II 

Podíl nových PM vytvořených podpořenými subjekty (S5) na přírůstku počtu pracovních míst
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Zdroj: Interní materiály MPO ČR, ČSÚ 
 
Graf MS5 zobrazuje výši podpory na jedno nové pracovní místo vytvořené podpořenými 
firmami z regionu Moravskoslezsko dle jednotlivých programů. Nejsilnější dopady (měřeno 
„jednotkovými náklady“ na tvorbu pracovních míst) na trh práce v regionu Moravskoslezsko 
byly zaznamenány v rámci programu Marketing, Obnovitelné zdroje a Rozvoj. Nicméně 
hlavní zjištěním, které tento graf prezentuje je to, že s výjimkou programu Úspory energií 
byla ve všech ostatních programech výše dotace na nové pracovní místo (S5) nižší než je 
průměr ČR. Ve většině programů byl tento rozdíl navíc velmi výrazný. To znamená, že 
v regionu Moravskoslezsko bylo na jedno nové pracovní místo zapotřebí výrazně nižšího 
objemu prostředků OPPP než ve většině ostatních regionů. 
 
Graf MS5: Výše podpory na jedno nové PM vytvořené podpořenými firmami 

0 Kč

2 000 000 Kč

4 000 000 Kč

6 000 000 Kč

8 000 000 Kč

10 000 000 Kč

Prosperita Reality RO ŠS Marketing Rozvoj Inovace ÚE Oze

Moravskoslezsko ČR (bez Prahy)

 
Zdroj: Interní materiály MPO ČR 
 

Dopady na hospodářskou výkonnost 
Celkem bylo z OPPP přímo podpořeno 116 firem z regionu Moravskoslezsko. Ze 116 přímo 
podpořených firem lze u 95 firem hodnotit vývoj přidané hodnoty. Těchto 95 firem vytvořilo 
za rok 2007 přidanou hodnotu (dále jen PH) v celkové výši 34 768,4 milionu Kč. Suma 
výchozích hodnot31 PH přitom činila 29 495,0 milionu Kč. Rozdíl mezi výchozí hodnotou PH 
a dosaženou PH v roce 2007 činil dohromady 5 273,4 milionu Kč. V roce 2006 činila hrubá 
přidaná hodnota (HPH) regionu Moravskoslezsko 304 315 milionu Kč32. Ze srovnání hodnoty 
HPH regionu v roce 2006 s PH podpořených firem za rok 2007 lze vyvodit, že PH 

                                                           
31 Průměr PH za poslední tři roky před zahájením projektu.  
32 Data za rok 2007 budou publikována až na konci listopadu letošního roku. 
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podpořených firem představuje zhruba 11,0 – 11,5 % hrubé přidané hodnoty vytvořené 
v regionu Moravskoslezsko.  

Při analýze vhodnosti dat pro určení průměrné přidané hodnoty za soubor zkoumaných firem 
jsme dospěli k závěru, že korektnější než uvést jedinou spočítanou hodnotu PH bude ukázat 
rozdělení hodnot u podpořených firem do skupin dle dosažené výše změny PH (viz graf MS6 
výše). 
 
Graf MS6: Struktura podpořených firem v regionu dle výše změny přidané hodnoty 
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Z celkem 95 podpořených firem, u nichž lze sledovat vývoj PH, spadá 78 firem do kategorie 
MSP. Graf MS7 porovnává změnu PH podpořených MSP s růstem hrubé přidané hodnoty 
(HPH) vytvořené v daném regionu. Ze srovnání vyplývá, že podpořené MSP v regionu 
Moravskoslezsko jako celek dosáhly zcela nejnižší změny PH (9,8 %) mezi sledovanými 
regiony. Navíc je tato změna výrazně menší než ve všech regionech, ve srovnání např. 
s regionem Střední Morava je tato změna 6x nižší. 
 

