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Souhrn hlavních zjištění 
 
Celkovým cílem tohoto projektu bylo zhodnocení vlivu pomoci poskytnuté z OPPP na 
rozvoj inovačního potenciálu regionů ČR včetně rozvoje inovační činnosti, aplikovaného 
výzkumu a zavádění nových technologií českými podnikatelskými subjekty.  
 
Vyhodnocení podle místa realizace 

− Rozmístění podpořených projektů v analyzovaných programech je značně 
nerovnoměrné.  

− Odráží aktivitu inovačních firem a subjektů inovační infrastruktury při přípravě 
projektů a odvětvovou a velikostní strukturu průmyslu.  

Vyhodnocení podle technologické náročnosti 
− Největší podíl podpořených projektů tvoří projekty zařaditelné do skupiny odvětví 

se  středně vysokou a středně nízkou technologickou náročností.  
− Vysoký podíl zaujímají také projekty z odvětví high-tech služeb.  

Vyhodnocení podle odvětví 
− Podpořené projekty spadají převážně do tradičních odvětví zpracovatelského 

průmyslu -  kovodělného průmyslu, výroby a oprav strojů a zařízení jinde 
neuvedených a výroby chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken.  

− Úspěšně se rozvíjejí i obory s vysokou technologickou náročností a high-tech 
služby.  

Vyhodnocení podle MSP 
− V programu INOVACE činil podíl malých a středních podniků ze všech 

podpořených žadatelů 48,94 %.  
− Významnější je zastoupení MSP v programu PROSPERITA, kde tvoří dominantní 

podíl ve VTP a podnikatelských inkubátorech.  
− Významně se zapojují do klastrů a jejich aktivit. 

Vyhodnocení podle zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů 
− V rámci programu INOVACE bylo celkem vytvořeno 728 nových pracovních míst. 
−  V rámci programu KLASTRY bylo celkem vytvořeno 792,9 přepočtených 

pracovních míst.  
− V programech INOVACE, KLASTRY a PROSPERITA se ukázal velký vliv a význam 

projektů na rozvoj lidských zdrojů zúčastněných firem.  
Vyhodnocení podle stupně a typu inovace 

− Zaváděné inovace byly v programu INOVACE nové především v České republice. 
−  Poměrně výrazné zastoupení je možné sledovat u inovací, které byli nové na trhu 

EU.  
− Největší podíly zavedených inovací v krajích spadají pod produktové inovace (58 

%).  
Vyhodnocení podle udržitelného rozvoje a regionální soudržnosti 

− Úspěšné projekty nevznikaly jen v hospodářsky či inovačně vyspělejších 
regionech, ale i v regionech s nižším inovačním potenciálem.  

− Inovační činnost na sebe navazuje nové zdroje a může tak napomoci transformaci 
ekonomické základny kraje či posílení konkurenceschopné specializace a tím 
pádem působit na zvyšování ekonomické úrovně, snižování nezaměstnanosti a 
racionalizaci neefektivních či zastaralých odvětví a oborů. 
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− Program PROSPERITA podpořil vybudování VTP, podnikatelských inkubátorů a 
center transferu technologií v regionech, kde těchto zařízení bylo velmi málo, 
nebo nebyla žádná.  

− Přínos klastrů k udržitelnému rozvoji regionů a jejich soudržnosti spočívá 
především v iniciaci a prohlubování spolupráce aktérů regionálního rozvoje, 
přenosu informací, učení se a vytváření sítí aktérů regionálního rozvoje a 
účastníků klastrů. 

− Podpořené projekty vykázaly pozitivní vliv na životní prostředí. 
Vyhodnocení podle typu činnosti VaV 

− Převládajícím typem aktivit VaV je vývoj, jeho podíl se díky programům zvýšil. 
− Programy přispěly k rozvoji vlastních aktivit VaV, zapojení do domácích i 

zahraničních programů VaV a prohloubení spolupráce s VŠ a institucemi VaV.  
− Pod vlivem programů vzrostl počet pracovníků ve VaV.  

Vyhodnocení podle transferu technologií a spolupráce s VŠ a institucemi VaV 
− Spolupráce se odvíjela zejména v rovině rozvoje společných výzkumných projektů 

a rozvoje společných studijních programů.  
− Transfer technologií byl dosud realizován v poměrně malé míře.  
− V počtu komercializovaných výsledků VaV projevuje zaměření projektů, typ a 

intenzita propojení VŠ a institucí VaV s podnikovou sférou. 
− Spolupráce s VŠ je jedním z klíčových motivů firem pro vstup do VTP a 

podnikatelských inkubátorů.  
− Klastry se pozitivně projevily ve zvýšení počtu patentů. 

Vyhodnocení podle vybudované plochy a obsazenosti VTP a podnikatelských 
inkubátorů 

− Největší nově vybudovaná plocha VTP byla vybudována v Plzeňském, Ústeckém, 
Pardubickém a Středočeském kraji, tedy v krajích, kde existuje poměrně málo 
VTP.  

− Největší nová plocha inkubátorů byla vybudována v Pardubickém, 
Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském kraji. 

− Největší procentuální obsazenost plochy inkubátorů je v Moravskoslezském, 
Zlínském a Jihomoravském kraji. 

Vliv realizovaných projektů OPPP na rozvoj konkurenceschopnosti 
− Programy přispěly k růstu přidané hodnoty, průměrného evidenčního počtu 

zaměstnanců, obratu, počtu pracovníků VaV a vytváření nových pracovních míst 
v podpořených firmách.  

− Podpořené podniky posílily svoji konkurenceschopnost na náročných trzích, získaly 
nové zakázky, rozšířily své vlastní aktivity VaV a prohloubily spolupráci s VŠ a 
institucemi VaV.  

Vliv realizovaných projektů a programů na rozvoj inovačního potenciálu regionů 
− Největší vliv podpořených projektů a programů na vývoj inovačního potenciálu je 

v krajích s největším počtem podpořených projektů - Moravskoslezském a 
Jihomoravském kraji.  

− Současně nelze říci, že by v krajích s nižším počet podpořených projektů a nižším 
inovačním potenciálem byl přínos k rozvoji inovačního potenciálu marginální. 
Podpořené projekty mohou iniciovat a akcelerovat rozvoj inovačního prostředí a 
výrazně přispět k rozvoji inovačního potenciálu.  

− Ukazuje velký přínos programu PROSPERITA a KLASTRY, protože vytvářejí 
vhodnou infrastrukturu a podmínky pro další rozvoj inovačního potenciálu kraje. 
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1. Úvod 
 

Studii zpracovalo Technologické centrum AV ČR na základě zadání Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR (MPO), odboru koordinace strukturálních fondů, oddělení operačního 
programu, evaluace a veřejné podpory. 
 
1.1 Cíl projektu dle zadání 
 
Cílem tohoto projektu bylo zhodnocení vlivu pomoci poskytnuté z OPPP na rozvoj 
inovačního potenciálu regionů ČR včetně rozvoje inovační činnosti, aplikovaného 
výzkumu a zavádění nových technologií českými podnikatelskými subjekty. Vyhodnocení 
projektů OPPP a dopad jejich realizace na inovační potenciál regionů jsou naplněny 
prostřednictvím následujících specifických cílů: 
 

1. Analýza projektů realizovaných v rámci OPPP v oblasti VaV. 
2. Zhodnocení dopadů realizace projektů v rámci OPPP v oblasti VaV na inovační 

potenciál regionů ČR. 
 
Studie si klade za cíl odpovědět na základní evaluační otázku: 

• Jaké jsou výsledky a dopady realizace projektů VaV na inovační potenciál regionů 
ČR? 

Jako vedlejší evaluační otázky byly stanoveny: 
• Jaký je rozsah (zaměření) realizovaných projektů OPPP v oblasti VaV? 
• Jaký je vliv realizovaných projektů OPPP na rozvoj konkurenceschopnosti celé ČR? 

 
Při vyhodnocování výsledků a dopadů realizovaných projektů VaV se sledoval rozsah 
realizovaných projektů OPPP v oblasti VaV, a to podle regionů (krajů) a podle programů 
podpory v těchto oblastech: 

• Byly podpořeno spíše zavádění low-tech, medium-tech, nebo high-tech? 
• Vyhodnocení podpory VaVaI z hlediska stupně inovací.  
• Vyhodnocení implementovaných inovací z hlediska typu.  
• Vyhodnocení podpory VaVaI z hlediska udržitelného rozvoje. 
• Vyhodnocení implementovaných inovací z hlediska převládajícího působení 

regionálních nebo globálních faktorů. 
• Vyhodnocení podpory VaVaI z hlediska činnosti příjemce.  
• Vyhodnocení podpory VaVaI z hlediska místa realizace.  
• Vyhodnocení podpory VaVaI v MSP. 
• Vyhodnocení podpory VaVaI z hlediska typu VaV činnosti. 

 
Výsledky a dopady realizace projektů VaV ve vztahu k inovačnímu potenciálu regionů ČR 
byly dále vyhodnocovány podle regionů i podle programů podpory, přičemž se sledoval 
příspěvek implementovaných inovací k růstu konkurenceschopnosti podpořených firem a 
vyhodnocení dopadů VaVaI zaměřených projektů OPPP na inovační potenciál regionů. 
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1.2 Realizační tým 
 
Realizační tým měl šest členů, všichni jsou pracovníky řešitele projektu - 
Technologického centra AV ČR: 

• Ing.Karel Klusáček, CSc., MBA 
• Ing. Zdeněk Kučera, CSc. 
• Ing. Dana Váchová 
• RNDr. Vladislav Čadil, Ph.D. 
• Ing. Michal Pazour, Ph.D. 
• Mgr. Ondřej Pokorný 
• Mgr. Lenka Hebáková 
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2. Teoreticko-koncepční rámec studia inovačního potenciálu 
regionů a hodnocení vlivu programů na jeho vývoj 
 
2.1 Globální a lokální faktory působící na rozvoj inovačního potenciálu a 
konkurenceschopnosti 
 
2.1.1 Globální faktory  
 
Globální trendy probíhající v rámci globalizace jsou shrnuty do následujících bodů: 

• Prostorová fragmentarizace dříve vertikálně integrovaných výrobních procesů 
(Dicken 1998) 1, dochází k  relokalizaci výrobních aktivit (Hudson 2002)2. 

• Rozvoj nové mezinárodní dělby práce v důsledku relokalizace a decentralizace 
výroby a technologického pokroku (Fröbel, Heinrichs, Kreye 1980)3.  

• Posílení toků zahraničního kapitálu a zvýšení úlohy nadnárodních korporací. 
(Pavlínek 19934, Dicken 1998, Dunning 19935). 

• Externalizace ekonomických aktivit (outsourcing). 
• Ve vyspělých zemích se nová mezinárodní dělba práce projevila deindustrializací 

(Bluestone a Harrison 19826, Camagni 19917, Gaudemar a Prudhomme 19918). 
• Vytváření produkčních sítí tvořených vzájemně kooperujícími podniky (Storper a 

Scott 19929). 
• Internacionalizace výzkumu a vývoje.  

 
2.1.2 Lokální faktory 
 
Na mikroekonomické úrovni působí především tyto faktory:  

• Faktory na straně poptávky, které vyvolávají změny výrobkové skladby.  
• Faktory na straně nabídky spočívají ve změnách vstupních cen, ve výši výrobních 

nákladů a dostupných technologiích. Firmy mohou zlepšit výrobní procesy, zvýšit 
investice do výzkumu a vývoje, marketingu, zvýšit kvalitu výroby či produktivitu 
práce apod.  

• Mezi vládní a evropské politiky a programy, které vykazují velký vliv, patří např. 
systém investičních pobídek, programy podporující firemní VaV a zavádění inovací 
apod.  

 
 

                                                 
1 Dicken, P. (1998): Global Shift: Transforming the World Economy, 3. eds., London, Paul Chapman. 
2 Hudson, R. (2002): Global production systems and European integration. [Working paper 43/02] Brighton, 
ESRC University of Sussex. 
3 Frobel, F., Heinrichs, J., Kreye, O. (1980): The New International Division of Labour. Cambridge, Cambridge 
University Press. 
4 Pavlínek, P. (1993): Globální Restrukturalizace: regionální dopady a reakce regionální politiky. Sborník České 
geografické společnosti 98, č. 1, s. 28- 43. 
5 Dunning, J. H. (1993): Multinational Enterprises and the Global Economy. Wokingham, Addison-Wesley. 
6 Bluestone, B., Harrison, B. (1982): The Deindustrialization of America, New York, Basic Books. 
7 Camagni, R. (1991): Introduction: from the local milieu to innovation through cooperation network. In: 
Camagni (eds.), Innovation Networks: spatial perspectives, London, Belhaven Press, s. 214-229. 

8 Gaudemar, J., Prudhomme, R. (1991): Spatial Impacts of Deindustrialization in France. In: Rodin, L., 
Savanami, H. (eds.), Industrial Change and Regional Economic Transformation: The Experience of Western 
Europe. London, HarperCollins, s. 105-136. 
9 Storper, M., Scott, A. (1992): Industrialisation and Regional Development. In. Scott, A.J., Storper, M. (eds.), 
Pathways to Industrialisation and Regional Development, London, Routledge, s. 3-17. 
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2.2 Teorie inovace 
 
Za klíčovou oblast pro rozvoj regionu je institucionálními směry v ekonomii považována 
schopnost učení a tvorba inovací, přičemž je přijímán fakt podmíněného vztahu inovující 
firmy a jejího prostředí (kde prostředí je chápáno jako síť vztahů mezi firmami a mezi 
firmami a institucemi, resp. institucionální, sociální, kulturní, politická a ekonomická 
struktura regionů), ve kterém je zakořeněna. Základním předpokladem pro úspěch 
podnikatelských subjektů a tím i regionu je považována hustá síť mezipodnikových 
vazeb, kontaktů (zvláště mezi malými a středními firmami), vztahy založené na důvěře a 
spolupráci (learning by interacting) a konkurenční výhoda založená nikoliv na cenové 
konkurenci, ale na inovacích a přizpůsobivosti. Takovéto prostředí pro rozvoj regionu je 
často označováno za „regionální inovační systém“. 
 
2.3 Vymezení inovací 
 
V současné době převládá chápání inovací jako komplexního jevu či procesu, který 
zahrnuje veškeré vědecké, technické, organizační, finanční a komerční kroky, včetně 
investic do nových poznatků, které skutečně vedou nebo jsou zamýšleny k implementaci 
technicky nových nebo zdokonalených výrobků nebo procesů. Jak uvádí Frascati Manual 
(OECD, 2002), jednou z těchto činností je výzkum a vývoj, který může být 
prováděn v různých fázích inovačního procesu. Může sloužit nejen jako původní 
zdroj tvořivých myšlenek, ale také jako způsob řešení problému.  
 
Pojem inovace zahrnuje jak technické inovace, tak také netechnické (organizační) 
inovace. Technické inovace jsou klíčovým elementem inovací. Přijetí technických inovací 
současně implikuje zavádění netechnických inovací ve sféře výroby, řízení, distribuce a 
rozvoje lidských zdrojů. Netechnické (organizační) inovace bývají často slabou stránkou 
inovačního systému EU.  
 
Čtyři hlavní typy inovací: 

• Inovace produktu 
• Procesní inovace 
• Marketingová inovace 
• Organizační inovace  

 
2.4 Teoretická východiska vztahu inovačního potenciálu a regionálního rozvoje 
 
2.4.1 Způsob vzniku inovace  

 
Původním modelem vytváření inovací je tzv. lineární model. V tomto modelu je 
zohledněn celý vývoj inovace, tedy od výzkumné k marketingové fázi, jako výsledek 
technologického vývoje nebo tlaku trhu. Technologický pokrok je klíčovým faktorem 
ekonomického růstu regionu i v chápání lineárního modelu inovací. Podle lineárního 
modelu povedou vyšší investice do základního výzkumu k nárůstu výzkumu 
aplikovaného a vyšší tvorbě inovací.  
 
Nelineární (interaktivní) inovační model připouští současný průběh různých aktivit. 
Z toho vyplývá, že základ inovačních aktivit nespočívá pouze ve výzkumu a vývoji, ale že 
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podnět ke vzniku inovace může dát zákazník, dodavatel či kooperační partner, tzn. že 
tvorba inovací představuje interaktivní proces mezi jednotlivými složkami výrobců a 
uživatelů inovací – je zde využito celé spektrum aktérů institucionálního prostředí 
využívajících inovace. Znalost se v tomto modelu nepředává jednosměrně.  
 
Samotné paradigma pojetí inovace se v posledních letech výrazně změnilo. V minulosti 
byl typický uzavřený přístup k inovaci, který byl založen na výlučné kontrole tvorby 
inovace v jedné instituci. Koncept otevřených inovací představuje nelineneární inovační 
model, jehož předpokladem je mj. vznik inovace na základě spolupráce (s dodavateli, 
odběrateli apod.). Zároveň je empiricky dokázáno, že úspěch inovace musí být 
doprovázen kvalitativně stejně úspěšným obchodním modelem, což souvisí s nutností 
pozitivního vztahu produktových, procesních, organizačních a marketingových inovací. 
 
Obecnější pojetí inovačního procesu obsahuje všechny činnosti spojené s inovacemi (od 
počáteční myšlenky po realizaci inovace na trhu). Takto je definována inovace i 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 
2.4.2 Typy znalostí 
 
Nelineární model inovací obsahuje dvojí směr působení znalostí. Kodifikovatelnou 
(explicitní) znalost je možné normalizovat (ustálit), je možné ji dále předávat (je vysoce 
mobilní) a je tedy snadno dosažitelná. Blažek a Uhlíř (2002)10 pak popisují implicitní 
nekodifikovatelnou znalost jako těžko obchodovatelnou. Tyto znalosti jsou nejdůležitější 
v procesu tvorby inovací v regionálním pohledu, protože nositeli jsou regionální aktéři, 
kteří důvěrně znají prostředí, v němž jsou „zakořeněni“. Znalosti tohoto typu jsou 
většinou předávány osobními kontakty mezi lidmi se stejnými charakteristikami (zvyky, 
normami apod.) (Asheim, Gertler 2004)11. Nezbytnost vysoké kvality nekodifikovatelných 
znalostí je pro rozvoj regionální konkurenceschopnosti jedním ze zásadních předpokladů. 
Jestliže jsou totiž v globálním měřítku snadněji dostupné znalosti kodifikovatelné, 
nabývají tím na významu znalosti nekodifikovatelné, které jsou vázány na daný region, a 
které mu poskytují určitou konkurenční výhodu (Maskell, Malmberg 1999)12. 
 
Samotné dělení znalostí na kodifikovatelné a nekodifikovatelné je však pro praktické 
využití z pohledu rozvoje regionů nedostačující. Obory založené na výzkumu a vývoji 
(science-based industries) – např. biotechnologie, nanotechnologie, informační a 
komunikační technologie – využívají především analytických znalostí. Pro tyto znalosti se 
v praxi více uplatňuje lineární model inovací, avšak za předpokladu zpětné vazby mezi 
jednotlivými články produktového řetězce využívajícími inovativní řešení. Syntetickou, 
popř. symbolickou znalost využívá většina ostatních, převážně průmyslových oborů. 
Syntetickou znalostní základnu lze charakterizovat jako platformu, na které dochází 
k praktické aplikaci již vyrobené nové znalosti nebo k její nové modifikaci. Obecně lze 
tuto platformu přirovnat k nelineárnímu modelu inovací. Velký význam zde nabývají 
                                                 
10 BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2001): Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, klasifikace), Praha, Karolinum. 
11 ASHEIM, B. T., GERTLER, M. S. (2004): The Geography of Innovation: Regional Innovation Systém. In: 
Fageberg a kol.: The Oxford Handbook of Innovation. Oxford. Oxford University Press, s. 291-317. 
12 MASKEL, P., MALMBERG, A. (1999): Localised Learning and Industrial Competitivness. Cambridge Journal of 
Economics, roč. 23, s. 167-186. 
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nekodifikovatelné znalosti, které jsou předávány v místě produkce, a to prostřednictvím 
spolupráce, praxe a užívání (Lundvall 1992)13. 
 
Důkladné zhodnocení místních podmínek (regionálního systému) a identifikace klíčových 
priorit je nezbytné pro správné navržení cíle a jednotlivých opatření regionální inovační 
politiky. K tomuto kroku by mělo napomoci důkladné prozkoumání skutečnosti, zda 
region disponuje analytickou či syntetickou znalostní základnou. 
 
2.4.3 Regionální inovační systémy  

 
Regionální inovační systém lze definovat jako systém, kde jednotlivé subsystémy 
generující znalosti (univerzity, výzkumné ústavy apod.) na jedné straně a subsystémy 
znalosti využívající (firmy) na straně druhé navzájem spolupracují za účelem komerčního 
využití nových poznatků a současně jsou napojeny na lokální, regionální a globální 
inovační entity. 
 
Regionální inovační systémy lze rozdělit na dva typy. Prvním typem je tzv. institucionální 
regionální inovační systém. Tento typ je charakteristický vysokou mírou participace 
veřejného sektoru (výzkumné laboratoře, univerzity, podnikatelské inkubátory, veřejné 
podpůrné fondy) na tvorbě inovací. Institucionální typ vykazuje charakteristiky 
syntetických znalostních základen. Druhým typem regionálního inovačního systému je 
typ podnikatelský. V tomto systému jsou většinou lokalizována odvětví, která se 
vyznačují analytickou znalostní základnou. Podnikatelský inovační systém je formován 
trhem a důležitou roli v něm sehrává také rizikový kapitál. Výhodou tohoto systému je 
jeho flexibilita, nevýhodou je naopak to, že nemá dlouhodobou systémovou podporu, 
která je považována za důležitou pro stabilitu systému.  
 
2.4.4 Definice regionálního inovačního potenciálu 
 
Zajištění konkurenceschopnosti regionů Česka je v dlouhodobém horizontu jediným 
předpokladem pro úspěch republiky v nových evropských strukturách. Různí autoři 
definují termín konkurenceschopnost odlišně. Všechny definice se však shodují v tom, že 
existuje zřejmý posun od pojetí konkurenceschopnosti jako faktoru vývoje určitého 
ekonomického subjektu k regionálnímu pojetí konkurenceschopnosti. 
 
Úroveň inovačního potenciálu regionu je závislá na třech základních předpokladech. Na 
motivaci odborníků v regionální státní správě, na obyvatelstvu s určitou mírou sociální 
kompetence a na volených regionálních samosprávách, které sdílejí pocit zodpovědnosti 
za budoucí rozvoj území a mají vůli a ochotu spolupracovat na implementaci různých vizí 
možného regionálního rozvoje. Inovační potenciál regionu má smysl vytvářet a rozvíjet 
pouze tehdy, jestliže se podaří dosáhnout konsenzu výše zmíněných aktérů. Výsledkem 
je jasná vize, jež ústí k tvorbě jedné z dimenzí prostorového plánování. Konsensus pak 
přestavuje obecně přijímanou ochotu ke komunikaci a ochotu přijímat změny, jež ve 

                                                 
13 LUNDVALL, B. A. (ed.) (1992): National System of Innovation: Toward a Theory of Innovation and 
Interactive Learning. London, Pinter. 
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svém důsledku vytvářejí pozitivní zpětnou vazbu, která skutečně ovlivňuje budoucí 
realitu spojenou s regionálním rozvojem. 
 
Pojem inovačního potenciálu je vnímán značně rozdílně. V různých pracích je pojem 
modelován v závislosti na použitých datech, která do analýzy vstupují. Regionální 
inovační potenciál tedy může být diskutován v souvislosti s lidskými zdroji, počtem 
malých a středních firem, strukturou školství v regionu nebo v závislosti na stavu 
inovační infrastruktury. Obecně platí, že regionální inovační potenciál je možné 
vyjádřit jako schopnost regionu za daných okolností efektivně využívat vlastní 
vnitřní zdroje, flexibilně reagovat na vnější rozvojové podněty, vytvářet a 
rozvíjet aktivity s vyšší přidanou hodnotou a tím nabývat nových, hierarchicky 
vyšších kvalit. 

 
2.4.5 Regionální inovační strategie 

 
Koncept regionální inovační strategie vychází ze skutečnosti, že problémové regiony, jež 
by měly více investovat do inovací, mají relativně nižší absorpční kapacitu prostředků na 
podporu tvorby inovací než regiony. Regionální inovační strategie jsou tedy nástrojem 
podpory tvorby inovací a rozvinutí regionálního inovačního systému. Jejich základní 
principy vycházejí z výše uvedených teoretických konceptů.  
 