Graf MS7: Srovnání změny PH podpořených MSP s růstem HPH regionů NUTS II 
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V. Závěry a doporučení 

Hlavním zjištěním provedeného hodnocení regionálních dopadů realizace Operačního 
programu Průmysl a podnikání 2004 - 2006 je značně nerovnoměrná regionální distribuce 
podpory v rámci tohoto operačního programu. Ačkoliv nebylo cílem OPPP, aby jednotlivé 
regiony získaly podporu úměrnou jejich populační velikosti, případně jejich ekonomické 
výkonnosti/úrovni na celkovém objemu podpory, zjištěné územní rozložení realizovaných 
intervencí ukazuje na významný fenomén. Regiony, ve kterých mezi lety 1995 – 2006 došlo 
k nejvyššímu propadu úrovně socioekonomického rozvoje vůči průměru ČR a v současnosti 
nejvíce zaostávají (zejména Ústecký a Karlovarský kraj), získaly mnohem menší část z celkové 
podpory OPPP než by odpovídalo jejich populační, resp. ekonomické velikosti.  

Uvedené zjištění ukazuje na silnou potřebu zvýšení absorpční kapacity zejména v strukturálně 
postižených regionech. Na úrovni NUTS II je tímto regionem zejména Severozápad, ale také 
region Moravskoslezsko získal podstatně menší podíl na celkové podpoře než by odpovídalo 
jeho velikosti. Nicméně regionů NUTS II je pouze sedm, což značně zkresluje skutečný obraz 
regionálních dopadů intervencí OPPP. Pohled na regionální obraz podpory na úrovni krajů 
(NUTS III) ukazuje podstatně adekvátnější informaci o existujících rozdílech jak v intenzitě 
podpory, tak jejích dopadech (viz obrázky v příloze). Nicméně je třeba zdůraznit, že na úrovni 
krajů je míra nerovnoměrnosti v intervencích podpořených z OPP podle očekávání ještě vyšší.  

Před podrobnějším souhrnem výsledků hodnocení považují hodnotitelé za korektní uvést 
několik poznámek ohledně přístupu k interpretaci výsledků hodnocení. Možnosti hodnocení 
dopadů intervencí podpořených z OPPP na jednotlivé regiony jsou omezeny několika 
zásadními faktory. Prvním z nich je globální ekonomická situace a vývoj základních 
makroekonomických indikátorů v celé ČR. Je totiž evidentní, že ekonomický vývoj ve 
státech, které jsou našimi hlavními obchodními partnery je pro socioekonomickou situaci 
českých regionů o řád významnější než dopady intervencí OPPP. V tomto kontextu je třeba 
dále uvést, že ekonomický vývoj ČR ve sledovaném období byl výrazně příznivější, než 
očekávaly oficiální makroekonomické predikce v době zpracování NRP a OPPP. Druhým 
faktorem, který výrazně znesnadňuje posouzení přínosu projektů podpořených OPPP je 
skutečnost, že finanční podpora směřující prostřednictvím OPPP do jednotlivých regionů je 
nesrovnatelně menší než celkové finanční prostředky, které ze soustavy veřejných rozpočtů 
(ale i ze soukromých zdrojů) do těchto regionů plynou. Regionální vzorec těchto finančních 
toků navíc není v ČR znám, lze jej pouze odhadovat na základě zahraničních zkušeností, resp. 
studií. Konečně třetím omezujícím faktorem je efekt časového zpoždění. Dopady 
realizovaných projektů OPPP na hospodářský (tím spíše sociální) vývoj regionů se totiž zatím 
nemohly plně, dokonce ani z větší části, projevit. Měřitelné jsou pouze výsledky, popř. prvotní 
dopady intervencí na úrovni jednotlivých podpořených subjektů (zejména firem). Nicméně 
mechanismy, jimiž realizované intervence skrze podpořené subjekty ovlivní hospodářství 
regionů, potřebují podstatně delší čas než zatím uběhl od realizace většiny projektů. Některé 
projekty ještě ani neskončily, mnoho jiných bylo dokončeno v letech 2007 a 2008. Proto lze 
při nejlepším vědomí závěry hodnocení považovat pouze za analýzu prvotních projevů 
realizovaných intervencí OPPP – tzn. výsledků a dopadů na úrovni podpořených subjektů. 
Velikost celkových dopadů na hospodářství bylo možno zatím pouze odhadovat (viz hodnocení 
dopadů na jednotlivé regiony). Identifikovaný regionální vzorec dopadů proto nelze vnímat 
jako konečný. Struktura podpory v jednotlivých regionech se výrazně lišila, důsledkem čehož 
v jednotlivých regionech bude k náběhu dopadů docházet s odlišným časovým odstupem od 
realizace projektů. 
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Doporučení 1: Zvážit provedení hodnocení regionálních dopadů opětovně v roce 2010 
nebo 2011. 
Konečné, podstatně objektivnější, zhodnocení regionálních dopadů intervencí OPPP bude 
možné provést až v roce 2010 nebo 2011. V tuto dobu se skutečné dopady na hospodářství 
regionu nejen projeví, ale budou k dispozici také oficiální data pro jejich identifikaci 
a hodnocení. K přesnějšímu hodnocení celkových dopadů podpory totiž nestačí pouze data 
z ISOP, ale také data o reálném socioekonomickém vývoji regionů (v době hodnocení tato 
jsou k dispozici pouze za roky 2006, v některých sférách za rok 2007).  
Stejně tak až v tomto časovém horizontu budou příjemci schopni skutečně posoudit 
a kvantifikovat dopad takových typů intervencí, které nemají bezprostřední přímé dopady 
na podpořenou firmu (např. výstavba firemního školící střediska). V tomto dalším 
hodnocení, u něhož má smysl, aby bylo podrobnější než hodnocení stávající, lze silně 
doporučit doplnění hodnocení o případové studie vývoje přímo podpořených subjektů.   

Jelikož se dosud nemohly plně projevit dopady intervencí, značný význam pro kvantifikaci 
dopadů má hodnocení intenzity podpory v regionech. Intenzita podpory totiž vyjadřuje určitý 
potenciál velikosti dopadů realizovaných intervencí na daný region. Skutečné dopady však 
nezáleží pouze (nebo z největší části) na objemu podpory, ale především na způsobu jejího 
využití.    

Intenzita podpory byla hodnocena jako výše celkové dotace na zaměstnanou osobu. 
Doplňkovými indikátory byly výše dotace na obyvatele a na jednotku HDP. Výsledky všech 
použitých metod přinesly stejné výsledky. Mezi regiony NUTS II, které jsou způsobilé pro 
čerpání podpory v rámci Cíle 1 PHSS, byly zjištěny velmi výrazné regionální rozdíly 
v intenzitě podpory. Velikost těchto rozdílů je natolik významná, že sama intenzita podpory 
bude jistě jednou z klíčových proměnných vysvětlujících celkové hospodářské dopady OPPP 
na jednotlivé regiony.  

Na úrovni regionů NUTS II činí rozpětí intenzity podpory od 47,5 % průměru ČR v případě 
regionu Severozápad po 127,6 % průměru ČR u regionu Jihozápad. Vezmeme-li v úvahu 
pouze objem podpory, kde příjemci byly přímo firmy, tak toto rozpětí činí 49,6 % v případě 
regionu Moravskoslezsko a 131,9 % v případě regionu Severovýchod. Oba strukturálně 
postižené regiony Severozápad a Moravskoslezsko vykazují podstatně nižší intenzitu podpory 
než ostatní regiony. V absolutních hodnotách činí rozpětí celkové podpory mezi regionem 
Severozápad (448,4 mil. Kč) a Jihozápad (1 382,1 mil. Kč) 933,7 mil. Kč, což je více než 
dvojnásobek podpory, kterou získal region Severozápad. Rozdíl v populační velikosti obou 
regionů je přitom pouze 50 tis. obyvatel.   