Základními cíli regionálních inovačních strategií je tedy (1) zařazení podpory tvorby 
inovací jakožto klíčové iniciativy do programů regionálních samospráv a rozvinutí 
inovačního klimatu v regionech, (2) zvýšení počtu a kvality inovačních projektů a míry 
podnikatelských investic do inovací, (3) podpora spolupráce mezi veřejnou a soukromou 
sférou, mezi podniky samými, vznik a rozvoj sítí, (4) nárůst a zkvalitnění veřejných 
výdajů na podporu tvorby inovací prostřednictvím inovačních projektů (financovaných 
zejména ze strukturálních fondů). Společným jmenovatelem těchto cílů by měla být 
především podpora veřejných i soukromých investic do výzkumu a vývoje a inovačních 
aktivit. 
 
2.4.6 Institucionální prostředí pro rozvoj inovačního prostředí v Česku 

 
Chápání inovací jako jednoho ze zásadních faktorů ekonomického rozvoje se postupně 
prosadilo i v národních a regionálních politikách a rozvojových dokumentech. Určitým 
impulsem pro rozvoj institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací představovalo 
přijetí Lisabonské strategie, která si klade za cíl vytvořit z EU konkurenceschopnou 
ekonomiku založenou na znalostech. Východiska zakotvená v Lisabonské strategii byly 
následně aplikovány téměř do všech politik Evropské unie. V České republice je 
institucionálně posilována oblast výzkumu, vývoje a inovací především prostřednictvím 
základních strategických dokumentů, kterými jsou zejména Národní politika výzkumu a 
vývoje České republiky na léta 2004-2008 a Národní inovační politika České republiky na 
léta 2005-2010. Reflexi pilířů Lisabonské strategie v Česku zajišťuje Národní lisabonský 
program 2005-2008. Všechny tyto, pro oblast výzkumu a inovací, zásadní dokumenty, 
vytyčují budoucí směřování podpory této oblasti a její koncepční rámec.  
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Podpora výzkumu, vývoje a inovací se projevuje i v rámci Politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti. V období po vstupu České republiky do EU (ve zkráceném programovacím 
období 2004-2006) byla oblast inovací, výzkumu a vývoje podporována téměř výhradně 
v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, částečně také pomocí Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů. V současné době je základním strategickým 
dokumentem pro získání podpory ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti pro roky 
2007-2013 Národní strategický referenční rámec (NSRR), který si klade za cíl posilování 
konkurenceschopnosti a principu udržitelného rozvoje, stimulaci rozvojového potenciálu, 
podporu progresivních a inovačních postupů a posilování sociální soudržnosti. 
 
Strategie hospodářského růstu je základním koncepčním materiálem, jehož cílem je 
zastřešit a koordinovat činnost jednotlivých resortů. Jeden z pilířů strategie tvoří právě 
výzkum, vývoj a inovace. Součástí systému koncepčních dokumentů zastřešených 
Strategií hospodářského růstu je i Národní inovační politika. 
 
Usnesením vlády byl v roce 2004 schválen klíčový dokument pro rozvoj inovací a 
ekonomiky založené na znalostech - Národní inovační strategie. Jejím cílem je vytvořit 
předpoklady a položit základy pro formulaci inovační politiky ČR. Implementačním 
nástrojem, který realizuje Národní politiku výzkumu a vývoje ČR, je Národní program 
výzkumu II.  
 
 2.4.7 Regionální inovační strategie a podpora VaVaI v regionech 
 
Regionální inovační strategie se v České republice začaly vytvářet krátce po vzniku krajů. 
Práce na první regionální inovační strategii, která byla vypracována pro Jihomoravský 
kraj, započaly již v roce 2001. V současnosti má regionální inovační strategii (RIS) 
zpracovánu nebo alespoň částečně zpracovánu 11 ze 14 krajů Česka: Praha, Jihočeský, 
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský, 
Zlínský a Moravskoslezský kraj. Je však nutno poznamenat, že RIS v jednotlivých krajích 
se v mnohém navzájem liší – byly zpracovány v různých obdobích, na základě odlišných 
metodik a každá prošla specifickým vývojem.  
 
Ve zbylých krajích existují pouze dílčí opatření týkající se inovací. Například v kraji 
Vysočina či Olomouckém kraji neexistenci RIS do značné míry nahrazují opatření v rámci 
Programu rozvoje kraje. Ve Středočeském kraji se na RIS nepracuje. 
 
2.5 Inovační potenciál krajů ČR – výchozí situace pro hodnocení vlivu programů 
na rozvoj inovačního potenciálu regionů 
 
Hodnocení vlivu podpořených projektů na rozvoj inovačního potenciálu krajů je založeno 
na vymezení inovačního potenciálu krajů uvedeném v práci Pokorný, Kostić, Čadil, 
Valenta, Hebáková a Vorlíčková (2008)14. V tomto vymezení byly ukazatele hodnocení 
inovačního potenciálu na úrovni krajů ČR rozčleněny do dvou základních skupin. První 
skupina obsahuje ukazatele, které je možné označit jako vstupy (podílejí se na 
kvalitativním i kvantitativním rozvoji inovačního potenciálu). Druhá skupina nazvaná 

                                                 
14 Pokorný, O., Kostić, M., Čadil, V., Valenta, O., Hebáková, L., a Vorlíčková, V. (2008): Analýza inovačního 
potenciálu krajů České republiky. Praha, Slon a Technologické centrum AV ČR. 
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výstupy obsahuje ukazatele, které představují výsledky a výstupy inovačního procesu. 
Celkově do hodnocení inovačního potenciálu vstupovalo 39 ukazatelů.  
 
Obrázek č. 1: Hodnoty souhrnného ukazatele inovačního potenciálu krajů ČR 

 
  
Jako jediný vysoce nadprůměrný region je možné hodnotit Prahu. Ta získala vysoce 
nadprůměrná hodnocení u 10 faktorů z celkových 14. Praha tak v rámci Česka zaujímá 
na základě schopností a předpokladů pro vytváření inovací zcela specifické postavení. 
Nadprůměrnou kvalitu celkového inovačního potenciálu dosáhly v konečném hodnocení 
kraje Jihomoravský a Královéhradecký. Kvalitativně druhý nejlépe hodnocený region je 
Jihomoravský kraj, a to z především z toho důvodu, že podle sledovaných faktorů nebyl 
kraj hodnocen hůře než průměrně (nikdy nebyl zařazen do kategorie podprůměrný nebo 
vysoce podprůměrný). Brno, jakožto centrum Jihomoravského kraje, soustředí silný 
potenciál v podobě technického vysokého školství, druhé nejvyšší koncentrace 
výzkumných institucí v Česku a průmyslu výrazně zaměřeného na high-tech odvětví. 
Královéhradecký kraj byl v hodnocení jednotlivých faktorů nejčastěji zařazen do kategorií 
nadprůměrný a průměrný. V žádném z faktorů nedosáhl vysoce podprůměrného 
hodnocení. Středočeský, Jihočeský a Pardubický kraj dosahují vyššího počtu vysoce 
nadprůměrných hodnocení než kraj Královéhradecký. Přesto výsledek konečného 
agregátního ukazatele inovačního potenciálu hovoří ve prospěch Královéhradeckého 
kraje. Důvodem tohoto rozložení je jiné váhové ohodnocení jednotlivých faktorů, které 
vstupovaly do konečného hodnocení inovačního potenciálu.  
 
Skupina regionů, které je možné označit jako průměrné, obsahuje absolutně nejvyšší 
počet krajů (6). Kraje v této skupině mají poměrně heterogenní charakter, ať již 
z pohledu sociogeografických charakteristik či dosažených hodnot sledovaných faktorů, 
které se podílejí na hodnotě agregátního ukazatele inovačního potenciálu. 
Podle konečného skóre celkového hodnocení má nejlepší pozici z průměrných regionů 
Pardubický kraj.  
 
Budeme-li posuzovat stav vývojové infrastruktury v jednotlivých krajích, můžeme 
identifikovat několik rozvojových inovačních pólů. Kromě Prahy, která nepatří do Cíle 1 
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regionální politiky EU, je tvoří zejména kraj Moravskoslezský, Jihomoravský a Jihočeský. 
Územní diferenciaci na regionálním měřítku doprovází diferenciace na 
mikroregionální/lokální úrovni, kdy se projevují značné rozdíly v lokalizaci inovačních 
aktivit uvnitř jednotlivých regionů. V realitě tak dochází k významné koncentraci 
výzkumných a inovačních aktivit do center, zvláště pak do příslušných krajských měst. 
Ostatní kraje jsou charakteristické stále zatím nedostatečnými podmínkami pro rozvoj 
znalostní ekonomiky a inovačního potenciálu. 
 
Středočeský kraj tvoří zázemí hlavního města, se kterým tvoří fakticky jeden nedílný 
geografický a ekonomický celek. Významným, a do určité míry i negativním 
a problémovým faktorem kraje v regionálním systému je absence krajského města, 
jakožto přirozeného centra území. Tuto funkci plní kraji Praha. Naopak, za kladný rys 
můžeme považovat, ve srovnání s Prahou nižší náklady na život (firmy i obyvatel), které 
zvyšují atraktivitu regionu pro investory. K tomu je třeba přihlížet zvláště při regionální 
analýze nevýrobních odvětví. Obyvatelstvo a firmy ze Středočeského kraje ve velké míře 
využívá zařízení terciární a kvartérní sféry v tomto správním centru oblasti. Stejně tak se 
chovají i inovační firmy. Nespornou výhodou kraje je, že v současném programovacím 
období (2007-2013) bude, na rozdíl od Prahy, příjemcem evropských finančních podpor v 
rámci cíle „Konvergence“. Objevují se zde tedy jasné tendence přelévání inovačních 
kapacit z Prahy do Středočeského kraje, ve kterém mohou v příštím období čerpat jak 
města, tak firmy a instituce se specificky zaměřenými projekty. Lokalizace čtyř 
vědeckotechnických parků v kraji (a další tři parky jsou připravovány), tří vysokých škol 
a pěti pracovišť AV ČR a již diskutovaná blízkost hlavního města dávají Středočeskému 
regionu a jeho inovačnímu potenciálu výhodnou startovací pozici pro lokalizaci 
připravovaných projektů v současném programovacím období.  
 
Další významná rozvojová centra v České republice představují krajská města 
Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kde existují velmi dobré podmínky pro 
rozvoj inovačního prostředí a inovačního potenciálu. Brno představuje jádro high-tech 
oborů v Česku s návazností na inovační a výzkumně vývojové aktivity, z nichž řada je 
napojena na stávající strukturu vysokých škol. K rozvoji Brna přispívá i výrazný zájem 
zahraničních investorů (zvláště v oblasti high-tech) a dobrá makroregionální i 
mikroregionální poloha. Inovační kapacity v regionu tvoří především přítomnost 12 
vysokých škol (41 fakult). V rámci Vysokého učení technického existuje samostatný 
Útvar transferu technologií. V Jihomoravském kraji je lokalizováno pět VTP a tři 
podnikatelské inkubátory. Další VTP jsou připravovány. Vzhledem k proklamované vizi, 
kterou přijal region při přípravě regionální inovační strategie, lze předpokládat velký 
rozvoj inovačního podnikání a podpory nových malých firem s přímou vazbou na 
univerzitní výzkum v regionu a nárůst významu kraje v oblasti high-tech oborů. Lze také 
předpokládat zlepšení jeho vertikální pozice nejen v rámci České republiky, ale i 
v prostoru EU. 
 
Moravskoslezský kraj vykazuje v rámci inovačního podnikání poměrně velký potenciál. 
Z iniciativy lokálních úřadů vznikly v kraji inovační kapacity napojené na místní vysoké 
školy. V regionu existuje šest vědeckotechnických parků. V kraji sídlí Ústav geoniky AV 
ČR a sedm privátních výzkumných organizací. Univerzitní výzkum je soustředěn do 
Ostravy (Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – technická univerzita, Vysoká škola 
podnikání) a do Opavy (Slezská univerzita v Opavě). Vzhledem ke stavu inovační 
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kapacity je patrná určitá disproporce mezi počtem absolventů vysokých škol, jež tvoří 
lidský kapitál v regionu, a počtem zaměstnaných ve výzkumu a vývoji, což indikuje 
problémovost uplatnění studiem získaného vzdělání. Přesto je možné říci, vzhledem 
k připravovaným kapacitám podpůrné inovační infrastruktury, že postavení regionu při 
hodnocení inovačního potenciálu bude posilovat. Zkušenosti v technologických oborech 
jsou předpokladem pro rozvoj nových spin-off firem v rámci nově vybudovaných 
podnikatelských inkubátorů a připravovaných VTP. 
 
Dobré předpoklady rozvoje konkurenceschopnosti a inovací vykazuje také Jihočeský kraj. 
V regionu jsou lokalizovány 4 vysoké školy. Z potenciálu vysokého školství je však 
zřejmé, že region postrádá dostatek absolventů technických oborů (strojírenské obory), 
zvláště ve vazbě na relativně dobrou existující regionální základnu sekundárního sektoru. 
V kraji je pět vědeckotechnických parků a dvě pracoviště AV ČR. Všechny tyto instituce 
se specializují na přírodovědecké obory (zvláště biologie, v aplikovaných vědách pak 
zemědělství). VTP a vysoké školy (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) disponují 
výraznými vědeckými výsledky, částečně aplikovanými v praxi. Problematické je však 
nedostatečné množství spolupracujících podniků a investorů, kteří by dále využívali 
výsledky práce vědeckých institucí (v regionu má sídlo 96 inovačních podniků). Rozvoj 
transferu nových poznatků a navázání užší spolupráce s podnikatelskou sférou přibližují 
projekty podpořené z programu Prosperita.  
 
Kraje Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Zlínský tvoří 
skupinu regionů, kde jsou inovační aktivity vázány na místní vzdělávací instituce, resp. 
na místní vysoké školy. Rozvoj inovačního potenciálu je v těchto krajích omezen mírou 
inovačních kapacit. Lze předpokládat, že vývojové tendence inovačních aktivit budou 
vázány na přítomnost stávajících regionálních vysokých škol, které budou nositeli rozvoje 
znalostní ekonomiky a tvorby a aplikace inovací. Lze také předpokládat, že se jednotlivé 
regiony budou i nadále profilovat ve své specializaci.  
 
Výzkumná a vývojová kapacita v Plzeňském regionu je koncentrována především při 
Západočeské univerzitě v Plzni. Spolupráce výzkumných institucí s podnikatelskou sférou 
však není, stejně jako v případě ostatních krajů, plně rozvinuta. Potenciální spolupráce 
s průmyslem a inovačním podnikáním se projevuje zvláště na technických fakultách 
(Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní). V regionu působí 
dva vědeckotechnické parky a jeden je připravovaný v rámci programu Prosperita. Kromě 
ZČU a institucí Škoda Výzkum a Panasonic a vědeckotechnického komplexu na Borských 
Polích v regionu neexistují prakticky žádné další výzkumné kapacity. Zlepšení stavu 
inovační kapacit přinese rozvoj stávajících výzkumných kapacit z programu Prosperita, 
zlepšení marketingu a vývoje a zapojování místních výzkumných institucí do národních a 
mezinárodních programů. 
 
Výzkumná, vývojová a inovační činnost má v Libereckém kraji tradici. Důležitou roli 
v inovační sféře zastupuje výzkumná a vývojová činnost Technické univerzity v Liberci, 
která je jedinou vysokoškolskou institucí v regionu. Dále je v regionu lokalizován jeden 
vědeckotechnický park a jedna privátní výzkumná organizace. V oblasti nových směrů 
použití textilu zde byl vytvořen klastr.  Pozastavení rozvoje inovačních kapacit v regionu 
je podmíněna restrukturalizací hospodářské základny. Tradiční regionální obory 
(strojírenství, textilní průmysl apod.) prošly náročnou inovační a optimalizační 
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procedurou. Finančně náročné kroky pak zapříčily negativní stagnaci inovačních aktivit. 
Je třeba podporovat MSP, vědu, výzkum a vývoj jako faktor růstu efektivnosti a 
konkurenceschopnosti výroby regionu. V Libereckém kraji nebyl podpořen žádný projekt 
z programu Prosperita. Další rozvoj inovační infrastruktury by mohl posílit inovační 
prostředí v regionu a podporu malých a středních inovačních firem. 
 
Inovační potenciál Královéhradeckého kraje je nedostatečně rozvinutý. Přestože kraj 
disponuje rozvojovými výzkumnými kapacitami, zejména v tradičních oborech 
(automobilový průmysl, strojírenství, textilní průmysl), je za největší překážku 
považován nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a inovační infrastruktury. Jako další 
problémy jsou identifikované nedostatečné kapacity pro administraci programů podpory 
inovací a nedostatek finančních prostředků. Pozitivním rysem vývoje je snaha velkých 
regionálních firem o navázání spolupráce s absolventy relevantních oborů vysokých škol. 
V kraji působí zatím jeden vědeckotechnický park. 
 
V rámci Pardubického kraje lze předpokládat největší rozvojový potenciál v rámci 
připravovaného vědeckotechnického parku, jež představuje společnou iniciativu kraje, 
Univerzity Pardubice a TechnoPark Managementu. Inovační aktivity budou soustředěny 
v tradičních regionálních oborech (automobilový průmysl, chemie, elektronika 
a informační technologie). V rámci technologického parku bude provozován podnikatelský 
inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií. Rozvoj inovačních 
kapacit bude do značné míry záviset na schopnosti místních firem propojit své podnikání 
s univerzitním výzkumem, zlepšením informovanosti o programech na podporu výzkumu 
a vývoje, rozvojem spolupráce s externími výzkumnými organizacemi apod. Vytvoření 
prostředí vhodného pro inovace (zejména v případě MSP) by měla přinést připravovaná 
Regionální inovační strategie.  
 
Olomoucký kraj má poměrně rozvinutou inovační infrastrukturu. V kraji jsou lokalizovány 
dvě vysoké školy, tři vědeckotechnické parky (jeden připravovaný v rámci programu 
Prosperita) a tři privátní výzkumné organizace. Nízké jsou zde však výdaje na výzkum a 
vývoj. Tento problém se projevuje především skutečností, že instituce, které se zabývají 
inovačními aktivitami, jsou závislé na mimokrajských finančních kapacitách. Struktura 
vysokého školství v regionu je oborově zaměřena na přírodovědecké a lékařské obory. 
Lokalizace přírodovědeckých a lékařských oborů může vytvořit vhodné prostředí k 
zakládání high-tech firem (zvláště v biotechnologických a mikrogiologických oblastech) a 
dalších inovačních subjektů v rámci vědeckotechnických parků a podnikatelských 
inkubátorů, což může v budoucnu ovlivňit rozhodování investorů o lokalizaci výzkumného 
centra. Konkurenční výhodu oproti Olomouckému kraji však v současné době nabývají v 
meziregionálním měřítku zvláště Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, resp. jejich 
centra (Ostrava a Brno), ve kterých jsou lokalizována univerzitní centra zaměřené na 
technické a technologické obory.  
 
Inovační potenciál ve Zlínském kraji se sousředí zejména v blízkosti Unvierzity Tomáše 
Baťi. Jsou zde lokalizovány čtyři vědeckotechnické parky a další jsou připravovány v 
rámci programu Prosperita. Vzhledem k regionální specializaci průmyslových aktivit je 
zřejmé, že rozvoj inovací bude úzce souviset s inovací techniky, technologií, procesů a 
s hospodářským využitím výsledků výzkumu a vývoje. Kraj se potýká se dvěma 
strukturálními problémy. První spadá do období restrukturalizace a privatizace velkých 
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podniků, ve kterých byla výrazně redukovány (nebo rušeny) výzkumné a vývojové 
kapacity. Obdobným vývojem prošla činnost resortních a oborových inovačních kapacit 
v kraji. Druhým problémem je obecný nedostatek finančních prostředků na výzkum a 
vývoj, zvláště pak investice do dlouhodobého a strategického výzkumu (včetně aplikace 
inovací), což do určité míry omezuje rozvoj inovačního potenciálu regionu.  
 
Další skupinu regionů tvoří kraje Ústecký, Vysočina a Karlovarský. Nejkomplexnější 
inovační infrastrukturou disponuje Ústecký kraj. V regionu sídlí dvě vysoké školy, pět 
výzkumných organizací, dva provozované vědeckotechnické parky a jeden připravovaný. 
Inovační firmy a výzkumné organizace participují na inovačních aktivitách v tradičních 
regionálních průmyslových oborech, především v chemickém průmyslu a výrobě skla. Pro 
tyto technologicko-inženýrské obory však místní vysoká škola (UJEP) neprodukuje 
dostatečné množství absolventů. Její zaměření je spíše humanitně-přírodovědecké. 
Z tohoto stavu vyplývá nedostatečné propojení univerzitního výzkumu s výzkumem 
prováděným v podnikatelské sféře. Určitým problémem je i jistá jednooborovost 
výzkumných zaměření v regionu. 
 
Slabá pozice kraje Vysočina a Karlovarského kraje je dána pozicí jejich center – Jihlavy 
a Karlových Varů – v sídelní hierarchii. Bylo zmíněno, že výzkumné a inovační aktivity 
jsou v Česku koncentrovány do silných regionálních center. Kraj Vysočina představuje 
vnitřní periferii, Karlovarský region zase periferii vnější. Tato slabá pozice se projevuje 
i na stavu regionální vývojové infrastruktury. V regionu Vysočina sídlíjedna vysoká škola 
a privátní výzkumná organizace. V kraji byl zřízen vědeckotechnický park. Specifickým 
problémem je nízká spolupráce mezi podniky a vzdělávacími institucemi, kde se 
projevuje zejména nevhodná struktura terciárního vzdělávaní, která není dostatečně 
široká. Podnikatelský sektor je tak nucen využívat potenciálu vysokých škol z ostatních 
regionů. Podobný problém se týká i výzkumných ústavů a jiných specializovaných 
institutů. Dalšími problémy jsou zejména zavádění certifikací firem a vznik dalšího 
vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru.  
 
Karlovarský kraj vykazuje nejhorší stav inovačních kapacit v regionálním srovnání 
v rámci Česka. V kraji je lokalizována jedna vysoká škola, výzkumná organizace, jeden 
vědeckotechnický park. Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a nízký počet 
inovačních firem jsou odrazem zděděné socioekonomické struktury kraje.  
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3. Použitá metodika 
 
3.1 Zdroje dat 
 
Podstatou použité metodiky je analýza dat vycházející z databáze podpořených projektů 
v programech INOVACE, PROSPERITA a KLASTRY poskytnutá zadavatelem, z 
dotazníkového šetření mezi příjemci podpory a dále ze statistických dat Českého 
statistického úřadu.  
 
Dotazníkové šetření mezi příjemci podpory z inovačně zaměřených programů OPPP 
INOVACE, PROSPERITA a KLASTRY bylo uskutečněno zejména pro získání kvalitativních 
informací o projektech, které nelze zjistit z vývoje hodnot závazných a monitorovacích 
ukazatelů projektů ze zpráv z realizace projektů a monitorovacích zpráv po jejich 
ukončení. 
 
Nejvyšší návratnost dotazníků byla v programu INOVACE, kde se navrátilo 72 % 
dotazníků. Naopak nejnižší návratnost nastala u programu PROSPERITA s necelými 35 % 
navrácených dotazníků. Tato relativně nízká návratnost byla způsobena tím, že řada 
vybudovaných zařízení dosud nezahájila svůj provoz a tedy příjemci považovali svoji 
účast v dotazníkovém šetření za irelevantní. Nižší návratnost v části programu KLASTRY 
věnované vyhledávání vhodných firem byla zapříčiněna velice nízkou návratností 
dotazníků u projektů, které nevyústily v založení klastru. Celkově však lze považovat 
návratnost dotazníků za uspokojivou a umožňující formulování hodnověrných závěrů. 
 
3.2 Použitá metodika pro vyhodnocení zaměření a rozsahu realizovaných 
projektů OPPP v oblasti VaVaI 
 
Pro vyhodnocení zaměření a rozsahu realizovaných projektů OPPP v oblasti VaVaI byly 
kombinovány informace z databáze podpořených projektů a dotazníkového šetření 
provedeném mezi příjemci podpory. Hodnocení bylo realizována jednak na úrovni celé ČR 
a jednak na úrovni podpořených krajů. 
 