Podstatně větší rozdíly v intenzitě podpory jsou na úrovni krajů (NUTS III). Zde se rozdíly 
pohybují od 26,7 % průměru ČR v případě Karlovarského kraje po 200,9 % u Plzeňského 
kraje. Za závažné považují hodnotitelé především zjištění, že zcela nejnižší intenzita podpory 
je zaznamenána v nejvíce zaostávajících regionech, což platí jak na úrovni NUTS III 
(Karlovarský a Ústecký kraj, ale také kraje Liberecký a Vysočina), tak na úrovni regionů 
NUTS II (Severozápad a Moravskoslezsko).  

Uvedené zjištění však neplatí bezezbytku pro všechny regiony. Na úrovni NUTS II patří mezi 
zaostávající regiony také Střední Morava. Úrovní socioekonomického vývoje je tento region 
pouze mírně nad regionem Severozápad a na stejné úrovni jako region Moravskoslezsko. 
Nicméně intenzita podpory v tomto regionu je výrazně nad průměrem ČR. U celkové podpory 
112,7 % průměru ČR, u přímé podpory firem dokonce 123,1 %. 

Právě skutečnost, že mezi zaostávajícími, resp. strukturálně postiženými regiony se zhruba 
stejnou úrovní socioekonomického rozvoje se tak výrazně liší intenzita podpory, ukazuje na 
existenci významných bariér absorpční kapacity v regionu Severozápad, méně v regionu 
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Moravskoslezsko. Analýza přijatých žádostí ukazuje, že zásadní roli v intenzitě podpory hraje 
mimořádně nízká poptávka po podpoře. Extrémně nízká je zejména v Karlovarském, 
Ústeckém a Libereckém kraji. Naopak v zaostávajících krajích Olomouckém a Zlínském je 
poptávka po podpoře nejvyšší v celé ČR.   
 
Doporučení 2: Zvýšit absorpční kapacitu pro čerpání OPPI ve vybraných regionech 
prostřednictvím regionálně zaměřených intervencí z priority Technická asistence.  
Uvedené rozdíly v intenzitě podpory spolu s rozdíly v poptávce po podpoře vyjádřené 
přijatými žádostmi ukazují na vysokou pravděpodobnost existence specifických místních 
institucionálních bariér, které negativně ovlivňují intenzitu podpory v uvedených regionech 
a tím dopady intervencí OPPP (bez změn potenciálně i OPPI) na dané regiony.  
Adekvátní poznání místních problémů absorpční kapacity však vyžaduje metodicky zcela 
jiný typ analýz. Zejména je potřebné provedení podrobné stakeholder analýzy procesu 
implementace OPPI projektů v daných regionech. Základním aktérem tohoto procesu jsou 
místní firmy jakožto potenciální zájemci. Právě důvody (ne)zájmu vedoucích představitelů 
místních firem představují klíčový zdroj informací pro adekvátní nastavení aktivit, které 
povedou ke zvýšení absorpční kapacity těchto regionů.   

Ve většině jednotlivých programů byly zaznamenány velmi výrazné regionální rozdíly 
v alokaci podpory mezi jednotlivé regiony. Jelikož problémy jednotlivých regionů jsou 
v oblasti zaměření OPPP velmi podobné, vzniká tak otázka, zda-li bude podpora z OPPI (přes 
její mnohem vyšší rozsah) nějakým způsobem reflektovat rozložení speciálně zaměřené 
podpory z OPPP. Příkladem mohou být podnikatelské inkubátory (dále jen PI). Ačkoliv 
neexistuje „mapa“ kapacit PI v ČR, ze znalostí hodnotitelů vyplývá, že rozložení podpory PI 
neodpovídalo rozložení tohoto typu podpůrné infrastruktury před zahájením OPPP. To samo 
o sobě není chybou, neboť v žádném z regionů tato infrastruktura nebyla rozvinuta 
dostatečně.  