3.3 Použitá metodika pro vyhodnocení výsledků  a dopadů realizace projektů 
VaVaI ve vztahu k inovačnímu potenciálu regionů 
 
Konkurenceschopnost firem může být hodnocena podle celé řady kvantitativních a 
kvalitativních ukazatelů. Z kvantitativních ukazatelů je konkurenceschopnost hodnocena 
podle vývoje přidané hodnoty, průměrného počtu zaměstnanců, obratu, zvýšení počtu 
pracovníků ve VaV a počtu nově vytvořených pracovních míst. Jako kvalitativní ukazatele 
pro hodnocení konkurenceschopnosti jsou použity řád zaváděných inovací, ukazatel 
posílení konkurenceschopnosti na náročných trzích, zisk nových zakázek, rozvoj VaV 
aktivit a prohloubení spolupráce s institucemi VaV. Pro vyhodnocení výsledků a dopadů 
realizace projektů VaVaI ve vztahu k inovačnímu potenciálu regionů byly také využity 
informace z databáze podpořených projektů a z dotazníkového šetření. Hodnocen byl 
příspěvek implementovaných inovací k růstu konkurenceschopnosti podpořených firem a 
dopady projektů v oblasti VaVaI a programů na inovační potenciál regionů. Hodnocení 
bylo provedeno na úrovni jednotlivých programů a na úrovni krajů.  
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4. Vyhodnocení zaměření a rozsahu realizovaných projektů OPPP 
v oblasti VaVaI 
 
4.1 INOVACE 
 
Jedním ze zásadních aspektů a rozvojových faktorů znalostní ekonomiky a regionálních 
inovačních systémů je inovační podnikání, které pozitivně působí na zvyšování inovačního 
potenciálu regionů. 
 
Inovační firma využívá poznatky výzkumu vývoje k svému vývoji, zvyšuje svoji 
konkurenceschopnost a ekonomický růst, čímž pozitivně působí na zvyšování 
konkurenceschopnosti regionu, zvyšování životní úrovně jeho obyvatel a rozvoj interakcí 
s dodavateli, odběrateli, vysokými školami, institucemi VaV a institucemi veřejné správy, 
které vytvářejí vhodné podmínky pro jejich další rozvoj.  
 
4.1.1 Vyhodnocení podle místa realizace 
 
Celkem bylo v rámci programu INOVACE podpořeno 94 projektů s celkovou alokací přes 
4,347 mld. Kč a výší dotace přes 1,388 mld. Kč. 
 
Největší počet inovačních projektů byl podpořen v Jihomoravském a Středočeském kraji. 
Z důvodu vyšší koncentrace  podpořených projektů v těchto krajích je zde také relativně 
vysoká alokace finančních prostředků. Nejvyšší finanční příspěvek z programu INOVACE 
byl alokován na území Jihomoravského kraje (přes 234 mil. Kč).  
 
Nejméně projektů bylo podpořeno v Jihočeském, Plzeňském a Libereckém kraji. V kraji 
Karlovarském nebyl v rámci programu INOVACE podpořen ani jeden projekt. Tyto 
projekty byly zároveň svým rozsahem relativně malé, resp. s malou finanční alokací.  
 
Malé a střední podniky byly aktivní zejména v krajích, kde je možné sledovat nižší počet 
podpořených projektů. Je tedy zřejmé, že větší podniky s vlastním vývojovým centrem či 
oddělením nepotřebovaly podporu ze strukturálních fondů na inovační řešení svých 
projektů tak markantně jako malé a střední firmy. Mezi regiony, kde podíl MSP mezi 
žadateli v rámci programu INOVACE představoval méně než 50 %, patří Jihomoravský, 
Královéhradecký, Olomoucký, Pardubický, Zlínský kraj a Kraj Vysočina. 
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Graf č. 1: Celkový počet projektů v kraji a podíl MSP z úspěšných žadatelů (%) 
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Pramen: ISOP 
 
Při analýze subjektů, které získaly dotaci v rámci programu INOVACE je zřejmé, že podíl 
vlastního výzkumu a vývoje uvnitř jednotlivých podnikatelských subjektů dosahuje 
relativně vysokého zastoupení. Nejnižší podíl zastoupení podpořených firem s vlastním 
VaV je v Ústeckém kraji, kde dosahuje 83 %. Více než 10 % podpořených firem bez 
vlastního VaV je lokalizováno pouze v Královéhradeckém kraji.  
 
Poměrně vysoký podíl firem podpořených v programu INOVACE využívalo při svých 
projektech know-how ostatních výzkumných a vývojových organizací, popřípadě využilo 
výsledků univerzitního výzkumu a vývoje. 
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4.1.2 Vyhodnocení podle technologické náročnosti 
 
Obecně je možné definovat odvětví s vysokou technologickou náročností odvětví 
s vysokým podílem výzkumu a vývoje (náklady na VaV/účetní přidaná hodnota). 
 
Graf č. 2: Podíly podpořených projektů z programu Inovace podle technologické 
náročnosti (%) 

 
Pramen: ISOP 
 
Největší podíl podpořených projektů tvoří projekty zařaditelné do skupiny odvětví s nižší  
technologickou náročností. Do oborů se středně nízkou (medium low-tech) a nízkou 
technologickou náročností (low-tech) spadalo 39 % projektů. Tato situace neodpovídá 
podílu medium low-tech a low-tech odvětví ve struktuře českého hospodářství, kde 
dosahuje podíl odvětví s nízkou technologickou náročností přibližně 60% podílu. Druhou 
nejpočetnější skupinu tvoří projekty spadající do odvětví se středně vysokou 
technologickou náročností (medium high-tech). Oblast medium low-tech a medium high-
tech odvětví, která jsou pro český průmysl tradiční, se celkově na počtu projektů podílejí 
64 %. 
 
Ve srovnání s celkovou pozicí technologicky náročných oborů v ČR dosahují projekty 
podpořené v rámci programu INOVACE nadprůměrného podílu (11 %). Poměrně 
významný podíl v rámci podpořených projektů zaujímají také projekty z odvětví high-
tech služeb (14 % projektů). Jedná se zejména o inovační projekty v oblasti výpočetní 
techniky. Podíl projektů z oblasti služeb s vysokou mírou intenzity znalostí přibližně 
dvojnásobně převyšuje jeho podíl ve struktuře hospodářství Česka. 
 
Největší podíl podpořených projektů uskutečněných v technologicky náročných odvětvích 
je možné sledovat v Jihočeském a Zlínském kraji. V těchto regionech tento podíl přesáhl 
50 % všech podpořených projektů. Relativně největší podíl všech podpořených projektů 
spadá do oblasti medium high-tech. Více než 50 % podpořených projektů v rámci středně 
technologicky náročných odvětví je možné sledovat ve čtyřech regionech. Zejména 
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v Plzeňském kraji dosáhl podíl projektů v medium high-tech vysoké hodnoty (80 %). 
Dalšími kraji s více než 50 % podílem projektů v těchto odvětvích je lokalizováno 
v Královéhradeckém, Pardubickém a Ústeckém kraji. Největší podíl projektů, které lze 
zařadit do nejméně náročných odvětví (low-tech) je lokalizován v rámci Olomouckého, 
Královéhradeckého a Libereckého kraje. V těchto regionech dosahuje podíl takových to 
projektů přibližně 30 %. Takovéto rozložení technologické náročnosti jednotlivých 
projektů odpovídá hospodářské struktuře jednotlivých krajů a její technologické 
náročnosti. 
 
Největší podíl na všech projektech spadajících do nejvyšší kategorie technologické 
náročnosti lze sledovat ve Zlínském kraji. Tento region dosahuje čtvrtinového podílu 
v těchto odvětvích. Skupinu krajů bez podpořených projektů v oblasti high-tech tvoří 
Moravskoslezský, Královéhradecký a Ústecký region.  
 
Z výsledků analýzy projektů podpořených z programu INOVACE podle technologické 
náročnosti je zřejmé, že mezi regiony přetrvávají značné strukturální rozdíly. Podíl 
projektů v odvětví náročných na znalosti je v rámci všech podpořených projektů poměrně 
nízký. Největší podíl projektů je v oblasti středně technologicky náročných odvětví 
(relativně nízký podíl hrubé přidané hodnoty na produkci). Tato skutečnost ukazuje, že 
projekty se týkaly firem s převážně montážním charakterem výroby, kde inovace 
představovala zejména vylepšení stávající technologie.  
   
 
4.1.3 Vyhodnocení podle odvětví 
 
Projekty podpořené v rámci programu INOVACE spadají převážně do odvětví 
zpracovatelského průmyslu, které jsou tradiční v hospodářské struktuře ČR i jednotlivých 
regionů. Vzhledem k potenciálu, který tradiční odvětví v regionálním hospodářství vytváří 
je zřejmé, že podpora inovačních řešení i v odvětvích, které nepatří do technologicky 
nejnáročnějších (high-tech), může zvýšit konkurenceschopnost krajských ekonomik.  
 
Nejvíce projektů bylo podpořeno v kovodělném průmyslu, ve výrobě a opravě strojů a 
zařízení jinde neuvedených a ve výrobě chemických látek, přípravků, léčiv a chemických 
vláken. Poměrně silně byly zastoupeny projekty z odvětví znalostně náročných služeb 
v oblasti výpočetní techniky a výzkumu a vývoje. Z technologicky náročných odvětví jsou 
poměrně silně zastoupeny projekty z oblasti zdravotnických, přesných, optických a 
časoměrných přístrojů. Poměrně významné zastoupení podpořených projektů je také 
možné sledovat v rámci textilního průmyslu. 
 
Je zřejmé, že z pohledu podpořených projektů podle odvětví ekonomické činnosti 
reflektuje jejich skladba strukturu hospodářství ČR. Potenciál podpořených projektů pro 
rozvoj regionální konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu je možné hodnotit 
pozitivně. Nedostatek finančních prostředků pro vlastní výzkum a vývoj program alespoň 
částečně eliminuje. Navíc bylo v rámci programu umožněno navázání spolupráce 
s výzkumnými institucemi. Tyto aktivity pak posouvají kvalitativní hodnotu podpořených 
projektů na vyšší úroveň. Navázání spolupráce a vytvoření nových kontaktů mezi 
podnikatelským prostředím a výzkumnými a vzdělávacími organizacemi vytváří 
příznivější prostředí pro rozvoj znalostní základny v jednotlivých regionech. Odvětvová 
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heterogenita podpořených projektů zajišťuje alespoň částečnou diverzifikaci podpořených 
oblastí a tím i rovnoměrný oborový a regionální rozvoj.  
 
4.1.4 Vyhodnocení podle MSP 
 
Charakteristiky MSP dávají jasně najevo jejich flexibilitu a široký odvětvový a oborový 
záběr. To však příliš neodpovídá hodnocení stávajících podpořených projektových 
záměrů. Podíl MSP ze všech podpořených žadatelů v rámci programu INOVACE 
představoval 48,94 %. 
 
V krajích, kde bylo podpořeno nejvíce projektů, byla participace na celkovém objemu 
projektových žádostí relativně méně zastoupena než v krajích, kde byla poptávka po 
finanční podpoře ze strukturálních fondů menší. Nejmenší podíl malých a středních 
podniků mezi žadateli je ve Zlínském, Pardubickém, Olomouckém kraji a v kraji Vysočina.  
 
Relativně nízký podíl MSP, které získaly dotaci indikuje nedostatečnou připravenost 
potencionálních uchazečů o veřejnou podporu. Je zřejmé, že malé a střední podniky 
nebyly schopné připravit své projekty tak, aby odpovídaly kritériím programu INOVACE. 
Je zřejmé, že podání úspěšného projektu bylo jednodušší pro větší firmy, které byly 
schopny investovat větší částku do přípravy relevantních projektových záměrů. 
 
4.1.5 Vyhodnocení podle zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů 
 
Lidské zdroje představují jednu ze základních složek rozvoje inovačního prostředí a 
konkurenceschopnosti a to zvláště na regionální úrovni. Je nezbytné, aby vzdělávání bylo 
přizpůsobeno změnám produktové ekonomiky na ekonomiku znalostní, nutné je zároveň 
zabezpečit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky a výměnu informací a 
zkušeností vyprodukovaných těmito organizacemi. Kromě počátečního vzdělávání je pro 
rozvoj inovačního potenciálu na úrovni regionů důležitý aspekt rozvoje dalšího vzdělávání 
(life-long learning). Zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů není prioritní oblastí 
podpořených inovačních projektů.  Je však zřejmé, že nové inovační řešení většinou 
potřebuje nové kvalifikační zkušenosti zaměstnanců podnikatelských subjektů. Zapojení 
výzkumných a vzdělávacích institucí do projektových záměrů umožňuje další 
prohlubování spolupráce firemního a výzkumného sektoru a vytváření společných 
výzkumných projektů, což významně přispívá k růstu inovačního potenciálu regionu.  
 
V rámci programu INOVACE bylo celkem vytvořeno 728 nových pracovních příležitostí. 
Nejvíce nových pracovních míst bylo vygenerováno ve Zlínském kraji (233). V tomto kraji 
bylo zároveň vytvořeno nejvíce nových pracovních míst přepočtených na jeden projekt 
(33,3). Na druhém místě co do počtu vytvořených pracovních míst figuruje 
Královéhradecký kraj (125), ve kterém bylo podpořeno devět projektů. Relativně málo 
nově vytvořených pracovních míst je možné sledovat překvapivě v Plzeňském, 
Jihočeském, Libereckém a Moravskoslezském kraji, které představují tradiční průmyslové 
oblasti Česka, a ve kterých by podle předpokladu mělo být využití programu INOVACE a 
tvorba nových pracovních míst nad průměrem ČR. Relativně málo nových pracovních 
míst bylo také vytvořeno v kraji Vysočina (13).  
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Z následujícího obrázku je patrné, že téměř všichni podpoření žadatelé z programu 
INOVACE vykazovali ve svých projektech nároky na vzdělávání svých zaměstnanců. 
Vysokou regionální variabilitu však vykazuje podíl mzdových nákladů vynaložených na 
vzdělávání. Nejvyšší hodnoty tohoto podílu vykazují firmy ve Středočeském (30,7 %) a 
Jihomoravském kraji (19,8 %). Naopak největší rozdíl mezi potřebou dalšího vzdělávání 
zaměstnanců a nákladů vynaložených na tuto činnost je možné spatřovat v Plzeňském a 
Libereckém kraji a kraji Vysočina. V těchto krajích dosáhl podíl mzdových nákladů na 
vzdělávání zaměstnanců méně než 5 %.  
 
 
Graf č. 3: Podíl mzdových nákladů a náročnost projektu na vzdělání (%) 
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Pramen: ISOP 
 
 
Rozvoj dalšího vzdělávání přispívá k celkové produktivitě práce v daných firmách a tím 
pádem ke kvalitativnímu rozvoji potenciálu regionů.  
 
4.1.6 Vyhodnocení podle stupně a typu inovace 
 
Stupeň inovace dosažený díky podpořeným projektům je charakteristikou inovovaného 
výrobku, služby nebo technologie, která se liší od běžných konkurenčních produktů a 
standardů, které jsou volně dostupné na trhu. 
 
Zaváděné inovace byly nové především v České republice (31, 4 %)15. Poměrně výrazné 
zastoupení je možné sledovat u inovací, které byly nové na trhu EU. Jejich podíl 
dosahoval v rámci dotazníkového šetření více než 27 %. Více než čtvrtinový podíl pak 
dosáhly inovace nové ve světě (25,7 %). Poměrně zajímavým zjištěním je fakt, že 
nejmenší podíl představovaly inovace, které byly nové pouze pro samotnou firmu, která 
je zaváděla (15,7 %). Výsledek vypovídá o snaze firem zvýšit svou konkurenceschopnost 
                                                 
15 Údaj dle dotazníkového šetření. 
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na domácím, evropském a globálním trhu a naplňuje tak předmětovou podstatu 
programu INOVACE. 
 
Jestliže budeme sledovat nejvyšší stupeň zavedených inovací v jednotlivých regionech 
podle odvětví ekonomické činnosti, je zřejmé, že nevyšší podíl nabývají zejména odvětví 
tradiční v jednotlivých regionech16. Obecně se jednalo převážně o středně technologicky 
náročná odvětví. V oblasti vysoce technologicky náročných odvětví firmy zavedly inovaci 
na globální úrovni v Plzeňském kraji. 
 
Monitorovací ukazatele programu INOVACE rozlišují zavádění nových nebo inovovaných 
výrobků, technologií a služeb. Nejvíce byly inovovány výrobky (374). V regionálním 
pohledu bylo nejvíce inovací zjištěno v Jihomoravském (142), Královéhradeckém (78) a 
Pardubickém kraji (70). Nejmenší počet zavedených inovací bylo v Jihočeském a 
Plzeňském kraji. Výrobky byly inovovány nejpočetněji v Jihomoravském, 
Královéhradeckém a Středočeském kraji. Nové technologie byly aplikovány nejvíce 
v Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském regionu. 
 
Oslo manuál rozlišuje čtyři typy inovací -  inovace produktu, procesu, marketingovou a 
organizační inovaci. Inovace produktu představuje inovaci výrobku nebo služby. Inovace 
procesu zahrnují inovace v oblasti metod výroby nebo zpracování produktů, metod 
logistiky nebo distribuci a podpůrných činnostech. Organizační a marketingové inovace 
patří do skupiny netechnických inovací.  
 
Vyhodnocení jednotlivých typů inovací zavedených podpořenými firmami z programu 
INOVACE bylo součástí dotazníkového šetření. Největší podíl v ČR zaujímají produktové 
inovace (58 %)17, které zavedlo téměř 83 % firem. Zavedení procesní inovace 
představuje 36% podíl všech inovací v ČR a participovalo na něm 51,4 % podpořených 
podnikatelských subjektů. Marketingové a organizační inovace zabírají na celkovém 
objemu zavedených inovací velmi nízký podíl (2 %). Tyto dva typy inovací však byly 
podporovány až v druhé části programu, přičemž podmínkou jejich podpory byla 
současná realizace inovace produktu nebo procesu.  
 
Pouze v Moravskoslezském a Zlínském kraji generovaly podpořené podnikatelské 
subjekty marketingovou inovaci a pouze v Pardubickém a Zlínském kraji zaváděly firmy 
inovaci organizační.  
 
4.1.7 Vyhodnocení podle udržitelného rozvoje a regionální soudržnosti 
 
Hlavní přínosem programu INOVACE z pohledu udržitelného rozvoje a růstu 
konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů byla možnost rozvíjet vlastní inovační 
aktivity a tím pádem oslovovat odběratele z nových trhů, jiného oborového zaměření a 
expandovat tak na kvalitativně vyšší úroveň. Navázání nových vazeb s ostatními 
podnikatelskými subjekty a organizacemi pozitivně přispívá k vytváření kvalitnějšího 
podnikatelského prostředí založeného na produkci inovačních řešení. Rozvoj spolupráce 

                                                 
16 Údaje dle dotazníkového šetření. 
17 Údaje dle dotazníkového šetření. 



 28

podpořených podnikatelských subjektů po zavedení inovace v jednotlivých regionech 
s firmami na různé řádovostní úrovni uvádí následující tabulka (tab. č. 12). 
 
Tabulka č. 2: Nová spolupráce podpořených firem po zavedení inovace (%) 

Kraj Zakázky 
pro MSP 

Pro velké 
domácí 
podniky 

Pro 
zahraniční 
firmy v ČR 

Pro firmy 
v EU 

Pro firmy 
mimo EU 

Nebyly 
získány nové 

zakázky 
Jihočeský 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jihomoravský 27,6 24,1 10,3 27,6 10,3 0,0
Královéhradecký 22,2 22,2 11,1 22,2 22,2 0,0
Liberecký 42,9 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0
Moravskoslezský 33,3 20,0 13,3 20,0 6,7 6,7
Olomoucký 23,1 38,5 15,4 15,4 7,7 0,0
Pardubický 30,8 23,1 7,7 23,1 15,4 0,0
Plzeňský 50 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Středočeský 33,3 13,3 13,3 20,0 20,0 0,0
Ústecký 40 40,0 0,0 20,0 0,0 0,0
Vysočina 25 16,7 25,0 25,0 0,0 8,3
Zlínský 33,3 22,2 11,1 16,7 16,7 0,0

Pramen: Dotazníkové šetření 
 
Program INOVACE zároveň přispěl k rychlejšímu zavedení inovačních řešení. Kdyby nebyl 
Program iniciován, většina podnikatelských subjektů by zaváděla inovaci v delším 
časovém horizontu, v modifikované podobě nebo v omezeném rozsahu, což by vedlo 
k pomalejšímu či méně dynamickému růstu inovačního potenciálu v regionech. 
 
Hodnocení vlivu programu INOVACE na odstraňování regionálních rozdílů 
v socioekonomické úrovni a udržitelný rozvoj není možné zcela jednoznačně 
interpretovat. Důvodem je především fakt, že nelze nalézt regionální pravidelnosti 
v rozložení projektů podle oborů, ekonomické náročnosti, efektivních vazeb na vysoké 
školy či podle náročnosti produkce na lidské zdroje. Zároveň neplatí, že by úspěšné 
projekty vznikaly v spíše v hospodářsky či inovačně vyspělejších regionech. Snižování či 
zvyšování regionálních rozdílů je však závislé na mnohých dalších faktorech, zejména na 
fungování celého ekonomického a sociálního systému České republiky a posilování 
ekonomických vazeb mezi jednotlivými regiony. V tomto případě byl přínos programu 
INOVACE nepopiratelný.  
 
Podpořené projekty měly významný pozitivní vliv na životní prostředí. Zavedly nové 
technologie, které pomáhají snižovat energetickou náročnost českého průmyslu, produkci 
odpadu, skleníkových plynů, prachu a odpadní vody. Jejich přínos na životní prostředí a 
kvalitu života je zřejmý především ve strukturálně a ekologicky postiženém 
Moravskoslezském kraji, kde implementované inovace umožnily zavést ekologicky 
příznivější výrobu, která nahradila zastaralé a ekologicky problematické technologie. 
Současně zde byly podpořeny projekty z oblasti high-tech, které vytvářejí vhodný 
potenciál pro rozvoj ekologicky příznivých výrob.  
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4.1.8 Vyhodnocení podle působení regionálních a globálních faktorů 
 
Z globálních faktorů, které jsou uvedeny v kapitole 2.1.1, negativně působí na české 
inovační podnikatelské subjekty zejména levná konkurence výrobců z asijských zemí, 
externalizace ekonomických aktivit, deindustrializace a vytváření produkčních sítí 
kooperačních podniků, které jsou schopny snižovat náklady a tím cenově konkurovat při 
srovnatelné kvalitě produktu. Zavádění inovací je proto pro udržení pozice na trhu pro 
firmy nezbytné. 
 
Realizace programu INOVACE pozitivně přispěla k rozvoji konkurenceschopnosti firem, 
které jsou aktivní v méně technologicky náročných odvětvích a nabízela možnost 
modernizace stávajících výrobních postupů a procesů.  
 
Lokální faktory, které jsou na vyjmenované v kapitole 2.1.2, působí na inovační podniky. 
Všechny podpořené podnikatelské subjekty se před podáním svého projektu do programu 
INOVACE věnovaly průzkumu trhu, čímž sledovaly faktor poptávky. Vliv technologické 
modernizace a nutnosti rozvoje lidských zdrojů ve firmách je patrný zejména v navázání 
spolupráce podpořených podnikatelských subjektů s výzkumnými ústavy a vzdělávacími 
institucemi při zavádění inovací. Lokální faktor s největší mírou působnosti na rozvoj 
inovačního potenciálu jsou vládní politiky a programy. Program INOVACE nabízel realizaci 
zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, efektivity výroby nebo na 
zavedení nových metod řízení či provedení změn organizační struktury, čímž výrazně 
podpořil rozvoj inovačního podnikání napříč regiony. 
 
4.1.9 Vyhodnocení podle typu činnosti VaV 
 
Tabulka č. 3: Povaha VaV aktivit před a po zavedení inovace 

Jaká byla povaha VaV aktivit před 
zahájením inovace? 

Jaká je povaha VaV aktivit po  
zavedení inovace? Kraj Základní 

výzkum (%) 
Aplikovaný 
výzkum (%) 

Vývoj 
(%) 

Základní 
výzkum (%)

Aplikovaný 
výzkum (%) 

Vývoj 
(%) 

Jihočeský 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Jihomoravský 7,1 14,3 78,6 0,0 21,4 78,6
Královéhradecký 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Liberecký 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Moravskoslezský 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Olomoucký 16,7 0,0 83,3 16,7 0,0 83,3
Pardubický 8,3 41,7 50,0 8,3 41,7 50,0
Plzeňský 0,0 33,3 66,7 0,0 33,3 66,7
Středočeský 0,0 33,3 66,7 0,0 30,0 70,0
Ústecký 25,0 0,0 75,0 0,0 0,0 100,0
Vysočina 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Zlínský 0,0 60,0 40,0 9,1 45,5 45,5

Pramen: Dotazníkové šetření 
 
Z tabulky nejsou na regionální úrovni zřejmé žádné výrazné posuny mezi jednotlivými 
úrovněmi výzkumné činnosti. Z tohoto stavu můžeme usuzovat, že inovace podpořené 
z programu jsou často vytvořeny „na míru“ dané firmě nebo danému procesu, který firma 
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právě vytváří. Největší podíl firem, které jsou aktivní ve výzkumné činnosti, ji realizuje 
ve vývoji18. 
 
Celkově v ČR díky programu INOVACE vzrostl počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji v 
podpořených podnicích o 11, 4 %.19 Největší nárůst výzkumných pracovníků je mezi 
jednotlivými regiony možné pozorovat v Plzeňském kraji, kde počet výzkumných 
pracovníků narostl o 1537 %. Tento nárůst je zapříčiněn podporou jednoho projektu. 
V ostatních krajích nebyl nárůst počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji tak markantní a 
dosahuje nárůstu v jednotkách procent. Výjimku tvoří pouze Královéhradecký kraj, tento 
nárůst je zapříčiněn především výzkumnými aktivitami jedné firmy. Pokles zaměstnanců 
výzkumu zaznamenal Moravskoslezský (pokles o 9,5 %) a Ústecký kraj (pokles o 15,4 
%).  
 
4.1.10 Vyhodnocení podle transferu technologií 
 
Stav transferu technologií je do velké míry zapříčiněn spoluprací podpořeného subjektu 
s výzkumnou institucí nebo vysokou školou. Počet zapojených výzkumných institucí 
odpovídá regionálnímu rozložení počtu projektů. 
 
Nejvyšší míru spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnou sférou je možné 
sledovat v Pardubickém, Jihomoravském a Středočeském kraji. Je zřejmá jasná 
participace vysokých škol a výzkumných ústavů na různých projektech napříč různými 
regiony. Spolupráce výzkumných institucí s podnikatelskou sférou je daná zejména 
oborovým a předmětovým zaměřením podpořeného projektu.  
 
Největší hodnoty počtu výzkumných institucí a organizací terciárního vzdělávání na jeden 
projekt vykazuje Pardubický kraj (3,8) a Jihočeský a Liberecký kraj (3,3). Projekty 
lokalizované v Pardubickém kraji jsou zaměřeny na chemické, strojírenské a dopravní 
obory, ve kterých jsou aktivní i výzkumné ústavy a univerzity v regionu. V Libereckém 
kraji jsou projekty zaměřeny na textilní průmysl, technologie výroby monokrystalů a 
strojírenství, což přestavuje tradiční odvětví v kraji. Poměrně nízké je zastoupení 
výzkumných a vzdělávacích institucí na projekt v Plzeňském (1), Ústeckém a 
Moravskoslezském (1,3) kraji. Možným vysvětlením je specifické zaměření podávaných 
projektů a s ním související nedostatek erudovaných výzkumných institucí, které jsou 
ochotny na specifických projektech participovat. 
 
Dle výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že společná spolupráce přináší zejména 
rozvoj společných výzkumných projektů, v několika případech i rozvoj společných 
studijních programů. V několika případech, zejména v Ústeckém kraji nedošlo 
k prohloubení vzájemné spolupráce výzkumných organizací s podpořenými podniky. 
V malém množství případů firmy zaznamenaly pracovní mobilitu vědeckých a 
výzkumných pracovníků. Poměrně zajímavým aspektem spolupráce podnikové a 
výzkumné sféry je relativně malý přínos pro transfer technologií. Největší význam 
v oblasti transferu technologií měla spolupráce firem a výzkumu v kraji Vysočina a v kraji 
Královéhradeckém. 

                                                 
18 Údaje dle dotazníkového šetření. 
19 Údaje dle dotazníkového šetření. 



 31

 
Největší podíl projektů s transferem výsledků výzkumu a vývoje zaujímá Středočeský a 
Jihomoravský kraj. Je však zřejmé, že tento stav je zapříčiněn absolutním počtem 
realizovaných projektů v těchto krajích. Překvapivě malý podíl vykazují subjekty 
v Jihočeském a Plzeňském kraji, tedy v krajích poměrně inovačně aktivních.  
 
V Jihočeském kraji však dosáhl podíl projektů, v rámci kterých byl realizován transfer 
technologie 100 %. Společně s Libereckým regionem tak představuje jediný kraj, kde 
byly všechny projekty transferově úspěšné. Podíl projektů obsahující transfer technologií 
není v žádném sledovaném kraji menší než 50 % (výjimku tvoří pouze Plzeňský kraj).  
 
Komercializace výsledků výzkumu a vývoje a zavádění inovací představuje dlouhodobý 
proces, jehož dopady se výrazněji projeví v delším časovém horizontu. Výsledky 
jednotlivých projektů tak mohou najít své uplatnění za několik let. Zároveň je možné 
předpokládat větší potenciál transferu technologií v rámci projektů s vyšší participací 
vysokých škol nebo v projektech, které se soustředí na tradiční regionální odvětví. 
 
4.1.11 Shrnutí za regiony soudržnosti 
 
V počtu podpořených projektů v jednotlivých regionech soudržnosti jsou značné rozdíly. 
Tyto rozdíly však nevyplývají z úrovně inovačního potenciálu, ale jsou spíše důsledkem 
odlišné aktivity firem při přípravě žádostí, různé úrovně šíření informací o možnostech 
podpory z OPPP a v neposlední řadě odrážejí odlišné strukturální charakteristiky místních 
ekonomik.   
 
Nejvíce projektů bylo podpořeno v regionu soudržnosti Jihovýchod (24). Dále bylo nejvíce 
projektů podpořeno v regionu Severovýchod (22). V tomto regionu byly nejvyšší celkové 
náklady, které  převýšily 1,5 miliardy Kč, přičemž v tomto regionu byla nejvyšší 
průměrná výše projektů. Nejméně projektů bylo podpořeno v regionech Jihozápad a 
Severozápad (po 6). Nízký počet projektů v regionu Jihozápad je výsledkem nízké 
aktivity místních podniků při přípravě žádostí do programu INOVACE, zatímco v regionu 
Severozápad se jednalo spíše o malý počet inovativních podniků vyplývajících ze 
strukturálních problémů místní ekonomiky.  
 
Regionální struktura projektů z programu INOVACE podle technologické náročnosti je 
ovlivněna zejména aktivitou, působností a počtem jednotlivých firem, které žádaly o 
finanční podporu, v jednotlivých odvětvích ekonomické činnosti. Technologicky vyspělé 
obory (high-tech) byly nejvíce zastoupeny v regionu Jihozápad, kde však bylo podpořeno 
nejméně projektů. Vzhledem k většímu počtu projektů je jejich zastoupení významnější 
v regionu Střední Morava, kde se pozitivně projevil vliv místních přírodovědně a 
technicky zaměřených VŠ a orientace řady aktivit VaV na oblast nanotechnologií a 
materiálového výzkumu. Nejvyšší podíl high-tech služeb, za nimiž se skrývá zejména 
výroba počítačových programů, byl v regionu Moravskoslezsko. Ve většině regionů je 
nejsilnější oblast středně vyspělých technologií (medium high-tech). Nejvíce je 
zastoupena v regionech Severozápad (54,5 %) a Severovýchod (52,2 %). Skupina 
medium low-tech odvětví představuje druhou nejčetnější skupinu a je zastoupena nejvíce 
ve strukturálně postiženém regionu Moravskoslezsko (52,6 %).   
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Struktura podpořených projektů podle odvětví ekonomické činnosti reflektuje odvětvovou 
strukturu hospodářství regionů soudržnosti. Jen v regionech s nízkým počtem 
podpořených projektů se projevuje vliv velkých projektů, což je případ především regionů 
Jihozápad a Severozápad. Odvětvová heterogenita podpořených projektů zajišťuje 
alespoň částečnou diverzifikaci podpořených oblastí a tím i rovnoměrný oborový a 
regionální rozvoj. 
 
Zastoupení MSP mezi podpořenými firmami se liší v závislosti na počtu projektů 
podpořených v regionech soudržnosti. V regionech, kde bylo podpořeno nejvíce projektů, 
byla jejich participace na celkovém počtu projektů relativně méně zastoupena než 
v regionech, kde byla poptávka po finanční podpoře ze strukturálních fondů menší. 
Nejmenší podíl malých a středních podniků mezi žadateli je v regionu soudržnosti Střední 
Morava. 

 
V rámci programu INOVACE bylo celkem vytvořeno 728 nových pracovních příležitostí. 
Nejvíce nových pracovních míst bylo vygenerováno v regionu soudržnosti Střední 
Morava, kde vzniklo 287 nových pracovních míst. Na druhém místě co do počtu 
vytvořených pracovních míst figuruje region Severovýchod (178). Relativně málo nově 
vytvořených pracovních míst je možné sledovat v regionech Jihozápad, Severozápad a 
Moravskoslezsko. Nízký počet vytvořených pracovních míst v regionech Jihozápad a 
severozápad byl způsoben malým počtem podpořených projektů. V Moravskoslezském 
kraji projekty směřovaly spíše k technologické modernizaci než k vytváření nových 
pracovních míst.  
 
Podnikatelské subjekty, které v rámci programu INOVACE zaváděly produkty nové pro 
svou vlastní potřebu jsou nejvíce lokalizované v regionech Moravskoslezsko (28,6 %), 
Jihozápad (25 %) a Střední Čechy (22 %). Téměř ve všech regionech (kromě regionu 
Jihozápad) byly podpořené firmy, které zaváděly inovaci v rámci České republiky. 
Největší podíl těchto firem je možné sledovat v regionu Severozápad. Nový produkt na 
evropském trhu nedoložily podnikatelské subjekty pouze v regionu Severozápad. Na 
globální úrovni zavedly inovaci firmy zejména z regionů Severozápad a Severovýchod. 
 
Z hlediska typu inovace jsou mezi regiony zřejmé rozdíly pramenící z odlišného počtu 
projektů, jejich zaměření a odvětvové příslušnosti. Inovace produktu převládají 
v regionech Jihozápad, Střední Morava, Severovýchod, Moravskoslezsko a Jihovýchod. 
Procesní inovace dominují jen ve Středních Čechách. Marketingovou inovaci zavedly 
podniky pouze v regionech Střední Morava a Moravskoslezsko. Organizační inovace byly 
implementovány v regionech Severovýchod a Střední Morava.   
 
Jihozápad 
V regionu soudržnosti Jihozápad bylo podpořeno 6 projektů, z nichž 4 realizovaly MSP. 
Podpořené projekty byly realizovány z větší části v technologicky náročných a 
technologicky středně náročných odvětvích, což odpovídá odvětvové struktuře regionu. 
Součástí projektů byly i odvětví spadající pod high-tech služby. Do těchto projektů se 
zapojily místní výzkumné instituce a Jihočeská univerzita. Podpořené projekty vytvořily 
27 nových pracovních míst. Všechny podpořené projekty zavedly pouze inovace 
produktů. Díky zavedeným inovacím podpořené firmy navázaly další spolupráci zejména 
s ostatními malými a středními podniky a místními institucemi VaV. Většina podpořených 
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firem využila jejich výsledky výzkumu a vývoje. Před i po zavedení inovace se firmy 
soustředily převážně na vývojovou činnost. Ve stupni zavedené inovace jsou v rámci 
regionu značné rozdíly. Zatímco v Jihočeském kraji převládaly inovace nové pro firmu, 
tak v Plzeňském kraji byla většina inovací nová na trhu EU a ve světě. Podobné rozdíly 
jsou patrné ve využívání transferu technologií. V Jihočeském kraji všechny podpořené 
podnikatelské subjekty provedly transfer technologie, v Plzeňském kraji transfer 
technologie realizovala jen 1 firma. 
 
Střední Čechy 
Ve Středních Čechách bylo podpořeno 15 projektů. Celková finanční částka z programu 
INOVACE alokovaná ve Středočeském kraji činí přes 650 mil. Kč, tedy přibližně 43,4 mil. 
Kč na jeden projekt. 60 % projektů v kraji bylo podáno malými a středními podniky. 
Velmi různorodá odvětvová náročnost podaných projektů odpovídá diverzifikované 
struktuře regionální ekonomiky. Přibližně 27 % projektů náleží do skupiny medium high-
tech odvětví, 34 % do skupiny medium low-tech odvětví. 4,5 % projektů je možné 
zařadit do high-tech odvětví, necelých 20 procent projektů pak spadá do oblasti high-
tech služeb. Ve Středočeském kraji bylo vytvořeno v podpořených projektech 77 nových 
pracovních míst (5,1 pracovního místa na projekt). Podpořené firmy vynakládaly nejvíce 
mzdových nákladů na vzdělávání zaměstnanců (nad 30 %) mezi všemi regiony, i když 
pouze u 80 % projektů (nejméně mezi regiony) žadatelé uvedli, že projekt klade nároky 
na vzdělávání zaměstnanců. Střední Čechy jsou jedním z mála regionů, ve kterých byl 
zaveden větší podíl procesních inovací (60 %) než produktových (40 %). Z produktů se 
nejvíce inovovaly výrobky (45) a technologie (11). V rámci produktových inovací byla 
inovována jedna služba. Nové inovace byly zaváděny nejčastěji na evropském a českém 
trhu. Z 20 % byly zavedené inovace nové pro firmu. V podpořených projektech bylo 
zaznamenáno 28 kontraktů zajišťující spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru. 
Téměř 90 % podpořených firem využilo výsledky výzkumu a vývoje. Před i po zavedení 
inovace se firmy věnovaly především vývojové činnosti. Téměř 70 % podpořených firem 
v regionu uskutečnilo transfer technologie.  

 
Severozápad 
V rámci regionu soudržnosti Severozápad panují značné vnitřní rozdíly v podpoře 
programu, který umožnil realizaci projektů jen v Ústeckém kraji. Zde bylo podpořeno 6 
projektů s celkovou alokací dosahující téměř 326 mil. Kč. Podíl malých a středních 
podniků ze všech podnikatelských subjektů, které žádaly o dotaci, činil v Ústeckém kraji 
50 %. Více než polovina projektů realizovaných v regionu spadala do odvětví se středně 
vysokou technologickou náročností. V souladu s odvětvovou strukturou průmyslu a 
přetrvávajícími strukturálními problémy nebyl v regionu realizován žádný projekt 
z oblasti vysoce technologicky náročného odvětví. Podpořené projekty vytvořily 33 
nových pracovních míst. Podpořené subjekty zaváděly díky programu INOVACE řešení 
nová na národní (50 %) a globální (50 %) úrovni. Polovina zavedených inovovaných 
řešení spadá pod produktové inovace (7 inovovaných výrobků a 6 inovovaných 
technologií a 3 inovované služby). Druhá polovina zavedených inovací byla procesní. 
Podpořené firmy navázaly spolupráci s osmi institucemi VaV. Téměř 70 % firem využilo 
jejich výsledky výzkumu a vývoje. Před zavedením inovací se čtvrtina firem věnovala 
základnímu výzkumu, zbylých 75 % se věnovalo vývojové činnosti. Po zavedení inovace 
byly podpořené firmy aktivní pouze ve vývoji. V podpořených firmách se snížil počet 
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pracovníků ve výzkumu a vývoji. Během posledních tří let pět podpořených 
podnikatelských subjektů provedlo transfer technologie. 
 
Severovýchod 
Region soudržnosti Severovýchod je nejúspěšnějším regionech co do počtu podpořených 
ukazatelů, tak i podle dosažené hodnoty některých monitorovacích ukazatelů. V regionu 
byůlo celkem podpořeno 22 projektů s celkovou alokací přesahující 1,5 miliardy Kč. 
V počtu podpořených projektů i celkové alokaci jsou značné rozdíly mezi kraji sdruženými 
v rámci regionu. Tyto rozdíly odrážejí velikostní a strukturální charakteristiky 
konstituujících krajů. Tyto charakteristiky se dále projevují v dosažené výši a struktuře 
monitorovacích a závazných ukazatelů. Pouze necelých 35 % podpořených podniků 
splnilo status MSP. Největší podíl podpořených projektů spadal svým zaměřením do 
odvětví středně technologicky náročných (medium high-tech). Do této skupiny spadala 
více než polovina podpořených projektů. Jen malá část projektů spadala do skupiny high-
tech služeb. Podpořené projekty vytvořily 178 nových pracovních míst. Podpořené 
subjekty zaváděly řešení nová v rámci evropské a globální úrovně. Více než polovina  
podpořených firem uskutečnila transfer technologie. Před i po zavedení inovace se firmy 
soustředily převážně na činnost aplikovaného výzkumu. 
 
Jihovýchod 
Region soudržnosti Jihovýchod je vnitřně velice různorodý podle počtu podpořených 
projektů. Nejvíce podpořených projektů bylo podpořeno v inovačně silném 
Jihomoravském kraji, zatímco v kraji Vysočina byla podpořena necelá čtvrtina počtu 
projektů Jihomoravského kraje. Celkem bylo v regionu soudržnosti podpořeno 24 
projektů (19 v Jihomoravském a 5 v kraji Vysočina). Celková alokace finančních 
prostředků přesahovala 940 mil. Kč. Podíl MSP na počtu podpořených podniků byl 
poměrně malý a dosahoval méně než 50 % podílu. Největší podíl projektů byl realizován 
v medium low-tech a medium high-tech odvětvích. Podíl technologicky náročných odvětví 
a technologicky náročných služeb je v kraji poměrně malý navzdory rychlému rozvoji 
těchto odvětví v Jihomoravském kraji. Program v regionu vytvořil 106 nových pracovních 
míst. Podpořené projekty byly náročné na vzdělání zaměstnanců podpořených firem, což 
se projevilo v podílu mzdových nákladů na vzdělávání zaměstnanců, který dosáhl téměř 
20 %. Inovace, které byly realizovány v rámci programu, byly z 15 % nové pro danou 
firmu, ze 40 % byla inovace nová na českém trhu. 40 % nových řešení vytvořené 
firmami v kraji bylo inovační v rámci EU. Největší podíl inovací mělo produkční charakter 
(55 %). 43 % inovací byla procesní. Díky zavedení nových technologií firmy navázaly 
spolupráci s malými a středními podniky v ČR a částečně s firmami v evropském a 
mimoevropském prostoru. Téměř 70 % podpořených firem využilo jejich výsledky 
výzkumu a vývoje. 
 
Střední Morava 
V regionu soudržnosti Střední Morava bylo podpořeno 14 projektů s celkovou alokací 478 
mil. Kč. Náklady na jeden projekt tak činily přibližně 30 mil. Kč. O dotaci z programu 
žádalo v regionu široké spektrum podniků, přičemž MSP představovaly jen třetinový 
podíl. V regionu bylo vytvořeno 287 nových pracovních míst. Největší podíl projektů byl 
realizován v technologicky náročných odvětvích a středně technologicky náročných 
odvětvích. Projekty byly náročné na vzdělání zaměstnanců podpořených firem, přesto 
podíl mzdových nákladů na vzdělávání zaměstnanců nedosahoval nijak vysokých hodnot. 



 35

Inovace, které byly realizované v rámci programu, byly nové zejména na domácím a 
evropském trhu. Největší podíl inovací mělo produktový charakter. Díky podpoře 
z programu získaly podnikatelské subjekty těsnější pracovní vazby s podniky v ČR, EU i 
mimo EU. Většina podpořených subjektů navázala spolupráci s výzkumnými a 
vzdělávacími institucemi. Ve třech čtvrtinách podpořených firem bylo využito výsledků 
výzkumu a vývoje. Po zavedení inovace se podpořené firmy soustředily zejména na 
vývojovou činnost a aplikovaný výzkum. V podpořených firmách se zvýšil počet 
pracovníků ve výzkumu a vývoji o 9 %. Pouze v polovině podpořených firem byl 
proveden transfer technologie.  

 
Moravskoslezsko 
V regionu soudržnosti Moravskoslezsko bylo podpořeno z programu INOVACE 7 projektů. 
Celková alokace finančních prostředků je mezi regiony soudržnosti podprůměrná (přes 
258 mil. Kč). Nadpoloviční podíl žadatelů z programu naplňoval statut malého a středního 
podniku. Podpořené projekty odvětvově odpovídají struktuře hospodářství regionu. 
Nejvíce jich spadalo do oblasti medium low-tech a medium high-tech. Poměrně výrazným 
podílem zasahují projekty do oblasti high-tech služeb (největší podíl high-tech služeb 
mezi všemi kraji). V rámci programu INOVACE vzniklo 20 nových pracovních míst. 
V regionu vznikly inovace všech sledovaných stupňů. Největší podíl zaujímají inovace 
nové na trhu v ČR. Poměrně vysoký podíl náleží novým řešením na globální úrovni. 60 % 
všech zavedených inovací v kraji je produktových. 30 % inovací zavedených v kraji je 
procesních, 10 % představuje marketingovou inovaci (nejvíce ze všech regionů). 
Podpořené podnikatelské subjekty díky inovaci získaly spolupráci především s malými i 
velkými domácími podniky, částečně navázaly spolupráci s podniky v EU. Podpořené 
firmy navázaly spolupráci s 9 institucemi VaV. Pouze přes 40 % firem využilo jejich 
výsledky výzkumu a vývoje, čemuž odpovídá jejich zaměření na vývojovou činnost. 
Během posledních tří let necelých 60 % podpořených podnikatelských subjektů provedlo 
transfer technologie. 
 
4.2 PROSPERITA 
 
Vědecká infrastruktura a infrastruktura pro komercializaci poznatků výzkumu a vývoje je 
považována za determinant úrovně inovačního potenciálu (Švejda a kol. 2002)20 a za 
specifický nástroj regionální politiky zaměřený na podporu vzniku a šíření inovací (Blažek 
a Uhlíř 200221). Jejím cílem je stimulovat aktivity výzkumu a vývoje v regionu a rychle je 
aplikovat do praxe. Za její největší přínos lze považovat poskytování vysoce 
kvalifikovaného poradenství a experimentální ověřování nových technologií a výrobků, 
zprostředkování kontaktů a zvýšení odbornosti zaměstnanců. 
 
Program PROSPERITA podporoval nejen založení, ale i zajištění provozní činnosti 
vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. 
Zejména se jednalo o vyhledávání a hodnocení vhodných projektů, propagace 
podnikavosti apod., ochranu duševního vlastnictví (patentové služby, registr patentů na 
regionální a národní úrovni), networking (konference, workshopy, spolupráce průmyslu a 
vysokých škol), komunikaci mezi vědecko-výzkumnými institucemi a průmyslem atd. 

                                                 
20 Švejda, P. (2002): Základy inovačního podnikání. Praha, Asociace inovačního podnikání. 
21 Blažek, J., Uhlíř, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje, nástin, kritika, klasifikace. Praha, Karolinum. 
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Podle Společnosti vědeckotechnických parků (www.svtp.cz) je v současnosti v České 
republice provozováno nebo připravováno k provozu 39 vědeckotechnických parků, 
přičemž často je součástí VTP podnikatelský inkubátor a centrum transferu technologií. 
Většina z nich je lokalizována v blízkosti výzkumných ústavů, univerzit nebo jiných 
institucí inovační infrastruktury. Regionální struktura připravovaných, provozovaných a 
akreditovaných parků je uvedena v následující tabulce.  
 
Tabulka č. 4: Vědeckotechnické parky v krajích ČR  

Kraj 
Počet 

stávajícíc
h VTP 

Počet 
podpořených 

projektů v 
programu 

PROSPERITA 

Celkové 
náklady 
projektu 

Průměrné 
celkové 

náklady na 
1 projekt 

Požadovaná 
dotace 

Průměrná 
požadovaná 
dotace na 1 

projekt 

STČ 4 4 526 246 000 131 561 500 333 639 000 83 409 750
JČ 5 3 107 245 000 35 748 333 69 301 000 23 100 333
PL 2 1 284 694 000 284 694 000 149 986 000 149 986 000
ÚS 2 1 111 148 000 111 148 000 73 284 000 73 284 000
HK 2 1 86 752 000 86 752 000 62 876 000 62 876 000
PA 0 2 540 354 000 270 177 000 299 794 000 149 897 000
JM 5 7 380 427 000 54 346 714 263 120 000 37 588 571
OL 3 2 86 637 000 43 318 500 54 819 000 27 409 500
ZL 4 6 405 138 000 67 523 000 253 371 000 42 228 500
MSL 6 5 332 235 000 66 447 000 211 184 000 42 236 800
Celkem 33 32 2 860 876 000 89 402 375 1 771 374 000 55 355 438

Pramen: ISOP, Pozn. počet stávajících VTP uvádí VTP akreditované SVTP. Tyto VTP zahrnují VTP, podnikatelské 
inkubátory a centra transferu technologií. Vzhledem k definici VTP, kterou při akreditaci používá SVTP je nelze 
rozlišit na VTP, podnikatelské inkubátory a centra transferu technologií tak, jak je definuje program 
PROSPERITA.  
 