Nicméně naprostá většina podpory zaměřené na PI byla využita na výstavbu budov nikoli na 
financování jejich provozu. V tomto kontextu je velmi důležité, aby podpora z OPPI směřující 
na PI zohlednila rozložení fyzických výstupů z OPPP. V regionech s významnými plochami 
PI by tak podpora měla směřovat na zkvalitnění provozu. Další investice do výstavby budov 
by měly být podloženy adekvátní analýzou využití a výsledků stávajících ploch PI. Jiným 
příkladem je výstavba podnikatelských nemovitostí k pronájmu. 15 z 20 projektů a přes 60 % 
dotace na tento typ projektů směřovalo pouze do jednoho kraje. Takto mimořádná 
koncentrace specifických aktivit OPPP by měla být dostatečně zohledněna při realizaci 
projektů OPPI (tedy v Plzeňském kraji nedoporučujeme již dále významně podporovat 
výstavbu nájemních objektů). 

Doporučení 3: Maximálně reflektovat rozložení fyzických výstupů OPPP při 
rozhodování o projektech OPPI zaměřených na rozvoj podpůrné infrastruktury.  
Podpůrná infrastruktura jako nástroj veřejné (popř. „poloveřejné“) podpory podnikání je 
v jednotlivých regionech velmi rozdílně rozvinuta. Jejich další podpora z OPPI by měla být 
založena na kvalitní analýze (i) existující fyzické infrastruktury (budov, ploch, zařízení 
apod.) pro provoz institucí podpůrné infrastruktury a (ii) produktivitě aktivit těchto institucí. 
Výstavba dalších budov pro provoz podpůrných institucí je totiž finančně velmi náročná, ale 
nemusí generovat žádné výsledky/přínosy. Ty jsou totiž závislé zejména na kvalitě 
poskytovaných služeb. Obdobný princip doporučujeme aplikovat nejen na podnikatelské 
inkubátory, ale na veškeré typy podpůrných institucí. Bez zohlednění uvedeného hrozí silné 
riziko neefektivního využití značného objemu prostředků OPPI.  
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Relativně nejpřesněji bylo možné kvantifikovat prvotní dopady OPPP v oblasti zaměstnanosti. 
Obecně velikost dopadu na zaměstnanost v regionu závisí na výši podpory. Nicméně 
významnou roli hraje také struktura podpory. Nejsilnější dopady na zaměstnanost byly dosud 
zaznamenány v regionech, kde bylo podpořeno nejvíce firem. Jedná se o regiony Jihovýchod, 
Severovýchod a Střední Morava. Na tyto tři regiony připadá celkem 66,4 % všech nově 
vytvořených pracovních míst vytvořených podpořenými firmami v souvislosti s realizací 
projektů OPPP. Podíl těchto regionů na celkové podpoře přitom činí 51,2 %. Nejméně 
nových pracovních míst vytvořených podpořenými firmami v souvislosti s realizací projektů  
OPPP bylo vytvořeno v regionu Severovýchod a Jihozápad.  

Významné je zjištění, že v průměru na jedno nové pracovní místo vytvořené podpořenými 
firmami v souvislosti s realizací projektů OPPP připadá 1 629,6 tis. Kč dotací. Tato hodnota 
je velmi vysoká, podstatně vyšší než by odpovídalo plnému hrazení mzdy jednoho pracovního 
místa s hrubou mzdou 40 tisíc Kč měsíčně. Jelikož se však skutečné dopady nemohly dosud 
plně projevit, není vhodné z této hodnoty dělat unáhlené závěry, navíc tvorba nových 
pracovních míst nebyla jediným a předpokládáme ani hlavním cílem OPPP. 

Hodnocení změn produktivity a přidané hodnoty (dále jen PH) podpořených firem bylo 
problematičtější než hodnocení dopadů na zaměstnanost, přesto jsme se o určitý odhad 
odpadů pokusili. PH podpořených firem představuje v jednotlivých regionech od 0,2 % do 
10% hrubé přidané hodnoty (dále jen HPH) sledovaných regionů. Vezmeme-li v úvahu, že 
změna PH firem je dána mnohem více hospodářským cyklem a situací na trhu daného 
produktu, lze odhadovat dopad na HPH regionů v řádu (spíše prvních) stovek mil. Kč, což 
odpovídá desetinám procenta celkově vytvořené HPH v regionech NUTS II. Nicméně 
skutečná kvantifikace celkového vlivu na hospodářskou výkonnost regionů je výzvou pro 
hodnocení s delším časovým odstupem, kdy k se tento vliv může skutečně projevit.  