Začínající a inovační firmy vstupují do podnikatelských inkubátorů a VTP z několika 
hlavních důvodů. Nejčastějším důvodem firmy pro vstup do inkubátoru či VTP byla 
možnost spolupráce s VŠ (85 % firem)22. Podnikatelské inkubátory a VTP se tak ukazují 
jako důležitý prostředník mezi podnikovou sférou a VŠ. Dalším zásadním důvodem bylo 
využití poskytovaných služeb, které instituce nabízejí. Tento důvod uvedlo 78 % firem. 
Pro úspěšný rozvoj začínajících firem je klíčovým faktorem získání zkušeností s rozvojem 
a řízením firmy (70 % firem) a využití dotovaného pronájmu při rozjezdu firmy (70 % 
firem). Nejméně významnými lokalizačními motivy byla blízkost podobně zaměřených 
inkubovaných firem (55 % firem) a blízkost dodavatelů/odběratelů (50 % firem). 
Vzájemná spolupráce, vzájemné učení a přenos informací vyplývající z fyzické blízkosti 
firem se sice ukazuje jako důležitý faktor, nicméně nepatří mezi klíčové lokalizační 
motivy.  
 
4.2.1 Vyhodnocení podle místa realizace 
 
Řada stávajících VTP je lokalizována v krajském městě či v jeho bezprostředním zázemí, 
přičemž je v bezprostředním kontaktu s místními VŠ a institucemi VaV. Nově budované 
VTP v některých případech byly lokalizovány i do různých částí krajů, aby v těchto 

                                                 
22 Údaje dle dotazníkového šetření. 
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částech krajů napomáhaly rozvoji podnikání a přispívaly k vyrovnávání vnitrokrajských 
rozdílů. Např. ve Středočeském kraji byly takové nové kapacity lokalizovány v Nymburce 
a Březně. Z 32 podpořených projektů se 28 zaměřovalo na investiční aktivity (výstavbu či 
rekonstrukci VTP, podnikatelských inkubátorů a center transferu technologií), případně 
kombinovalo investiční aktivity s neinvestičními (poskytování služeb inkubovaným 
podnikům). 6 projektů bylo zaměřeno jen na poskytování služeb, přičemž 4 z nich 
navázaly na investičně zaměřené projekty realizované v rámci programu PROSPERITA. 
Tyto projekty byly lokalizovány v Jihomoravském, Moravskoslezském, Jihočeském a 
Zlínském kraji. 
 
V geografickém rozložení celkových nákladů a výše dotace jsou mezi kraji výrazné 
rozdíly, které však nejsou způsobeny jen počtem projektů, jak je patrné z průměrných 
hodnot na 1 projekt, ale jsou dány různým zaměřením projektů (zaměření na investiční a 
neinvestiční aktivity). Nejvyšší celkové náklady byly v Pardubickém kraji, kde byl 
vybudován VTP s podnikatelským inkubátorem. V tomto kraji do té doby nebyl žádný VTP 
vybudován. Nejvyšší dotace byla požadována ve Středočeském kraji, kde byly 
vybudovány již zmíněné nové kapacity. 
 
Jako zásadní lokalizační faktor pro vybudování nových VTP se jeví aktivity institucí 
veřejné správy – krajů a měst a VŠ. Proto se velká část nových VTP lokalizuje 
v regionech, kde byly již nějaké VTP vybudovány.   
 
4.2.2 Vyhodnocení podle vybudované plochy a obsazenosti 
 
Při předpokladu, že ve VTP budou působit technologicky orientované firmy, má VTP, který 
bude obsahovat kancelářské plochy, provozní plochy, podnikatelský inkubátor (pro 
začínající firmy) a plochu pro vývojové aktivity velkých firem,  poměrně vysoký 
předpoklad zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Při rozvoji služeb 
transferu technologií a dalších služeb navázaných na VTP tak nově vytvořený prostor VTP 
poskytuje komplexní služby pro rozvoj inovačního prostředí v regionu. 
 
Největší nově vybudovaná plocha VTP byla vybudována v Plzeňském kraji (přes 7500 m2) 
v průmyslové zóně Plzeň-Borská pole. Další významný podíl nově vybudované plochy pro 
VTP byl realizován v Ústeckém, Pardubickém a Středočeském kraji, tedy v krajích, kde 
existuje poměrně málo VTP (viz graf č. 13). Ve Zlínském, Ústeckém a Moravskoslezském 
kraji je výrazný podíl renovované plochy pro VTP. Zde předkladatelé projektů zejména 
rekonstruovali či revitalizovali stávající nepoužívané průmyslové a bývalé vojenské 
objekty. 
 
Největší nová plocha inkubátorů byla vybudována v Pardubickém kraji, kdy byly 
vytvořeny 2 nové podnikatelské inkubátory navázané na místní VŠ a instituce VaV. Mezi 
regiony s největší nově vybudovanou plochou inkubátoru se řadí Jihomoravský, 
Moravskoslezský a Středočeský (přes 4000 m2). Jihomoravský kraj buduje nové 
podnikatelské inkubátory s podporou krajského města a kraje za spolupráce s místními 
vysokými školami. V Moravskoslezském kraji bylo budování nové plochy navázáno na 
stávající kapacity inkubátorů a VTP. Stejně jako Jihomoravský kraj využívají zakládající 
subjekty podnikatelských inkubátorů v Moravskoslezském a Středočeském kraji blízkost 
výzkumných a vysokoškolských institucí. V Moravskoslezském kraji je zároveň největší 
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renovovaná a nakoupená plocha pro účely zavedení služeb novým a perspektivním 
podnikatelským subjektům.  

 
V porovnání s VTP a podnikatelskými inkubátory byly nově vybudované plochy pro centra 
transferu technologií velmi malé. Vyplývalo to z povahy aktivit transferu technologií, kdy 
podstatná není plocha, na které by transfer byl realizován, ale zásadní jsou pracovníci 
transferu technologií a nabízené služby. Centra pro transfer technologií byla součástí 
většiny projektů, přičemž jejich plocha nemusela být vykázána jako plocha pro účely 
transferu technologií. Nově vzniklá, rozšířená či nově rekonstruovaná centra pro transfer 
technologií vznikají na již existující platformě vědeckotechnického parku, průmyslové 
zóny či podnikatelského inkubátoru (kromě 1 projektu Jihomoravského kraje).  
 
Nově vybudovanou či rekonstruovanou plochu VTP, inkubátorů a center pro transfer 
technologií ukazuje tabulka. Pro rozvoj Pardubického kraje je pozitivní, že v tomto 
regionu, kde dosud nebyl vybudován žádný VTP a inkubátor, bylo vybudováno téměř 12 
tis. m2 plochy inkubátoru a VTP. Tyto vytvořené kapacity v součinnosti s místními VŠ a 
institucemi VaV umožní plně využívat tamní inovační potenciál. Nejmenší plochy byly 
vybudovány v Jihočeském kraji, jehož projekty byly zaměřeny na rozšíření stávajících 
kapacit.  
 
Tabulka č. 5: Vytvořené plochy VTP, podnikatelských inkubátorů a center transferu 
technologií vybudovaných z programu PROSPERITA 

 Kraj Plocha 
inkubátorů (m2) 

Plocha VTP 
(m2) 

Plocha CTT 
(m2) 

Plocha  
celkem (m2) 

Středočeský 2 771 2 765 0 5 536 
Jihočeský 455 474 0 929 
Plzeňský 0 7 591 65 7 656 
Ústecký 1 603 4 889 0 6 492 
Královéhradecký 851 838 303 1 992 
Pardubický 7 527 4 315 0 11 842 
Jihomoravský 17 229 600 340 18 169 
Olomoucký 1 603 1 600 0 3 203 
Zlínský 5 365 6 420 911 12 696 
Moravskoslezský 2 500 4 694 268 7 462 
Celkem 39 904 34 186 1 887 75 977 

Pramen: ISOP 
 
Při hodnocení obsazenosti VTP a inkubátorů je třeba brát v úvahu, že jednotlivé kapacity 
fungují rozdílně dlouhou dobu. Nejvíce jsou tedy obsazena zařízení, která jsou 
provozována déle než rok. V těchto zařízeních je obsazeno již 76 % pronajímatelné 
plochy. Obsazenost vyplývá i z velikosti plochy. Podobně se ukazuje, že vyšší obsazenost 
je v inkubátorech a VTP, které navazují na již realizovaná zařízení tohoto druhu. Největší 
procentuální obsazenost plochy inkubátorů je v Moravskoslezském, Zlínském a 
Jihomoravském kraji23 (viz graf č. 17). V těchto krajích byly inkubátory provozovány již 
dříve (tyto kraje tedy mají zkušenosti s provozem inkubátorů), proto je tedy obsazenost 
poměrně velká vzhledem ke krátké době provozu inkubátorů. Tyto kraje zaujímají čelná 

                                                 
23 Údaje z ISOP 
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místa i při hodnocení obsazenosti inkubátorů podle sídlících firem. Podobně Jihočeský kraj 
vykazuje největší obsazenost VTP.   
 
Graf č. 4: Obsazenost podnikatelských inkubátorů a VTP 
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Pramen: ISOP 
 
4.2.3 Vyhodnocení podle typu inkubovaných firem  
 
Nejvíce firem ve VTP je v Jihočeském, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podpořené 
VTP v těchto krajích jsou v porovnání s ostatními kraji provozovány již delší dobu a jsou 
navázány na již vybudovaná zařízení, mají tedy zkušenosti s provozem VTP a získáváním 
nových firem a firmám jsou dostatečně známy. Žádné firmy dosud nesídlí v nově 
vybudovaných kapacitách, které byly dokončeny až v závěru programu PROSPERITA. 
Takové kapacity jsou v Ústeckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Vysoký je 
podíl inovačních firem na celkový počet firem umístěných v jednotlivých VTP. 
V Olomouckém, Středočeském, Plzeňském a Zlínském kraji má hodnotu 100 %. 
Nejmenší podíl naopak dosahuje v Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Důvodem je 
zřejmě odlišná struktura v odvětvovém zaměření a velikostní struktura lokalizovaných 
firem v jednotlivých regionech. Z hlediska velikostní struktury firem v souladu s posláním 
VTP převládají ve VTP MSP.  
 
Podle definice podnikatelského inkubátoru je zřejmé, že služby by měly být poskytovány 
zejména začínajícím inovačním firmám s krátkou historií. Jestliže porovnáme počet 
inovačních firem v inkubátorech v jednotlivých krajích, je zřejmá převaha lokalizace 
těchto podnikatelských subjektů v Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji. 
V ostatních krajích dosahuje tento podíl nižších hodnot, z čehož vyplývá, že 
podnikatelské inkubátory slouží současně i jako inovační centra, která poskytují prostory 
a služby i firmám s delší historií a větším počtem zaměstnanců. V tomto případě se jedná 
o pobočky větších firem. 
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Využívání podnikatelských inkubátorů také jako inovačních center dokazuje i podíl firem 
s historií delší než 3 roky, který celkem dosahoval 46 %24, jak je patrné z grafu č. 18. 
Firmy s historií delší než 3 roky sídlí v zařízeních provozovaných déle než rok a méně než 
0,5 roku. Další početně silnější skupinou jsou firmy s historií kratší než 1 rok (19 %), 
z nichž pouze 2 firmy se řadí mezi spin-off (4 % firem). Začínající firmy jsou zastoupeny 
ve všech vybudovaných zařízeních, spin-off jen ve VTP vybudovaném při VŠ.  
 
Graf č. 5: Typ firem sídlících ve vybudovaných inkubátorech a VTP 
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Pramen: Dotazníkové šetření 
 
4.2.4 Vyhodnocení podle stupně inovace  
 
Jedním z hlavních motivů zakládání firem a jejich vstupu do podnikatelských inkubátorů 
je snaha o komercializaci svých poznatků v podobě inovací produktů a procesů. Proto 
nepřekvapí, že firmy sídlící v podnikatelských inkubátorech a VTP zavádějí zejména tento 
typ inovace25. Inovaci produktu zavedlo 88 % firem a inovaci procesu 78 % podniků (viz 
graf č. 19). Nejméně jsou zaváděny organizační inovace (13 % firem), což vyplývá 
z toho, že se většinou jedná o začínající firmy a firmy s krátkou historií. 
 
Zaváděné inovace jsou především nové na trhu ČR. Tento řád inovací zavedlo 58 % 
firem. Pouze 5 % firem zavádí inovace, které jsou nové v EU nebo na světovém trhu.  
 
4.2.5 Vyhodnocení z hlediska transferu technologií a nabízených 
podnikatelských služeb a spolupráce s VŠ a institucemi VaV 
 
V rámci programu Prosperita bylo podpořeno 13 projektů zahrnujících aktivity rozvoje 
center transferu technologií. Jejich lokalizace je soustředěna pouze do 5 regionů – 
Jihočeského, Jihomoravského, Moravskoslezského, Plzeňského a Zlínského kraje.  
 

                                                 
24 Údaje z dotazníkového šetření 
25 Údaje z dotazníkového šetření. 
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Úspěšnost centra transferu technologií je měřena realizovanými transfery. Je zřejmé, že 
efektivita transferu technologií závisí na účasti výzkumných a vývojových institucí. 
Z tohoto hlediska je nutné diskutovat zapojení těchto institucí do projektů podaných 
v programu PROSPERITA. Všechna vybudovaná zařízení spolupracují s VŠ. Spolupráce 
s vysokými školami je významným lokalizačním faktorem pro inkubované firmy, 85 % 
firem uvedlo možnost spolupráce s VŠ jako jeden z hlavních motivů pro vstup do 
inkubátoru či VTP. S institucemi VaV spolupracuje 60 % center transferu technologií. 
Spolupráce se odehrává v rovině společných projektů, poradenství, vytváření analýz a 
zajišťování zakázek. 
 
Nejvyšší počet vazeb na instituce výzkumu a vývoje v rámci podpořených projektů je 
možné sledovat v Moravskoslezském (14) a Středočeském kraji (13). Účast výzkumných 
institucí v Moravskoslezském kraji je podpořena zejména spoluprací podnikatelského 
inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií s Vysokou školou 
báňskou – technickou univerzitou Ostrava. Nejméně vazeb na instituce VaV a VŠ vzniklo 
v krajích, v kterých byl podpořen jen 1 projekt – Ústeckém a Plzeňském kraji. 
 
Spektrum nabízených služeb transferu technologií je velice heterogenní a odráží aktivity 
a zaměření VTP a inkubátorů, v jejichž rámci poskytují své služby. Všechna centra 
transferu technologií poskytovala odborné poradenství a poradenství v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví26. Vlastní transfer v rámci ČR nebo mezinárodní transfer 
poskytovalo 40 % center. Oba typy transferu současně poskytovalo jen 30 % center. 
Velice málo jsou zastoupeny služby v oblasti právního poradenství, technologického 
auditu, kooperační burzy, technology watch a vedení databáze partnerů. Tyto služby 
nabízely jen 2 instituce, které své služby poskytují delší dobu a jsou napojené na vysoké 
školy. Přestože jsou služby v oblasti transferu technologií nabízeny ve všech inkubátorech 
a VTP, zájem o ně ze strany inkubovaných firem je zatím relativně nízký. Využívá je jen 5 
% firem. Nízký zájem může souviset s poměrně krátkou dobou fungování firem, kdy 
firmy dosud využívají své vlastní myšlenky a technologie pro své ekonomické aktivity a 
nové technologie dosud nenakupují či neprodávají.  
 
4.2.6 Vyhodnocení podle zaměstnanosti 
 
Počet vytvořených pracovních míst ve VTP, inkubátorech a firmách v jednotlivých krajích 
je výsledkem velikosti VTP a inkubátorů a doby jejich fungování. Největší počet nových 
pracovních míst ve VTP a inkubátoru (pracovní místa zaměstnanců těchto institucí) byl 
vytvořen v Jihočeském, Zlínském a Jihomoravském kraji, kde se již plně rozběhly 
poskytované služby inkubovaným firmám. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji 
dosud nebyla vytvořena žádná pracovní místa, protože VTP a inkubátory dosud nezahájily 
svoji činnost. 
 
V Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském kraji je nejvyšší zaměstnanost ve VTP a 
inkubátorech, protože nově vybudované kapacity navázaly na již vybudované. 
Zaměstnanost se tak nevztahuje jen k nově vytvořeným pracovním místům, třebaže 
v těchto regionech jich bylo dosud vytvořeno nejvíce, ale i k stávajícímu počtu 
zaměstnanců v inkubovaných firmách v dříve vybudovaných kapacitách.  

                                                 
26 Údaje z dotazníkového šetření. 
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Při přepočtu počtu zaměstnanců firem v inkubátorech a VTP na počet firem se ukazuje, 
že všechny firmy lze dle počtu zaměstnanců zařadit mezi MSP a tedy některé hodnoty 
indikátoru Počet MSP neodpovídají skutečnosti.  
 
4.2.7 Vyhodnocení z hlediska udržitelného rozvoje a regionální soudržnosti 
 
Vybudované inkubátory VTP a centra pro transfer technologií spolupracují s aktéry 
rozvoje inovačního prostředí v regionech. Pro rozvoj inovačního prostředí, které se 
vyznačuje intenzivní spoluprací v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, přenosu a 
generování znalostí není rozhodující počet vybudovaných zařízení, ale právě intenzita 
vazeb s vysokými školami, institucemi VaV, podniky, business angels, fondy rizikového 
kapitálu, institucemi veřejné správy poskytujícími dotace podnikovému sektoru apod.  
 
Protože vybudování VTP, podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií bylo 
vázáno na zapojení VŠ do projektu či často vznikala při VŠ, všechna vybudovaná zařízení 
spolupracují s VŠ. Některá zařízení v závislosti na svém zaměření spolupracují i s VŠ 
sídlícími v jiných regionech, čímž se zvyšuje přenos znalostí a zefektivňuje se činnost 
vybudovaných zařízení. Spolupráce s VŠ se odehrává v rovině společných projektů, 
poradenství, vytváření analýz a zajišťování zakázek27.  
 
Dalšími nejčastěji uváděnými partnery (viz graf č. 21) jsou hospodářské komory, jakožto 
instituce zastupující podnikatelský sektor, a subjekty poskytující vhodné pozemky 
případně zajišťující politickou podporu – města a kraje. S hospodářskými komorami 
spolupracují zařízení při vytváření analýz podnikatelského prostředí. Spolupráce s městy 
a kraji nastává v oblasti společných projektů, zajišťování dotačních programů, vytváření 
analýz a zajišťování financování. 70 % zařízení spolupracuje s bankami, které 
spolupracují při zajištění financování zařízení a inkubovaných firem. Jen 30 % zařízení 
spolupracuje s business angels a středními školami. Žádné zařízení nespolupracuje 
s fondy rizikového kapitálu, což je pochopitelné vzhledem k jejich malému počtu a 
významu v inovačním prostředí krajů.  
 
Z hlediska rozvoje regionální soudržnosti a snižování meziregionálních rozdílů je pozitivní, 
že program podpořil vybudování VTP, podnikatelských inkubátorů a center transferu 
technologií v regionech, kde těchto zařízení bylo velmi málo, nebo nebyla žádná. Více 
projektů však bylo podpořeno v krajích, v kterých bylo lokalizováno nejvíce VTP – 
v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. 
  
4.2.8 Vyhodnocení z hlediska působení regionálních nebo globálních faktorů 
 
V hospodářsky a inovačně silných regionech může být zakládání VTP, podnikatelských 
inkubátorů a center transferu technologií vedeno snahou o posílení globální 
konkurenceschopnosti regionu, místních firem a vysokých škol. Iniciátorem již nemusí 
být instituce veřejné správy, ale velké firmy a globálně silné VŠ. 
 

                                                 
27 Údaje z dotazníkového šetření. 
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V ČR je však nutné brát v úvahu specifika vyplývající z ekonomické transformace. 
Spočívají např. v pozici VŠ v inovačním podnikání (např. problematické zakládání spin-off 
firem), finální neukotvenosti orgánů veřejné správy (problematika státní správy a 
samosprávy, překryv kompetencí na úrovni ministerstev, krajů a obcí apod.) a rozdílech 
mezi nově založenými firmami, privatizovanými a restrukturalizovanými velkými podniky 
a zahraničními firmami. Podniky dosud většinou nehrají významnou úlohu při zakládání 
zmíněných institucí. Domácí firmy většinou ještě nedocenily výhody využívání inovační 
síly VTP, z kterých nedokáží čerpat generované poznatky.  
 
Zjednodušeně je možné říci, že VTP, podnikatelské inkubátory a centra transferu 
technologií zakládaná ve velkých městech se silným inovačním potenciálem a ve 
spolupráci s významnou universitou (většinou zaměřenou na technické obory) jsou 
motivována snahou o posílení konkurenceschopnosti v rámci globálního trhu, resp. 
v rámci trhu EU. Zařízení zřizovaná mimo velká města a v regionech s nižším inovačním 
potenciálem se spíše snaží o rozvoj podnikání s cílem zvýšit podnikatelskou aktivitu a 
snížit nezaměstnanost. 
 
4.2.9 Shrnutí za regiony soudržnosti  
 
Projekty v programu PROSPERITA byly realizovány ve všech regionech soudržnosti. 
Nejvíce projektů bylo realizováno v regionech, v kterých je již provozováno několik VTP – 
v regionech Střední Morava, Jihovýchod a Moravskoslezsko. Nejméně projektů (1) bylo 
realizováno v regionu Severozápad.  

 
Tabulka č. 6: Počet firem ve VTP a podnikatelských inkubátorech podpořených 
z programu PROSPERITA v regionech soudržnosti 

Celkový počet firem Inovační firmy MSP NUTS II 
VTP PI VTP PI VTP PI 

Střední Čechy 2 9 2 9 2 5 
Jihozápad 27 6 19 5 3 3 
Severozápad 0 0 0 0 0 0 
Severovýchod 1 1 1 0 1 1 
Jihovýchod 4 30 2 28 3 30 
Střední Morava 18 32 18 23 11 24 
Moravskoslezsko 16 33 10 30 10 23 

Pramen: ISOP 

 
Největší počet nových pracovních míst ve VTP a inkubátoru (pracovní místa zaměstnanců 
těchto institucí) byl vytvořen v regionu Jihozápad a Střední Morava. V regionech 
Moravskoslezsko a Jihovýchod je nejvyšší zaměstnanost ve VTP a inkubátorech, protože 
nově vybudované kapacity navázaly na již vybudované. Zaměstnanost se tak nevztahuje 
jen k nově vytvořeným pracovním místům, třebaže v těchto regionech jich bylo dosud 
vytvořeno nejvíce, ale i k stávajícímu počtu zaměstnanců v inkubovaných firmách v dříve 
vybudovaných kapacitách.  
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Tabulka č. 7: Nově vytvořená pracovní místa a počet zaměstnanců v inkubátorech a VTP 
v regionech soudržnosti 

NUTS II 
Nově 

vytvořená 
pracovní 

místa 

Průměrný 
přepočtený 

počet 
zaměstnanců 

firem v PI 

Nově 
vytvořená 
pracovní 

místa firem v 
PI 

Průměrný 
přepočtený 

počet 
zaměstnanců 
firem ve VTP 

Nově 
vytvořená 
pracovní 

místa firem 
ve VTP 

Střední Čechy 7,0 0,0 0,0 91,0 0,0
Jihozápad 24,4 10,0 11,0 6,0 20,0
Severozápad 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Severovýchod 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0
Jihovýchod 10,3 142,0 48,0 18,0 12,0
Střední Morava 18,8 64,4 45,4 2,0 0,0
Moravskoslezsko 7,0 148,0 73,0 180,0 5,0

Pramen: ISOP 
 
Střední Čechy 
V regionu byly podpořeny 4 projekty. Všechny se specializovaly na vybudování 
podnikatelského inkubátoru, z nichž 3 budovaly také VTP a centra transferu technologií. 
Specifikem vybudovaných kapacit je, že nejsou vystavěny při žádné vysoké škole, 
protože v regionu není lokalizována žádná technicky a přírodovědně orientovaná VŠ. 
Přesto do všech projektů jako projektový partner vstupovalo ČVUT, a do některým se 
zapojily ústavy AV ČR. Dva projekty byly realizovány v bezprostředním zázemí Prahy, 
dva byly lokalizovány spíše v okrajových částek kraje, kde mohou přispívat k rozvoji 
tamního podnikatelského a inovačního prostředí. Obsazenost podnikatelských inkubátorů 
a VTP dosahuje zatím nízké úrovně, neboť tyto instituce zahájily svoji činnost teprve 
v nedávné době. 
 
Jihozápad 
V regionu soudržnosti byly podpořeny 4 projekty. V rámci dvou byly vybudovány 
podnikatelské inkubátory, VTP a centra transferu technologií. Dva projekty se zaměřily 
jen na vytvoření VTP. Projekty navázaly na již probíhající aktivity VTP a inovačních 
center. Přestože před zahájením programu PROSPERITA bylo v regionu soudržnosti  
akreditováno 7 VTP, svojí plochou byly relativně malé. Program se tak významně projevil 
v nárůstu plochy VTP a podnikatelských inkubátorů. Všechny projekty představují určitou 
fázi dlouhodobě probíhajících projektů a lze očekávat další postupný nárůst využívané 
plochy.  
 
Severozápad 
V regionu soudržnosti Severozápad byl realizován jen 1 projekt. Tento projekt vytvořil 
VTP ve městě Rumburku a zastřešil vybudování podnikatelského inkubátoru, inovačního 
centra a centra transferu technologií. Kromě zkvalitnění inovační infrastruktury regionu 
projekt přispěl k regeneraci brownfileds, když VTP byl vystavěn v areálu bývalé textilní 
továrny.  
 
Severovýchod 
V regionu soudržnosti Severozápad existovaly před zahájením programu PROSPERITA jen 
2 akreditované VTP, které byly koncentrovány jen v Královéhradeckém kraji a jejich 
přínos pro rozvoj inovačního potenciálu regionu byl limitován právě velkou koncentrací 
v 1 kraji. Program PROSPERITA v regionu podpořil realizaci 3 projektů, z nichž jeden byl 



 45

zaměřen na výstavbu VTP, druhý na vybudování podnikatelského inkubátoru a třetí 
vytvořil současně VTP, podnikatelský inkubátor a centrum transferu technologií. Přínos 
programu na rozvoj této inovační infrastruktury regionu je tak zásadní. Všechny projekty 
jsou navázány na místní VŠ. Protože vybudovaná zařízení byla otevřena až na konci 
realizace programu, jsou tato zařízení zatím obsazena jen minimálně.  
 
Jihovýchod 
Region Jihovýchod patří díky Jihomoravskému kraji mezi regiony s nejvyšším inovačním 
potenciálem. V regionu bylo programem PROSPERITA podpořeno celkem 7 projektů. Na 
vybudování podnikatelského inkubátoru bylo podpořeno 6 projektů, z nichž 2 se 
současně věnovaly vybudování VTP a centra transferu technologií. V rámci jednoho 
projektu bylo vytvořeno samostatné centrum transferu technologií. Projekty se zaměřily 
na o nově vybudovaná zařízení nebo jimi vybudované kapacity navázaly na již 
vybudované VTP – např. inkubátor VUT či biotechnologický inkubátor. Všechna zařízení 
jsou navázána na tamní vysoké školy – VUT v Brně a Masarykovu universitu. Některá 
zařízení ještě spolupracují s některými institucemi VaV sídlícími v regionu. Zaměření 
projektů na vytváření a provoz podnikatelských inkubátorů se odráží ve velikosti 
vytvořené plochy podnikatelských inkubátorů, kterou se tento region řadí na přední místa 
v krajích ČR.  
 
Zkušenost regionu a VŠ s provozem podobných zařízení je zřejmá v poměrně solidní 
obsazenosti inkubátorů, která dosahuje nadprůměrných hodnot. Většina inkubovaných 
firem působí v odvětví výzkumu a vývoje a v činnostech v oblasti výpočetní techniky. 
Silné jsou aktivity transferu technologií vyplývající z dlouholeté zkušenosti v této činnosti 
a vysoké obsazenosti již dříve vybudovaných VTP a podnikatelských inkubátorů.  
 
Střední Morava 
V regionu soudržnosti Střední Morava program podpořil nejvíce projektů, celkem 8, z 
nichž 5 bylo zaměřeno na vybudování podnikatelského inkubátoru a současně centra pro 
transfer technologií. Z těchto projektů byly dále 4 specializovány také na vytvoření VTP. 
Na vybudování jen VTP s centrem transferu technologií se zaměřoval 1 projekt. Dva 
projekty byly spolu vzájemně propojené a společně vybudovaly VTP a podnikatelský 
inkubátor. Oba projekty jsou součástí rozvoje Vědeckotechnického parku University 
Palackého. S místními VŠ spolupracují všechny projekty. Podpořené VTP výrazně přispěly 
k regeneraci brownfields. Součástí všech podpořených projektů bylo vybudování centra 
transferu technologií. Projekty vytvořily největší plochu pro účely center transferu 
technologií ze všech podpořených krajů. Obsazeností plochy inkubátorů a VTP je 
poměrně vysoká, přičemž v inkubátorech sídlilo 32 firem a ve VTP 18 podniků.  

 
Moravskoslezsko 
Moravskoslezsko má dlouholeté zkušenosti s provozem VTP a podnikatelských 
inkubátorů. Program PROSPERITA podpořil 5 projektů. Na vybudování podnikatelského 
inkubátoru se zaměřily 4 projekty, z nichž 2 se současně věnovaly vytvoření centra 
transferu technologií a součástí jednoho projektu, kromě inkubátoru a centra transferu 
technologií, byla výstavba VTP. Jeden projekt se zaměřil jen na vytvoření centra 
transferu technologií. Bohaté zkušenosti s provozem VTP a podnikatelských inkubátorů a 
propojení nově vybudovaných kapacit se stávajícími VTP se odráží v poměrně vysoké 



 46

obsazenosti nově vytvořených VTP a inkubátorů. V podnikatelských inkubátorech sídlí 
nejvíce firem ze všech regionů a. V regionu probíhá intenzivní spolupráce s VŠ a 
institucemi VaV. Počet institucí VaV a VŠ zapojených do budování VTP, podnikatelských 
inkubátorů a center transferu technologií je nejvyšší mezi podpořenými regiony. 
 
4.3 KLASTRY 
 
Klastry jsou v současné době považovány za významnou součást a faktor rozvoje 
regionálních inovačních systémů. V jejich rámci představují klíčový faktor regionálního 
rozvoje a rozvoje ekonomiky založené na kvalitativně vyšším využívání znalostí. 
 
4.3.1 Vyhodnocení podle místa realizace projektů 
 
V rámci aktivit vyhledávání vhodných firem pro klastry bylo podpořeno celkem 42 
projektů. Nelze říci, že by rozmístění podpořených projektů odpovídalo hospodářské 
výkonnosti či inovačnímu potenciálu jednotlivých regionů ve smyslu velkého počtu klastrů 
ve vyspělých regionech. Ukazuje se, že inovačně silné regiony jsou co do počtu 
mapovaných klastrů velice heterogenní skupinou. Nejvíce projektů bylo realizováno 
v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji (po 8). Tyto kraje jsou následovány 
Jihočeským a Královéhradeckým krajem (po 6 projektech). Významným iniciátorem 
mapování klastrů a vyhledávání vhodných firem byly v těchto krajích regionální rozvojové 
agentury, inovační centra a vysoké školy. Nejméně projektů (po 1) bylo realizováno na 
Vysočině, v Libereckém, Olomouckém, Plzeňském a Středočeském kraji, přestože se 
většinou jedná o regiony s relativně rozvinutou a diverzifikovanou hospodářskou 
základnou, včetně přítomnosti silných zahraničních firem.  
 
V části programu věnovaném zakládání a rozvoji klastrů bylo podpořeno celkem 12 
projektů. Zakládání a rozvoj klastrů byl podpořen jen v 5 krajích – Jihočeském, 
Jihomoravském, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Zlínském. Nejvíce projektů bylo 
podpořeno v Moravskoslezském kraji (4) – ENVICRACK (pyrolýzní zpracování tříděného 
odpadu), Moravskoslezský dřevařský klastr, Moravskoslezský strojírenský klastr a 
Moravskoslezský automobilový klastr. Pouze po 1 projektu bylo podpořeno ve Zlínském 
(Plastikářský klastr) a Jihočeském kraji (klastr zaměřený na zpracování jemných 
anorganických odpadních materiálů ve stavebnictví). 
 
Počet projektů zaměřených na mapování klastrů a na zakládání a rozvoj klastrů 
v jednotlivých regionech je spíše výsledkem aktivity aktérů regionálního rozvoje, v tomto 
případě především institucí veřejné správy – krajů a obcí, hospodářských komor a 
vysokých škol, než inovačního potenciálu, hospodářské vyspělosti, podnikatelské aktivity, 
odvětvové struktury hospodářství, kvality lidských zdrojů, počtu vysokých škol a institucí 
výzkumu a vývoje apod. 
 
Alokace celkových nákladů a požadované dotace v jednotlivých krajích odpovídá 
geografickému rozmístění počtu podpořených projektů. Významně menší rozdíly mezi 
kraji nastávají po přepočtení výše dotace a celkových nákladů na 1 projekt (viz tabulka č. 
30). Tyto rozdíly jsou způsobeny především počtem projektových partnerů v jednotlivých 
projektech a rozsahem aktivit projektů. Dalším faktorem ovlivňujícím relativně malé 



 47

rozdíly mezi regiony byla podmínka programu, která stanovila maximální výši dotace na 
1 projekt.  
 
4.3.2 Vyhodnocení podle technologické náročnosti  
 
Při celkovém hodnocení všech projektů v programu klastry (tedy projektů zaměřených na 
vyhledávací aktivity i na zakládání a rozvoj klastrů) se ukazuje, že nejvíce byly 
podpořeny projekty zařaditelné do oborů s nízkou technologickou náročností (viz graf č. 
22). Do oborů se středně nízkou (medium low-tech) a nízkou (low-tech) technologickou 
náročností spadalo 66 % projektů. Zastoupení těchto oborů v programu KLASTRY 
odpovídá jejich významu v rámci celého hospodářství ČR. Pozici oboru s vyšší 
technologickou náročností v hospodářství ČR odpovídá i podíl tohoto sektoru na počtu 
podpořených projektů (6 % projektů). Poměrně významně byly zastoupeny projekty 
z odvětví služeb intenzivních znalostí – ekonomických činností s vysokou náročností na 
znalosti (high-tech služby). Jednalo se o projekty z odvětví výzkumu a vývoje (bio- a 
nanotechnologie) a činností v oblasti výpočetní techniky (bioinformatika). Podíl tohoto 
sektoru na počtu podpořených projektů výrazně převyšuje jeho podíl ve struktuře 
hospodářství ČR (např. v roce 2005 činil podíl tohoto sektoru 7,5 % na produkci a 4,8 % 
na zaměstnanosti). Pro další rozvoj hospodářství ČR a posilování konkurenceschopnosti 
na náročných trzích je proto poměrně významný podíl projektů ze skupiny odvětví high-
tech služeb (18 %) pozitivní. 
 
V případě projektů na zakládání a rozvoj klastrů byla dominantním sektorem skupina 
odvětví zpracovatelského průmyslu se středně nízkou technologickou náročností (medium 
low-tech), což jsou tradiční průmyslová odvětví v hospodářství ČR.  
 
Struktura projektů podle technologické a znalostní náročnosti v jednotlivých krajích byla 
ovlivněna především aktivitami jednotlivých aktérů regionálního rozvoje, v tomto případě 
především vysokými školami, institucemi VaV, rozvojovými agenturami a různými 
zájmovými sdruženími. Pro další technologický rozvoj a zavádění inovací je pozitivní, že 
všechny založené klastry dle dotazníkového šetření vykázaly prohloubení spolupráce se 
SŠ a VŠ, a že 60 % klastrů prohloubilo spolupráci s institucemi VaV. Spolupráce v oblasti 
aktivit VaV v rámci klastru se ukazuje jako jedna z klíčových činností. 80 % založených 
klastrů rozvíjí společné projekty VaV, což u poloviny klastrů vedlo k zvýšení výdajů na 
VaV. Možnost zapojení a tvorby společných projektů VaV byla nejčastějším motivem 
založení klastru. Lze tedy předpokládat zvyšování technologické úrovně firem zapojených 
do klastrů a to jak v rámci tradičních průmyslových oborů, tak také v oborech s vysokou 
technologickou náročností. 
 
4.3.3 Vyhodnocení podle odvětví 
 
Odvětvová struktura všech podpořených projektů ukazuje, že až na malé výjimky (v 
oblasti progresivních oborů jako např. nano a biotechnologií) byly podpořeny projekty 
především v odvětvích, které jsou v hospodářství ČR i v hospodářství jednotlivých krajů 
tradiční, disponují dostatečnou základnou, historií a rozvojovým potenciálem. V tomto 
smyslu se klastry po svém založení mohou stát určitým stabilizačním prvkem, který může 
kvalitativně pozdvihnout úroveň daného odvětví a zvýšit jeho konkurenceschopnost. 
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Celkově (v obou typech aktivit) nejvíce projektů bylo podpořeno v plastikářském 
průmyslu, který patří mezi nejrychleji rostoucí průmyslová odvětví. Toto odvětví je 
taženo zejména silným a stále se rozvíjejícím automobilovým průmyslem. Potenciál pro 
jeho rozvoj je téměř v každém kraji, přičemž plastikářský klastr byl založen v kraji 
Zlínském, kde je silná tradice a rozvojový potenciál tohoto odvětví. Dalším hojně 
zastoupeným odvětvím byl dřevozpracující průmysl, který využívá široké domácí 
surovinové základy a může se rozvíjet v hospodářsky slabých či strukturálně postižených 
oblastech. To může být příklad Moravskoslezského kraje, kde byl založen dřevařský 
klastr. Následovala další tradiční průmyslová odvětví, která mají v ČR dlouhou tradici a 
jsou zastoupena ve všech krajích ČR – výroba a opravy strojů a zařízení jinde 
neuvedených a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Malý počet projektů 
(po 1) byl v průmyslových odvětvích, která jsou ovládána několika velkými firmami, je 
v nich poměrně málo zastoupen sektor MSP či jsou ovládána zahraničním kapitálem 
(zahraniční firmy realizují převážně montážní aktivity či jejich nízká pozice ve firemní 
hierarchii jim neumožňuje zapojení do klastrů). 
 
Projekty na vyhledávání vhodných firem do klastrů ukázaly, že potenciál pro rozvoj 
klastrů je téměř ve všech průmyslových odvětvích a lze předpokládat, že s podporou 
OPPI budou zakládány další klastry. Je pravděpodobné, že klastry budou nejvíce vznikat 
v tradičních odvětvích – strojírenství, potravinářském, dřevozpracujícím a 
elektrotechnickém průmyslu. Současně je možný vznik klastrů postavených na nových 
technologiích a progresivních odvětvích – softwaru a biotechnologiích (především 
farmaceutický průmysl). V odvětvích (např. chemický a hutnický průmysl) a regionech 
(Ústecký kraj), v kterých dominují velké firmy, nelze předpokládat významnější zakládání 
klastrů.   
 
4.3.4 Vyhodnocení podle MSP 
 
V projektech na vyhledávání vhodných firem do klastru projevily středně velký zájem o 
vstup do klastru, čímž se zařadily mezi subjekty s nejvyšším zájmem. Je tak zřejmé, že 
klastry vnímají jako důležitý faktor svého rozvoje a to zejména v oblasti inovací a VaV. 
V souladu s teoretickými koncepty inovací a klastrů firmy zapojené do klastrů založených 
s pomocí programu KLASTRY oceňovaly zvláště možnost zapojení a tvorby společných 
projektů VaV a využití sdílených informací, které se ve znalostní ekonomice stávají 
standardním výrobním faktorem či jakousi strategickou surovinou. Tento přínos byl 
hodnocen pozitivně u 80 % klastrů.  
 
Do 12 klastrů, u kterých bylo podpořeno jejich založení a rozvoj, se dosud zapojilo 
celkem 396 firem. Geografické rozmístění firem odpovídá rozmístění klastrů. Nejvíce 
firem je tedy lokalizováno v krajích, kde bylo založeno nejvíce klastrů – 
Královéhradeckém (celkem 22,7 % firem) a Moravskoslezském kraji (47,2 % firem).   
 
Při přepočítání počtu zapojených firem na 1 projekt (na založení a rozvoj klastru) jsou 
rozdíly mezi kraji poměrně nevýrazné a odrážejí především oborové zaměření klastru, 
přítomnost a zaměření VŠ a institucí VaV a strukturu podnikatelské základny. Nejvyšší 
průměrné hodnoty vykazoval Moravskoslezský kraj. Nejnižších hodnot dosáhl Jihočeský 
kraj, v němž byl podpořen jen 1 klastr, do kterého bylo na počátku zapojeno 20 firem.  
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Do založených klastrů v Moravskoslezském, Zlínském a Královéhradeckém kraji se 
zapojily také zahraniční firmy. Jejich počet však nedosahuje zásadních hodnot, celkem to 
bylo jen 5 firem, klastry očekávají účast dalších 18 zahraničních podniků. Zahraniční 
firmy mohou do klastrů přinášet potřebné know-how v podobě využívaných technologií, 
organizačních schopností a rozvoje lidských zdrojů. Na druhou stranu však může vznikat 
nebezpečí, že vývoj klastru může směřovat k pouhé institucionalizaci dodavatelsko 
odběratelských vztahů mezi zahraniční firmou a domácími dodavateli. Zahraniční firmy 
však vykázaly jen středně nízký zájem o zapojení do klastru, což může vyplývat z jejich 
nízké pozice v hodnotovém řetězci (tj. např. zaměření na montážní a rutinní aktivity) a 
firemní hierarchii (tj. „stupeň volnosti“ v rámci koncernové hierarchie). Velké zahraniční 
firmy považují za významnější pro svůj další vývoj participaci na technologických 
platformách. 

 
4.3.5 Vyhodnocení podle zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů 

 
Za klíčové aktivity klastrů se obecně považuje rozvoj lidských zdrojů a posilování aktivit 
VaV. Rozvoj lidských zdrojů nastává jednak v institucích zapojených do klastru, kdy se 
zaměstnanci účastní různých školících a vzdělávacích programů s cílem zvyšovat svoji i 
firemní konkurenceschopnost a adaptabilitu na měnící se podmínky trhu, jednak střední a 
vysoké školy zapojené do klastru vytvářejí s firmami společné studijní obory a umožňují 
studentům absolvovat stáže ve firmách. 
  
Jedním z obecných přínosů klastrů je jejich pozitivní vliv na zvyšování zaměstnanosti 
v regionu. V rámci programu KLASTRY bylo založenými klastry celkem vytvořeno 792,9 
přepočtených pracovních míst. Nejvíce nových míst bylo vytvořeno v Moravskoslezském 
kraji (414), jehož klastr působící v automobilovém průmysl generoval 368 pracovních 
míst. Na druhém místě co do počtu vytvořených pracovních míst poněkud překvapivě 
figuruje Zlínský kraj (315), ve kterém byl předložen jen 1 projekt. Vysoký počet 
pracovních míst v těchto klastrech byl způsoben vytvořením společných pracovišť 
fungujících jako testovací a inovační centra. Podstatně méně pracovních míst bylo 
vytvořeno v Královéhradeckém (14,2) a Jihomoravském kraji (13). Žádná vytvořená 
pracovní místa nevykázal Jihočeský kraj.  
 
V počtu zaměstnanců v MSP mezi jednotlivými kraji je zřetelný vliv většího počtu těchto 
podniků v založených klastrech Moravskoslezského kraje (více než 5800 zaměstnanců 
v MSP) např. oproti klastrům Jihomoravského (více než 2600 zaměstnanců MSP) a 
Královéhradeckého kraje (2900 zaměstnanců v MSP).   
 
Přepočet počtu pracovníků VaV na počet projektů ukazuje, že v některých klastrech mohl 
být vykázán celkový počet všech pracovníků VaV v zapojené instituci VaV či VŠ, zatímco 
v některých klastrech mohli být vykázáni jen pracovníci, kteří jsou zapojení do aktivit 
klastru. Tím by byl vysvětlitelný výrazný rozdíl mezi Jihočeským a Zlínským krajem na 
jedné straně a ostatními kraji na straně druhé. Nejvyšší počet zaměstnanců ve VaV 
zapojených do klastrů je v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.   
 
Vliv a přínos klastrů je pozitivně vnímán v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Efektivnější 
rozvoj lidských zdrojů jako motiv pro založení klastru uvedlo 80 % založených klastrů, 
zatímco možnost ovlivňovat vzdělávací programy na SŠ a VŠ zmínilo 60 % klastrů. 
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Společné vzdělávací aktivity jsou realizovány v 80 % klastrů, přičemž ve všech klastrech 
se prohloubila spolupráce se SŠ a VŠ. 
 
4.3.6 Vyhodnocení z hlediska udržitelného rozvoje a soudržnosti 
 
Přínos založených klastrů k udržitelnému rozvoji regionů a jejich soudržnosti spočívá 
především v iniciaci a prohlubování spolupráce aktérů regionálního rozvoje, přenosu 
informací, učení se a vytváření sítí aktérů regionálního rozvoje a účastníků klastrů. Ve 
všech založených klastrech se prohloubila spolupráce se SŠ a VŠ. U 60 % klastrů došlo 
k prohloubení spolupráce s místními podniky a institucemi VaV a u poloviny klastrů 
nastalo prohloubení spolupráce s podnikatelskými inkubátory a krajem.  
 
Vzhledem k zatím malé angažovanosti měst v rozvoji inovačního a podnikatelského 
prostředí, která se dosud soustředí převážně jen na oblast podnikatelských nemovitostí, 
je pochopitelné, že jen 20 % založených klastrů s nimi prohloubilo svoji spolupráci. 
Dosud poměrně krátké trvání existence klastrů se projevilo v jejich malé 
internacionalizaci, resp. rozvoji spolupráce se zahraničními subjekty. Další přínos klastrů 
na rozvoj regionů spočívá v tom, že jsou otevřeny i dalších firmám a institucím VaV. 
Všechny klastry uvedly, že jsou otevřeny pro další firmy a 90 % klastrů umožňuje 
zapojení dalších institucí VaV. U 80 % klastrů se připravuje jejich rozšíření. 
 
Pro ekonomický rozvoj ČR jako celku je pozitivní, že klastry byly založeny v hospodářsky 
vyspělejších krajích s dostatečným inovačním potenciálem, přičemž mohou napomáhat 
k transformaci ekonomické základny regionů (ve strukturálně postiženém 
Moravskoslezském kraji), rozvoji progresivních oborů (v Jihomoravském kraji) či 
posilování specializace (ve Zlínském kraji). Na druhou stranu se však mohou prohlubovat 
rozdíly mezi těmito úspěšnými regiony a hospodářsky slabými regiony s nízkým 
inovačním potenciálem, jakými jsou Karlovarský kraj a Vysočina. Přínos klastrů k rozvoji 
konkrétních regionů je však zřejmý a lze očekávat, že se bude zvyšovat význam klastrů 
jako faktorů rozvoje regionů. 
 
4.3.7 Vyhodnocení z hlediska VaV aktivit zapojených subjektů 
 
Rozvoj individuálních aktivit VaV nastal u 90 % klastrů. Je tedy zřejmé, že klastry 
umožňují institucím VaV a VŠ rozvíjet své stávající aktivity VaV, které jsou v rámci 
klastru uplatnitelné. Tento rozvoj se odráží ve vzniku společných aktivit VaV, které 
nastaly u 80 % klastrů a v důsledku vyústil ve zvýšení soukromých výdajů na VaV (70 % 
klastrů). Avšak veřejné výdaje na VaV se zvýšily jen u 10 % (tj. 1) klastrů, což je spíše 
výsledkem komplikovaného a nepřehledného systému financování veřejného VaV než 
nízkou aktivitou veřejných institucí VaV. Klastry se zapojují i do mezinárodních projektů 
VaV (50 % klastrů) a 30 % klastrů dokonce vytvořilo společné pracoviště VaV. 
 