Doporučení 4: Změnit systém indikátorů OPPI tak, aby bylo umožněno nejen 
hodnocení hospodárnosti vynaložených prostředků (stávající indikátory umožňují 
nejlépe sledovat jednotkové náklady fyzických výstupů projektů), ale také hodnocení 
výsledků intervencí a jejich prostřednictvím hospodářských dopadů.  
V následujícím textu stručně shrnujeme hlavní problémy systému indikátorů OPPP 
a navrhujeme žádoucí změny, které by měly být zahrnuty v systému indikátorů OPPI: 
• V OPPP je sledováno příliš velké množství indikátorů. Pro potřeby hodnocení dopadů 

intervencí však naprostá většina indikátorů nepřináší relevantní informace. Příliš 
pozornosti je věnováno indikátorům fyzických výstupů (např. plocha sadových úprav 
podnikatelských zón), které.nemají měřitelný socioekonomický dopad dopadů 
intervencí a jedná se spíše o nadbytečné obtěžování příjemců podpory a zatěžování 
monitorovacího systému. Doporučujeme výrazně snížit počet indikátorů výstupů. Dle 
našeho názoru plně postačují 2 – 3 indikátory výstupu na jeden program OPPP/I. 
Naopak změny u podpořených firem vyvolané intervencí měřeny téměř nejsou. 
Jedinými indikátory, jimiž lze sledovat změny výkonnostních (popř. jiných) 
charakteristik firem, jsou přidaná hodnota a zaměstnanost. Nicméně u řady typů 
intervencí toto není dostačující pro měření efektů podpory. Ačkoliv měření speciálních 
charakteristik firem není jednoduché, doporučujeme selektivně dle typu intervence 
doplnit jednotlivé indikátory vystihující (alespoň zčásti) podstatu podpory. Například 
u programu Marketing se může jednat o indikátor vystihující změny v exportu 
podpořených firem apod. Nejde o vytváření mnoha dalších indikátorů, ale o vytvoření 
jednoho specifického indikátoru výsledků pro každý program OPPI (v některých 
programech může být stejný).  

• V OPPP není rozlišováno u přidané hodnoty a celkové zaměstnanosti firem, zda-li se 
příslušné hodnoty změnily v důsledku změn struktury firmy. Některé hodnoty ukazují, 
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že do systému dat ISOP tak vstupují data zahrnující změny PH a počtu zaměstnanců, 
které souvisí s fúzemi, akvizicemi a nikoliv s růstem podpořených firem. Pokud jsou PH 
a počet zaměstnanců de-facto jedinými indikátory, které měří vývoj podpořených firem, 
tak doporučujeme věnovat maximální úsilí tomu, aby byla dat za PH a počet 
zaměstnanců sledována za podpořenou jednotku. Metod, jak eliminovat růst PH 
a zaměstnanosti v důsledku změn struktury firem je několik.  

• Jelikož společenský účel intervencí nejlépe vystihuje indikátor nově vytvořených míst 
(S5), doporučujeme výrazně zkvalitnit metodiku sběru dat za tento indikátor. V OPPP je 
tento indikátor jednotlivými příjemci vyplňován na základě nejednotné metodiky. 
Rozlišení hodnot S5 od počtu nových pracovních míst celkem je deklaratorní. Ačkoliv 
v praxi existují velmi složité situace, kdy nejde jednoznačně rozhodnout, zavedení 
a kontrola využití jednotné metodiky výrazně zvýší vypovídací schopnost a analytické 
použití tohoto hlavního indikátoru, jehož prostřednictvím lze hodnotit celkový 
socioekonomický dopad intervencí.  

 