Celkové výdaje na VaV vzrostly o 115 % a dosáhly téměř 1,7 mil. Kč. Výdaje na VaV jsou 
však velice koncentrovány na úrovni jednotlivých krajů i na úrovni klastrů. Nejvyšší 
výdaje na VaV v založených klastrech zaznamenal Moravskoslezský kraj, kde nejvyšší 
výdaje nastaly v klastru působícím v automobilovém průmyslu. Velkou měrou se na této 
částce podílelo vybudování společného pracoviště VaV. Nejnižší výdaje na VaV byly 
v Jihočeském kraji, kde byl podpořen jen 1 klastr. Tento ukazatel se vztahuje jen 
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k nákladům na VaV vynaloženým na společné VaV aktivity. Proto jsou dosažené hodnoty 
ve většině krajů relativně nízké a to i v případě progresivně zaměřených klastrů v oblasti 
nanotechnologií a bioinformatiky. Skutečné výdaje na VaV všech účastníků klastrů se 
budou pohybovat na řádovostně vyšší úrovni, přičemž se projeví rozdíly způsobené 
rozdílným odvětvovým zaměřením.   
 
Podobně se ve všech krajích zvýšil přepočtený počet zaměstnanců ve VaV v jednotlivých 
založených klastrech, který vzrostl o 72 % a dosáhl 4362 zaměstnanců. Na nárůstu počtu 
zaměstnanců se však nepodílel jen rozvoj aktivit VaV, ale byl způsoben také rozšiřováním 
klastrů o nové firmy a instituce VaV. V počtu zaměstnanců VaV jsou značné rozdíly mezi 
kraji a jednotlivými klastry v důsledku různého vykazování. Některé klastry uvedly jen 
zaměstnance VaV podílející se na společných aktivitách, zatímco jiné klastry uvedly 
celkový počet zaměstnanců všech jejich účastníků. 
 
Přes nedostatky ve vykazování ukazatelů VaV je zřejmé, že se podpořené klastry příznivě 
podílejí na rozvoji aktivit VaV.  
 
4.3.8 Vyhodnocení z hlediska transferu technologií a spolupráce s VŠ a 
institucemi VaV 
 
Jednou z podmínek při zakládání klastrů bylo zapojení instituce VaV nebo VŠ. Regionální 
rozmístění počtu institucí VaV a vysokých škol zapojených do projektu odpovídá 
rozmístění počtu projektů, přičemž některé VŠ a instituce VaV jsou zapojeny do více 
projektů. Nejvyšší počet institucí VaV a VŠ se do založených klastrů zapojil 
v Královéhradeckém kraji (16), kde se jen do klastru na podporu a rozvoj VaV v oblasti 
nanomateriálů a biotechnologií zapojilo 6 VŠ a institucí VaV. Vzhledem k velkému počtu 
klastrů z Jihomoravského a Moravskoslezského kraje je do několika klastrů zapojena 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Masarykova univerzita. Pro přenos 
poznatků VaV je významné, že se do klastrů nezapojují jen vysoké školy sídlící v daném 
regionu, ale že se zapojují i VŠ sídlící často v poměrně vzdálených regionech. Příkladem 
může být účast ČVUT v klastru na zpracování jemných anorganických odpadních 
materiálů založeném v Jihočeském kraji či klastr na podporu a rozvoj VaV v oblasti 
nanomateriálů a biotechnologií (Královéhradecký kraj), do něhož jsou zapojeny např. 
Vysoké učení technické v Brně, Biofyzikální ústav AV ČR z Brna a Technická univerzita 
Liberec, Fakulta textilní. Při přepočtu ukazatele na 1 projekt nedosahuje počet institucí 
terciárního vzdělávání a výzkumných ústavů zapojených do aktivit klastru významně 
odlišných hodnot mezi kraji. 
 
V počtu společných projektů v klastrech panují značné rozdíly mezi kraji, které jsou 
způsobeny rozdílným počtem klastrů a rozdílnými aktivitami. Nejvíce společných projektů 
bylo realizováno v Královéhradeckém kraji (99). Mezi společnými projekty jsou však 
značné rozdíly, některé jsou velmi komplexní a zahrnují celou škálu vzájemně 
provázaných aktivit, zatímco některé jsou zaměřeny jen na 1 aktivitu. Proto je obtížné 
usuzovat podle počtu společných projektů jejich reálné dopady. Klíčové je, že společné 
projekty jsou realizovány, a že vzhledem k jejich vzestupnému trendu lze očekávat jejich 
další nárůst a rozšiřování aktivit.  
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V rámci založených klastrů dochází ke komercializaci VaV. 20 % klastrů uvedlo, že 
zapojení do klastru mělo vliv na zvýšení počtu patentů. V počtu komercializovaných 
výsledků VaV v jednotlivých krajích se zřetelně projevuje zaměření jednotlivých klastrů, 
typ a intenzita propojení VŠ a institucí VaV s podnikovou sférou. Ke komercializaci 
výsledků VaV došlo u 67 % klastrů. Nejvíce výsledků VaV bylo komercializováno 
v Jihomoravském kraji, a to především díky inovačně velice silnému klastru 
bioinformatiky. Svým interdisciplinárním zaměřením generuje inovace uplatnitelné na 
globálních trzích. Dalším regionem s velkým počtem komercializovaných výsledků VaV je 
Moravskoslezský kraj, kde však dosažená hodnota tohoto ukazatele dosahuje jen necelé 
třetiny hodnoty Jihomoravského kraje. Protože vytvoření komercializovatelných výsledků 
VaV a jejich komercializace je několikaletou záležitostí, lze předpokládat, že v těchto 
klastrech došlo ke komercializaci již existujících poznatků VaV, a že poznatky VaV 
vytvořené v rámci aktivit klastru teprve budou na trhu využity. To může být příčinou 
dosud relativně malého počtu komercializovaných výsledků VaV v Jihočeském a 
Královéhradeckém kraji. 
 
4.3.9 Vyhodnocení z hlediska působení regionálních nebo globálních faktorů  
 
Všechny klastry založené v rámci programu KLASTRY jsou ovlivněné globálními trendy 
uvedenými v kapitole 2.1.1. Míra jejich ovlivnění vyplývá z rozdílných charakterů klastrů 
a odvětví. Fragmentarizace výrobních procesů, externalizace ekonomických aktivit a 
vytváření produkčních sítí  v zásadě ovlivnily všechny klastry. Rozvoj nové mezinárodní 
dělby práce a posílení toků zahraničního kapitálu se zatím projevují jen v omezeném 
rozsahu vzhledem k malému zapojení zahraničních firem do klastrů. V souvislosti 
s rozšiřováním klastrů a zakládáním nových je pravděpodobné, že se jejich význam bude 
dále zvyšovat. Podobně je v klastrech zatím nízká internacionalizace výzkumu a vývoje, 
která se jistě zvýší zapojením klastrů do evropských technologických platforem. 
 
Z lokálních faktorů firmy a klastry kromě změn poptávky ovlivňuje technologická 
modernizace, která je také zřejmé z poměrně intenzivní spolupráce v oblasti aktivit VaV 
v rámci klastru, vytváření vazeb vzdělávacími institucemi a institucemi VaV. Tyto faktory 
se projevují ve všech klastrech. 
  
4.3.10 Shrnutí za regiony soudržnosti 
 
V části programu věnovaném zakládání a rozvoji klastrů bylo podpořeno celkem 12 
projektů. Zakládání a rozvoj klastrů byl podpořen v 5 regionech soudržnosti – Jihozápad, 
Jihovýchod, Severovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava. Nejvíce projektů bylo 
podpořeno v Moravskoslezsku (4).  V regionech Jihovýchod a Severovýchod bylo 
podpořeno po 3 projektech. Pouze po 1 projektu bylo podpořeno v regionech Střední 
Morava a Jihozápad. Alokace celkových nákladů a požadované dotace v jednotlivých 
regionech odpovídá geografickému rozmístění počtu podpořených projektů. 
 
Velké rozdíly mezi regiony jsou podle přepočteného počtu zaměstnanců ve VaV. Tyto 
rozdíly vyplývají z  odlišného počtu projektů v jednotlivých regionech, v počtu a velikosti 
institucí VaV a počtu pracovníků firemního VaV v jednotlivých firmách.  
 



 53

Nejvyšší výdaje na VaV v klastrech zaznamenal region Moravskoslezsko, kde nejvyšší 
výdaje nastaly v klastru působícím v automobilovém průmyslu. Nejnižší výdaje na VaV 
byly v regionu Jihozápad, kde byl podpořen jen 1 klastr.  
 
Podobně se ve všech regionech zvýšil přepočtený počet zaměstnanců ve VaV 
v jednotlivých klastrech. Na nárůstu počtu zaměstnanců se však nepodílel jen rozvoj 
aktivit VaV, ale byl způsoben také rozšiřováním klastrů o nové firmy a instituce VaV.  
 
Nejvyšší počet institucí VaV a VŠ se do klastrů zapojil v regionu Severovýchod (16), kde 
se jen do klastru na podporu a rozvoj VaV v oblasti nanomateriálů a biotechnologií 
zapojilo 6 VŠ a institucí VaV. Vzhledem k velkému počtu klastrů z regionů Jihovýchod a 
Moravskoslezsko je do několika klastrů zapojena Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava a Masarykova univerzita. Pro přenos poznatků VaV je významné, že se 
do klastrů nezapojují jen vysoké školy sídlící v daném regionu, ale že se zapojují i VŠ 
sídlící často v poměrně vzdálených regionech.  
 
V počtu společných projektů v klastrech panují značné rozdíly mezi regiony, které jsou 
způsobeny rozdílným počtem klastrů a rozdílnými aktivitami. Nejvíce společných projektů 
bylo realizováno v regionu Severovýchod. 
 
Jihovýchod 
V regionu soudržnosti Jihovýchod bylo podpořeno založení 3 klastrů z odvětví čištění a 
úpravy vody, výroby nábytku a bioinformatiky. Ve všech podpořených klastrech dochází 
k rozvoji spolupráce mezi podniky, VŠ a institucemi VaV, což napomáhá k posilování 
konkurenceschopnosti firem. Oblast bioinformatiky se v regionu Jihovýchod slibně rozvíjí. 
V biotechnologiích zde působí několik institucí VaV a firem, včetně zahraničních. 
V souvislosti s realizací projektů podpořených z OP VAVPI bude význam tohoto oboru 
dále umocňován. 
 
Moravskoslezsko 
Program KLASTRY podpořil založení a rozvoj 4 klastrů v oblasti dřevozpracujícího 
průmyslu, energetického využití tříděného odpadu, strojírenství a automobilového 
průmyslu. V těchto oborech působí v regionu řada průmyslových podniků a institucí VaV.  
Aktivity VaV probíhají v místních institucích VaV, inovačně zaměřených firmách a na 
universitách - VŠB-TUO, Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě. Tyto obory také mají 
nadregionální rozvojový potenciál a do klastrů by mohly být zapojeny firmy a instituce 
VaV působící i v jiných regionech. 
 
Jihozápad 
Podpořeno bylo založení jen 1 klastru, který je zaměřen na zpracování jemných 
odpadních anorganických materiálů ve stavebnictví. Tento klastr povede k snižování 
skládkování výše uvedených odpadních materiálů, vyššímu využití jejich potenciálu, k 
výrobě nových stavebních materiálů a výrobků, snižování těžby přírodních surovin a 
zkvalitnění životního prostředí. 
 
Severovýchod 
Program KLASTRY podpořil založení 3 klastrů – v oboru technických textilií, obalových 
technologií a nanomateriálů a biotechnologií. Všechny podpořené klastry se úspěšně 
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rozvíjejí. Jsou do nich zapojeny firmy, VŠ a instituce VaV působící v celém regionu NUTS 
II. 
 
Střední Morava 
V regionu soudržnosti Střední Morava program KLASTRY podpořil založení 1 klastru, 
který realizuje své aktivity v plastikářském průmyslu. Toto odvětví je úzce propojeno 
s automobilovým průmyslem, čímž se vytváří příležitosti pro spolupráci s jinými klastry.  
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5. Vyhodnocení příspěvku implementovaných inovací k růstu 
konkurenceschopnosti podpořených firem 
 
5.1 Vyhodnocení podle skupin faktorů a faktorů 
 
5.1.1 INOVACE 
 
Protože uplynula jen krátká doba od ukončení projektů, efekt podpory ze strany 
programu na posílení konkurenceschopnosti podpořených firem se dosud neprojevil 
v plné míře. Přesto vývoj sledovaných ukazatelů vypovídá o pozitivním vývoji 
podpořených podniků. Celkem se v těchto firmách jejich přidaná hodnota po ukončení 
projektu zvýšila o 11,5 %, průměrný evidenční počet zaměstnanců vzrostl o 2,1 %, bylo 
vytvořeno 727,5 nových pracovních míst při zvýšení obratu firem o 53,8 %. Počet 
pracovníků ve VaV vzrostl o 189. Pro porovnání: ve zpracovatelském průmyslu se v roce 
2007 vytvořilo 36 tis. pracovních míst. Vzhledem k tomu, že počet vytvořených 
pracovních míst v podpořených firmám se nevztahuje jen ke kalendářnímu roku 2007, 
není možné jednoznačně určit přínos programu. Při určitém zjednodušení lze však tuto 
hodnotu použít. Dosavadní přínos programu ke zvýšení zaměstnanosti by pak dosahoval 
2 %, přestože bylo podpořeno zhruba jen 1 % firem působících ve zpracovatelském 
průmyslu. Význam podpory programu INOVACE na zvýšení přidané hodnoty je 
významnější, než samotný podíl. Na růstu přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu 
mezi lety 2005-2007 se podpořené projekty podílely 1,44 %. Počtem vytvořených 
pracovních míst ve VaV se podpořené podniky podílely 8,7 % na celkovém počtu nově 
vytvořených pracovních míst v podnikovém VaV. 
 
V růstu konkurenceschopnosti podpořených firem hodnocené na základě uvedených 
ukazatelů panují značné rozdíly mezi jednotlivými kraji vyplývající z odlišného počtu 
projektů, velikosti podpořených firem, odvětvové příslušnosti a době ukončení projektu. 
Rozhodujícím faktorem je doba ukončení projektu, protože u řady projektů se vzhledem 
ke krátké době od ukončení projektu nemohl projevit pozitivní efekt implementované 
inovace. Největší nárůst přidané hodnoty nastal v krajích s malých počtem projektů 
realizovaných na počátku průběhu realizace programu – v Ústeckém, Libereckém a 
Plzeňském kraji. Průměrný počet zaměstnanců se nejvíce zvýšil ve Středočeském, 
Zlínském a Plzeňském kraji. Na nárůstu počtu zaměstnanců ve Zlínském kraji se podílely 
především dva velké projekty, v jejichž rámci bylo vytvořeno 194 pracovních míst. 
Výrazný relativní nárůst počtu zaměstnanců v Plzeňském kraji způsobil jeden projekt. 
Čistý obrat výrazně vzrostl ve všech krajích, nejvíce v Moravskoslezském, Plzeňském a 
Jihomoravském kraji. V Plzeňském kraji vysoký nárůst obratu vyvolal projekt ze 
strojírenského průmyslu. V Jihomoravském kraji bylo vzhledem k velkému počtu 
podpořených firem zvýšení obratu vyrovnanější, přesto i v tomto kraji se na zvýšení 
obratu nejvíce podílelo jen několik firem.  
 
Větší vliv měl program INOVACE na rozvoj konkurenceschopnosti MSP. Projevil se 
především vyšším nárůstem přidané hodnoty a průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců. Přidaná hodnota podpořených MSP se zvýšila o 28,1 % oproti 11,5% 
nárůstu přidané hodnoty za všechny podpořené firmy. Podobně se program INOVACE 
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projevil ve zvýšení počtu zaměstnanců, který vzrostl o 13,5 % (oproti 2,1% růstu za 
všechny podniky). 
  
Při hodnocení růstu konkurenceschopnosti podpořených firem podle technologické 
náročnosti se ukazuje, že dosud se nejvíce zvyšovala konkurenceschopnost firem 
působících ve skupinách odvětví zpracovatelského průmyslu se středně vysokou a 
středně nízkou technologickou náročností (medium high-tech a medium low-tech). 
V těchto sektorech se nejvíce zvýšila přidaná hodnota a byl vytvořen nejvyšší počet 
pracovních míst. Přidaná hodnota a průměrný přepočtený počet zaměstnanců se dosud 
nezvýšil ve skupině odvětví s vysokou technologickou náročností (high-tech). Výrazné 
zvýšení čistého obratu, které není doprovázeno nárůstem ostatních ukazatelů může 
indikovat převládají montážní aktivity a dovoz k aktivnímu zušlechtění. Současně může 
docházet k restrukturalizaci podniků, té by napovídal pokles průměrného počtu 
zaměstnanců (rušení neperspektivních aktivit) při současném vytvoření nových 
pracovních míst (rozvoj nových aktivit podpořených programem).  
 
Podpořené firmy pozitivně vnímaly vliv programu na posílení své konkurenceschopnosti 
na vyspělých trzích. Podpora v rámci programu významně ovlivnila rozvoj mezinárodní 
konkurenceschopnosti podpořených firem a to zejména na trhu EU i mimo něj. Zvýšení 
konkurenceschopnosti na trhu EU nastalo u 81,4 % firem, zatímco konkurenceschopnost 
na trzích mimo EU vzrostla u 50 % firem. Při sledování změny konkurenceschopnosti 
jednotlivých odvětví se neprokázalo, že by některá odvětví významně převládala. 

 
Posílení konkurenceschopnosti na trhu EU nastalo u všech odvětví činnosti podpořených 
firem. Struktura posílení konkurenceschopnosti na náročných trzích je však ovlivněna 
rozdílným počtem projektů. Posílení konkurenceschopnosti na trhu EU nastalo zejména 
v odvětvích, v kterých působí malý počet podpořených firem – ve výzkumu a vývoji, 
energetice a zpracování dřeva. Nejméně se konkurenceschopnost na trhu EU zvýšila u 
firem ve výrobě elektrických strojů a zařízení j.n. a výrobě ostatních nekovových 
minerálních výrobků. Ve výrobě elektrických strojů a zařízení j.n. se podniky zaměřují 
především na dodávky zahraničním firmám působících v ČR, proto zvýšení 
konkurenceschopnosti na trhu EU nedosahuje takové úrovně jako v jiných odvětvích.  Ve 
výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků se však nejvíce zvýšila 
konkurenceschopnost na trzích mimo EU. Konkurenceschopnost na vyspělých trzích se 
nejméně zvýšila v tradičních průmyslových odvětvích, jejichž konkurenční schopnost na 
vyspělých trzích je založena na nízkých výrobních nákladech – ve výrobě kovových 
konstrukcí a kovodělných výrobků, výrobě základních kovů a hutních výrobků. Přesto i 
v těchto odvětvích více než 70 % podpořených firem vykázalo zvýšení 
konkurenceschopnosti na vyspělých trzích. 

 
60 % firem zároveň uvedlo zvýšení zakázek pro MSP, které jsou především jejich 
dodavateli. Další významnou skupinou firem, s kterou se zvýšilo množství a objem 
zakázek, byly velké domácí podniky (43 % firem). Pouze 24 % firem uvedlo zisk nových 
zakázek pro zahraniční podniky působící v ČR. Přesto lze tuto hodnotu z několika důvodů 
považovat za pozitivní. Jde především o to, že se rozvíjí spolupráce zahraničních firem 
s domácími dodavateli a tedy se prohlubuje zakořenění podniku v místní ekonomice, což 
se pozitivně projevuje ve snižování rizika delokalizace. Dále zvyšování zakázek pro 
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zahraniční podniky indikuje, že domácí podniky se stávají konkurenceschopnějšími a 
dokáží plnit přísná kritéria kvality požadovaná zahraničními firmami. V neposlední řadě se 
ukazuje překonávání škodlivé duality průmyslu či celé ekonomiky, kdy v ČR existovaly 
vzájemně nekooperující skupiny domácích a zahraničních podniků. Z hlediska 
regionálních rozdílů v získání nových zakázek je zřejmá značná heterogenita mezi kraji.  
 
Velice heterogenní je také struktura zisku nových zakázek podle jednotlivých odvětví. 
Podobně jako v případě rozdílů mezi kraji i v případě rozdílů mezi odvětvími se projevuje 
vliv různého počtu podpořených projektů. Proto také v některých odvětvích dominuje zisk 
zakázek jen pro jeden typ firem (výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie, 
výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů, výroba rádiových, televizních a 
spojových zařízení, výroba základních kovů a hutních výrobků, zpracování dřeva a výroba 
oděvů). Naopak v odvětvích s větším počtem podpořených firem je struktura zakázek 
různorodější. 
 
Rozvoj vlastního VaV a rozvoj spolupráce v oblasti VaV je klíčovým faktorem rozvoje 
konkurenceschopnosti podniků v období znalostní ekonomiky. Rozvoj vlastních aktivit 
VaV a posilování spolupráce s VŠ a institucemi VaV je tedy možné považovat za ukazatel 
posilování konkurenceschopnosti firem. Pro rozvoj vlastních aktivit VaV se vliv programu 
ukazuje jako zásadní. 81 % podniků uvedlo, že došlo k rozvoji vlastních (in-house) aktivit 
VaV. Jakkoliv je tato vysoká hodnota pozitivní, v relaci s počtem firem, které se zapojily 
do domácích a zahraničních projektů VaV, je zřejmé, že velká část aktivit VaV se 
realizuje uvnitř podniků. Zvýšení zapojení do domácích projektů VaV uvedlo 26 % firem a 
zapojení do zahraničních projektů 19 % podniků. Zapojení do projektů VaV nastává 
zejména u firem, u nichž došlo k rozvoji vlastního VaV. 83 % firem, které se zapojily do 
domácích programů VaV a 77 %  firem zapojených do zahraničních projektů současně 
zvýšilo své vlastní aktivity VaV.  
 
Graf č. 6: Rozvoj vlastních aktivit VaV podpořených firem podle krajů ČR 
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Rozvoji konkurenceschopnosti firem a rozvoji jejich VaV aktivit napomáhá spolupráce 
s institucemi VaV a VŠ. Tato spolupráce se projevila především v rovině společných 
výzkumných projektů, které se rozvinuly u 49 % firem. Společné výzkumné projekty 
nastaly zvláště ve firmách, které vykázaly inovaci produktu současně s inovací procesu, 
mající zakázky pro velké podniky i pro podniky sídlící v zemích EU a zapojující se do 
domácích a zahraničních projektů VaV. Rozvoj společných studijních programů se rozvíjel 
u 21 % firem. Nepříliš silný byl rozvoj transferu technologií, vykázalo jej pouze 16 % 
firem. Nejméně se rozvíjela migrace výzkumníků mezi institucemi VaV a podnikovým 
sektorem. Pouze necelých 9 % uvedlo zvýšení migrace výzkumníků, přičemž skupina 
firem, v níž došlo k migraci výzkumníků je velice heterogenní z hlediska všech 
sledovaných ukazatelů. Poměrně silná je skupina firem, která nevykázala rozvoj 
spolupráce a dosahovala 15 % firem. K rozvoji spolupráce většinou nedošlo ve firmách, 
které měly nulový nebo malý počet pracovníků VaV. 

 
Rozvoj spolupráce s institucemi VaV a VŠ v jednotlivých odvětvích a krajích je velmi 
ovlivněn počtem projektů. Nicméně je zřejmé, že ve všech odvětvích dochází k rozvoji 
spolupráce která se ve většině odvětví odehrává v rovině rozvoje společných studijních 
programů a společných projektů VaV.  

 
5.1.2 PROSPERITA 

 
Hodnocení vlivu podpořených VTP, podnikatelských inkubátorů a center transferu 
technologií na růst konkurenceschopnosti firem v regionu je nesnadné, ba v některých 
případech nemožné vzhledem k faktu, že řada zařízení funguje jen velmi krátkou dobu, 
po kterou se vliv nabízených služeb nemohl dostatečně projevit ve zvyšování 
konkurenceschopnosti firem. Některá zařízení zahájila svůj provoz teprve v nedávné době 
a dosud jejich služeb nevyužívají žádné firmy. 
 
Přínos vybudovaných zařízení může být hodnocen jen kvalitativně u zařízení, která jsou 
již využívána inkubovanými firmami. Kvalitativní hodnocení je provedeno jen podle 
přínosu inkubátoru a VTP pro inkubované firmy. Vzhledem ke krátké době, po kterou 
firmy využívají služeb inkubátorů a VTP, se jedná spíše o hodnocení očekávaných a 
potenciálních přínosů pro firmy.  
 
Firmy sídlící v inkubátorech a VTP chápou tato zařízení jako klíčový faktor posílení své 
konkurenceschopnosti. Především pro začínající firmy je možnost využívání služeb 
inkubátorů klíčovou podmínkou jejich přežití a úspěšného etablování na trhu. Z přínosů 
inkubátorů a VTP firmy nejvíce oceňují získání konkurenční výhody (70 % firem) 
pramenící z využívání nabízených služeb a komercializace výsledků VaV (68 % firem). 
Významně je hodnoceno i získání nových zakázek (53 % firem), přestože dodavatele a 
odběratele si firmy často vyhledávají s pomocí externě nabízených služeb. Poměrně nízký 
přínos je připisován zvýšení obratu a zisku, což nejsou přímé přínosy inkubátorů a VTP, 
ale tato zařízení je ovlivňují nepřímo prostřednictvím nabízených služeb v oblasti 
komercializace výsledků VaV a získávání nových zakázek. Firmy nejspíše nenacházejí 
přímou vazbu mezi lokalizací v inkubátoru a VTP a ekonomickým růstem podniku. 
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Z hlediska odvětvové příslušnosti jsou v inkubátorech a VTP lokalizovány především firmy 
působící v činnostech v oblasti výpočetní techniky, výzkumu a vývoje a ostatních 
podnikatelských činností. Ve vybudovaných zařízeních tedy sídlí firmy operující 
v progresivních oborech. Velký počet podniků z progresivních oborů působících ve VTP 
může působit jako významný aglomerační faktor pro přilákání dalších firem a investorů 
operujících v těchto nebo navazujících odvětvích, což může dále umocňovat 
konkurenceschopnost VTP, inkubátorů a v neposlední řadě i krajů.  
 
Podpora by se však neměla omezovat jen na uvedené obory, ale měla by cílit i na tradiční 
obory v regionech. Zde se jedná zejména o oblast strojírenských oborů, které mají silnou 
tradici ve všech regionech. Další obor, který by měl být podporován vzhledem k silnému 
rozvojovému potenciálu a dostupnosti místních zdrojů, je využívání obnovitelných zdrojů 
energie, resp. Efektivnější využívání stávajících energetických zdrojů. 
 
Přestože je obsazenost VTP a podnikatelských inkubátorů vybudovaných s podporou 
programu PROSPERITA relativně nízká, vysoká obsazenost již dříve vybudovaných 
zařízení a poměrně vysoký zájem o budování podobných zařízení ze strany VŠ a institucí 
veřejné správy napovídají tomu, že vybudovaná zařízení budou zaplněna v horizontu 
maximálně 1 roku. Zkušenosti některých větších zařízení indikují i zájem poměrně 
významných firem o možnost lokalizace svých VaV aktivit ve vybudovaných VTP. 
 
Přínos vybudovaných VTP a podnikatelských inkubátorů k rozvoji inkubovaných firem se 
s postupným rozvojem poskytovaných služeb a zvyšující se obsazeností začíná ukazovat 
jako významný. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že ve VTP a podnikatelských 
inkubátorech jsou až na několik výjimek lokalizovány inovační firmy. 88 % firem zavedlo 
inovaci produktu a 78 % inovaci procesu.  
 
Vzhledem ke krátké době provozu inkubátorů a VTP firmy využívající jejich služeb 
vykazují zanedbatelný nákup a prodej patentů, licencí a průmyslových vzorů. Přesto lze 
očekávat, že s rozvojem nabízených služeb, rozvojem spolupráce s VŠ a institucemi VaV 
a vzrůstající obsazeností inkubátorů a VTP se nákup a prodej patentů, licencí a 
průmyslových vzorů bude zvyšovat, což se následně odrazí ve zvyšování 
konkurenceschopnosti firem.  
 
Limitující faktor efektivního poskytování služeb a fungování inkubátoru a v důsledku 
rozvoje konkurenceschopnosti regionů představuje poměrně malá plocha řady 
vybudovaných zařízení. Zahraniční dobré praxe demonstrují, že podnikatelské inkubátory 
efektivně fungují a jsou samofinancovatelné, pokud pronajímatelná plocha převyšuje 
3 000 m2. Takových podnikatelských inkubátorů však bylo podpořeno jen 3 a VTP 5. 
Provoz podnikatelských inkubátorů a VTP, které nedosahují dané plochy, a těch je 
většina, bude pravděpodobně záviset na různých dotačních titulech případně na dotování 
zřizovatelem.  

 
5.1.3 KLASTRY 
 
Ačkoliv klastry byly založeny teprve v nedávné době a jejich aktivity se dosud nestačily 
plně rozvinout, ve všech krajích vykázaly zvýšení přidané hodnoty, čistého obratu a 
tržeb. Největší zvýšení těchto ekonomických ukazatelů nastalo v Jihomoravském kraji. 
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Mezi klastry tohoto kraje působí klastry zaměřené na progresivní technologie a všechny 
úzce kooperují s místními VŠ a institucemi VaV. Nejmenší růst ukazatelů 
konkurenceschopnosti dosud zaznamenal klastr operující v Jihočeském kraji. Tento klastr 
není tolik zaměřen na progresivní technologie a obory, ale využívá místě dostupné 
anorganické odpadní suroviny k výrobě stavebních materiálů.  
 
Klastry byly zakládány s cílem zvýšit konkurenceschopnost svých účastníků a v důsledku 
i regionů. Nejčastějším motivem byla možnost zapojení a tvorby společných projektů 
VaV, kterou uvedly všechny klastry. Další dva důvody dokládají význam znalostí, resp. 
informací obecně, pro ekonomický rozvoj a posilování konkurenceschopnosti. 90 % 
příjemců spatřovaly klíčové motivy vedoucí k založení klastru ve využití sdílených 
informací a 80 % uvedlo efektivnější rozvoj lidských zdrojů. Možnost upevnění 
dodavatelsko odběratelských vazeb uvedla jen polovina příjemců, což naznačuje, že 
vzájemné dodavatelsko odběratelské vazby mezi podniky jsou sice důležitým faktorem, 
ale nejsou klíčovým pro vznik klastrů a tedy klastry nelze považovat jen za formu 
institucionalizace těchto vztahů, ale za kvalitativně vyšší formu socioekonomických vazeb 
a integrací. Překvapivě málo četným motivem byla možnost formulovat společnou 
rozvojovou strategii v rámci klastru (40 % klastrů). To je však v souladu jednak s velkým 
počtem subjektů v klastru vedoucím k problematičtějšímu dosažení shody mezi nimi 
ohledně rozvojových vizí a dále s nízkou úrovní strategického myšlení řady představitelů 
domácích institucí.  
 
Největší přínosy klastrů spatřují účastníci klastrů ve faktorech, které jsou současně 
hlavními motivy pro založení klastru, tedy v možnosti zapojení a tvorby společných 
projektů VaV a využití sdílených informací (pro 80 % projektů). Dalším významným 
přínosem je možnost ovlivňovat vzdělávací programy na SŠ a VŠ, což je v souladu s výše 
uvedeným významem rozvoje lidských zdrojů jako faktoru založení klastru. Podobně jako 
v případě motivů pro založení klastrů nejméně četným přínosem je upevnění 
dodavatelsko odběratelských vztahů a snížení cen dodávek. 
 
Snaha o posílení konkurenceschopnosti účastníků klastru se odráží ve společných 
aktivitách realizovaných v rámci klastru, které jsou v souladu s teoretickými předpoklady 
a zkušenostmi klastrů z vyspělých zemí uvedenými v kapitole 4.3. Ze společných aktivit 
v rámci klastru převládá společná propagace, kdy se účastnící propagují pod společnou 
značkou svého klastru např. formou společných propagačních materiálů či účastí na 
veletrzích. Společné propagaci se věnují všechny klastry. V souladu s výše uvedeným 
významem společných projektů VaV a využití sdílených informací se dále aktivity klastrů 
významně realizují v těchto oblastech a věnuje se jim 90 % klastrů. Další silně 
zastoupenou aktivitou jsou činnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů, které realizuje 80 % 
klastrů.  

 
5.2 Vyhodnocení podle regionů 
 
V růstu konkurenceschopnosti podpořených firem jsou zřejmé značné rozdíly mezi 
jednotlivými regiony soudržnosti vyplývající z odlišného počtu projektů, velikosti 
podpořených firem, odvětvové příslušnosti a době ukončení projektu. Rozhodujícím 
faktorem je doba ukončení projektu, protože u řady projektů se vzhledem ke krátké době 
od ukončení projektu nemohl projevit pozitivní efekt implementované inovace. Tyto 
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faktory se odrážejí ve vývoji podílů jednotlivých krajů na výši ukazatelů 
konkurenceschopnosti firem. Největší nárůst přidané hodnoty nastal v regionech 
s malých počtem projektů realizovaných na počátku průběhu realizace programu – 
v regionech Severozápad a Jihozápad. Průměrný počet zaměstnanců se nejvíce zvýšil ve 
Středních Čechách, Moravskoslezsku a Střední Moravě. Čistý obrat výrazně vzrostl ve 
všech regionech, nejvíce v Moravskoslezsku, Jihozápadě a Severozápadě. 
 
Podpořené firmy pozitivně vnímaly vliv programu na posílení své konkurenceschopnosti 
na vyspělých trzích. Posílení konkurenceschopnosti na trhu EU nastalo především u firem 
lokalizovaných v Moravskoslezsku, Jihovýchodě, Středních Čechách a Jihozápadě. Posílení 
konkurenceschopnosti na trzích mimo EU vykázaly zejména firmy v regionech 
Severovýchod, Jihozápad a Střední Morava. Pro 50 % podpořených firem v regionu 
Severozápad program neznamenal zvýšení konkurenceschopnosti.  
 
Střední Čechy 
Zavedené inovace podpořené v rámci programu INOVACE se příznivě projevily v nárůstu 
počtu zaměstnanců podpořených podniků, který se zvýšil o 52 %. Podpořené projekty 
vytvořily 77 nových pracovních míst. Obrat podpořených firem vzrostl o 23 %. Přidaná 
hodnota se však dosud nezvýšila, protože zavedení inovace mohlo být doprovázeno 
restrukturalizací firem, přičemž se zavedení inovace vzhledem ke krátké době plně 
neprojevilo v produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou. 
 
V regionu bylo podpořeno vybudování 4 podnikatelských inkubátorů a VTP, které mohou 
být využity k zvýšení konkurenceschopnosti inovujících MSP a začínajících firem 
v regionu. Lokalizace některých inkubátorů mimo zázemí Prahy umožní rozvoj inovačního 
podnikání i v periferněji položených oblastech regionu. 
 
Jihozápad 
Program INOVACE podpořil v regionu jen 5 projektů, které vytvořily 27 nových 
pracovních míst. Program se výrazně projevil ve zvýšení obratu podpořených firem, který 
vzrostl o 82,7 %, což byla druhá nejvyšší hodnota mezi regiony soudržnosti. Přidaná 
hodnota vzrostla o 20,6 % a počet zaměstnanců v podpořených firmách se zvýšil o 8,2 
%. Podpořené projekty vytvořily jen 27 nových pracovních míst. Poměrně malý počet 
nově vytvořených pracovních míst byl způsoben malým počtem podpořených projektů a 
charakterem implementovaných inovací.  
 
V regionui byl s podporou programu KLASTRY založen 1 klastr, do kterého je zapojeno 20 
firem, kterým může členství v klastru napomoci při zvyšování konkurenceschopnosti. 
Subjektům zapojených do aktivit klastru se zvýšila přidaná hodnota o téměř 3 %, počet 
zaměstnanců vzrostl o necelá 4 % a obrat o 1,1 %. 
 
Program PROSPERITA podpořil 4 projekty na vybudování podnikatelských inkubátorů a 
VTP. Svojí velikostí a úzkou spoluprací s místní VŠ vytváří příznivé podmínky pro 
posilování konkurenceschopnosti firem z celého regionu.  
 
Severozápad 
Program INOVACE podpořil realizaci 6 projektů. Přínos programu pro růst 
konkurenceschopnosti podpořených firem je zásadní, přidaná hodnota vzrostla o 
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neuvěřitelných 114 % a obrat o 78 %. Přestože bylo vytvořeno 33 nových pracovních 
míst, počet zaměstnanců poklesl o 3 %. Pokles počtu zaměstnanců je však velmi nízký a 
souvisel s útlumem neperspektivních aktivit podniků. Vzhledem k velkému růstu 
ekonomických ukazatelů je velmi pravděpodobné, že se počet zaměstnanců bude 
zvyšovat. 
 
Program PROSPERITA podpořil vytvoření 1 VTP, který přispěje k rozvoji 
konkurenceschopnosti firem v periferní části regionu. 
 
Severovýchod 
V rámci programu INOVACE bylo realizováno 22 projektů, což je druhá nejvyšší hodnota 
mezi regiony soudržnosti. Zavedené inovace akcelerovaly růst ekonomických ukazatelů, 
přidaná hodnota se zvýšila o 19,7 % a obrat se zvýšil o 32,5 %. Implementované 
inovace byly doprovázeny restrukturalizací podniků, která se projevila poklesem 
průměrného počtu zaměstnanců v podpořených firmách o 2,6 % při vytvoření 178 
nových pracovních míst.  
 
Region byl aktivní v zakládání klastrů. Celkem bylo v regionu podpořeno založení 3 
klastrů. Zapojení do klastrů zvýšilo konkurenceschopnost zapojených subjektů. Jejich 
přidaná hodnota vzrostla o 8,4 %, obrat o 17,4 % a tržby o 15,7 %.  
 
Program PROSPERITA umožnil vybudování 2 VTP s podnikatelskými inkubátory a centrem 
transferu technologií. Přínos programu k rozvoji VTP a podnikatelských inkubátorů lze 
hodnotit jako zásadní, protože před zahájením programu v regionu existovaly jen 2 VTP. 
Ve spolupráci s místními VŠ vybudované parky přispějí k rozvoji inovačního podnikání a 
rozvoji konkurenceschopnosti firem v regionu. 
 
Jihovýchod 
V regionu soudržnosti Jihovýchod bylo podpořeno nejvíce projektů z programu INOVACE 
– 24. Podpořené projekty vytvořily 106 nových pracovních míst. Zavedené inovace se již 
projevily v růstu ukazatelů konkurenceschopnosti. Přidaná hodnota podpořených podniků 
vzrostla o 18,9 % a obrat o 42,4 %. Řada podpořených podniků zvyšuje svoji 
konkurenceschopnost spoluprací s místními VŠ. 
 
Spolupráce s místními VŠ je intenzivní také ve 3 podpořených klastrech. Zapojení do 
klastrů příznivě ovlivňuje hospodářské výsledky firem. Přidaná hodnota účastníků klastrů 
vzrostla o 40,6 %, obrat se zvýšil o 45 % a tržby narostly o 41,4 %. Průměrný počet 
zaměstnanců se zvýšil o 10,5 %. 
 
V programu PROSPERITA bylo podpořeno 7 projektů na vybudování VTP, podnikatelských 
inkubátorů a center transferu technologií. Vybudovanou plochou se podnikatelské 
inkubátory zařadily na čelní pozici mezi všemi regiony. Spolu s intenzivní spoluprací s VŠ 
a rozvojem klastru dochází k posilování konkurenceschopnosti firem sídlících v regionu i 
regionu samotného. Určitým limitujícím faktorem však může být značně rozdílný inovační 
potenciál krajů tvořících region soudržnosti. Intenzivní spolupráce s VŠ a rozvoj 
inovačních podniků nastává především v Jihomoravském kraji, zatímco kraj Vysočina 
nevykázal aktivitu při zakládání klastrů a budování VTP a podnikatelských inkubátorů.  
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Střední Morava 
Ekonomická výkonnost a konkurenceschopnost regionu se neustále zvyšuje. Podílem 
inovačních podniků a jejich koncentrací region dosahuje předních hodnot mezi kraji. 
Počet podpořených projektů však neodpovídá zvyšující se konkurenceschopnosti kraje. 
Program INOVACE podpořil jen 15 projektů, které však vytvořily 286,5 nových 
pracovních míst, což je nejvíce ze všech podpořených regionů. Podpořené podniky 
vykázaly výrazné zvýšení své konkurenceschopnosti. Přidaná hodnota vzrostla o 16,5 %, 
obrat o 25,1 % a průměrný počet zaměstnanců narostl o 15 %.  
 
Program PROSPERITA podpořil realizaci 8 projektů, to je nejvíce ze všech krajů. 
Vybudovaná zařízení spolupracující s místní VŠ budou dále posilovat 
konkurenceschopnost kraje. Podpořené VTP vytvořily celkem 2. největší plochu ze všech 
regionů.  
 
V programu KLASTRY byl podpořen 1 projekt, do kterého se silně zapojila místní 
technická univerzita. Založený klastr napomohl zvýšení konkurenceschopnosti svých 
účastníků, které uvedly zvýšení přidané hodnoty o 15,5 %, obratu o 29,2 % a tržeb o 
27,4 %.  
 
Moravskoslezsko 
Nízký podíl inovačních podniků v regionu se projevil v relativně nízkém počtu projektů 
podpořených v rámci programu INOVACE, kterých bylo podpořeno jen 7. Tyto projekty 
vytvořily jen 20 nových pracovních míst. Tato místa byla vytvořena v poměrně 
progresivních výrobách, což se dále projevilo ve zvýšení průměrného počtu zaměstnanců 
o 18 %. Podpora podniků se nejvíce projevila v růstu obratu, který se zvýšil o 168,2 %. 
Růst přidané hodnoty dosahoval 3 %. 
 
V regionu bylo podpořeno založení největšího počtu klastrů – 4, do kterých se zapojilo 
187 podniků. Těmto podnikům založené klastry napomohly k růstu jejich 
konkurenceschopnosti. Subjekty zapojené do klastrů vykázaly zvýšení přidané hodnoty o 
5,9 %, obratu o 39,9 % a tržeb o 41,4 %.  
 
Program PROSPERITA podpořil 5 projektů zaměřených především na vytvoření 
podnikatelských inkubátorů. Podpořené projekty jsou většinou navázány na místní VŠ, 
což vytváří potenciál pro další rozvoj inovačního podnikání a šíření inovací v regionu.  
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6. Vyhodnocení dopadů VaVaI projektů a programů OPPP na 
inovační potenciál regionů  
 
Vyhodnocení vlivu a dopadů podpořených projektů v programech INOVACE, PROSPERITA 
a KLASTRY na vývoj inovačního potenciálu regionů je znesnadněno tím, že dopady 
projektů se v inovačním potenciálu kraje začínají projevovat až v současnosti, přičemž 
nedostatek aktuálních statistických dat neumožňuje tyto dopady kvantifikovat. Je proto 
možné zaměřovat se jen na hodnocení pravděpodobných dopadů, tedy dávat do 
souvislostí dosavadní vývoj inovačního potenciálu regionů s hodnotami závazných a 
monitorovacích ukazatelů.  
 
Zjednodušeně lze říci, že vliv podpořených projektů na rozvoj inovačního potenciálu 
regionů závisí na vyspělosti, aktivitách a míře kooperace těchto aktérů v duchu konceptu 
regionálního inovačního systému. Tito aktéři rozhodují o generování projektů a 
maximalizaci jejich přínosů na rozvoj samotných aktérů i inovačního prostředí. Při 
vzájemné interakci, přípravě a realizaci projektů vytvářejí specifické znalosti, které jsou 
využívány institucemi při svých rozhodovacích procesech a takto směřují k dalšímu 
posilování inovačního potenciálu.   
 
6.1 Vyhodnocení podle programů 
 
INOVACE 
Dopad projektů podaných firmami v rámci programu INOVACE v jednotlivých regionech 
je ovlivněn především jejich absolutním počtem. Větší počet projektů znamená dosažení 
vyšší přidané hodnoty dopadu programu v daném regionu.  
 
Ve skupině Hnacích sil inovací byl sledován ukazatel průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců a nově vytvořených pracovních míst. Počet nově vytvořených pracovních 
míst s vyšší náročností ukazuje na kvalitu inovačního potenciálu v daném regionu. 
Z tohoto pohledu zaujímá nejlepší pozici mezi regiony Královéhradecký kraj. V něm 
nebylo podpořeno absolutně nejvíce projektů, byla zde však alokována nejvyšší část 
finančního objemu z programu INOVACE, která dovolovala podnikatelským subjektům 
vytvořit nové pracovní příležitosti a kvalitní zázemí pro nové zaměstnance. Stejné 
průměrné hodnocení v této skupině ukazatelů nabývá i Jihomoravský kraj. Absolutně 
nejlepší pozici je možné sledovat u tohoto regionu při zkoumání ukazatele průměrného 
přepočteného počtu zaměstnanců. Je však zřejmé, že tato pozice byla dosažena díky 
nejvyššímu počtu podpořených projektů mezi všemi kraji. Ve skupině ukazatelů 
Podnikání a inovace, která má ve světle programu INOVACE na inovační potenciál 
regionů největší vliv, zaujímá nejlepší průměrné hodnocení opět Jihomoravský a 
Královéhradecký kraj, kdy byla sledována celková vyčerpaná částka z programu 
INOVACE a počet podpořených projektů. 
 
Nejlepší pozici při hodnocení dopadů programu INOVACE na inovační potenciál 
v regionech dosáhl Královéhradecký kraj. Ačkoli nebyl v kraji podán nejvyšší počet 
projektů, podnikatelské subjekty připravily projekty, na které byla vyčerpána největší 
finanční alokace. Vysokou dynamiku rozvoje inovačního prostředí je možné sledovat 
zejména prostřednictvím makroekonomických indikátorů. Region dosáhl nejlepší pozice 
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podle monitorovacích ukazatelů přidané hodnoty a čistého obratu, které byly v rámci 
projektů podpořených programem INOVACE vytvořeny. V kraji byl zároveň vytvořen díky 
podaným projektům relativně vysoký počet nových pracovních míst, díky čemuž se 
zvyšuje podíl zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, čímž se přispívá ke zvyšování 
konkurenceschopnosti regionu. V kraji byly podpořeny zejména projekty, které spadají 
do oblasti medium high-tech. Díky tomu mohou podpořené firmy prohlubovat 
konkurenceschopnost tradičních odvětví, které tvoří základní součást regionálního 
hospodářství. 
 
Dalšími regiony, kde se nejvíce projevil dopad programu INOVACE, jsou Jihomoravský a 
Pardubický kraj. Průměrné hodnocení všech sledovaných ukazatelů bylo možné sledovat 
u Pardubického kraje, avšak absolutní součet dosažených hodnot pořadí vyšel lépe pro 
Jihomoravský region. Pardubický kraj zaujímá čelní postavení především v hodnocení 
spolupráce podpořených podniků s výzkumnými ústavy a vysokými školami, které se 
podílely na podpořených projektech. Tento stav také podpořil velmi příznivou pozici kraje 
v hodnocení využívání výsledků výzkumu a vývoje při realizaci podpořených projektů. Při 
sledování transferu technologií, využívání patentů, průmyslových vzorů a jiných forem 
prostředků ochrany duševního vlastnictví dosáhl kraj třetí nejlepší pozice mezi 
sledovanými regiony. Využívání stávajících tradičních zdrojů a další posilování jejich 
konkurenceschopnosti skrze podporu z programu je zřejmé z hodnot ukazatele Medium 
high-tech průmyslu ve skupině ukazatelů Aplikace. Zde kraj dosáhl druhé nejlepší pozice 
ve srovnání s ostatními kraji. V Jihomoravském kraji bylo podpořeno nejvíce projektů ze 
všech krajů. Díky tomu je možné hovořit o výrazném vlivu programu na rozvoj 
inovačního potenciálu regionu, zejména v makroekonomických ukazatelích. Výrazně se 
v kraji také projevila spolupráce malých a středních podpořených firem s výzkumnou a 
vývojovou základnou v regionu, což představuje výrazný akcelerační prvek další 
spolupráce a růstu konkurenceschopnosti inovačního podnikání v kraji. V tomto ohledu 
má však prozatím region poměrně velkou slabinu ve využívání transferu technologií, kde 
získal až desátou pozici z dvanácti hodnocených regionů. 
 
Další skupinu regionů, hodnocenou podle dopadu programu INOVACE, tvoří Olomoucký a 
Středočeský kraj. Kraje dosáhly stejného průměrného hodnocení sledovaných ukazatelů. 
V celkovém kontextu, při hodnocení dopadu programu na regionální inovační potenciál, 
by se daly tyto kraje označit jako nadprůměrné. Středočeský kraj charakterizuje 
poměrně silná pozice v ukazatelích počtu projektů a celkové finanční alokace. Zde se 
patrně projevila blízkost Prahy. V případě, že program INOVACE se vztahuje pouze na 
regiony Cíle 1, je zřejmé, že část projektů ve Středočeském kraji podaly pražské 
podnikatelské subjekty reálně lokalizované v Praze. V kraji tak byla proinvestována 
poměrně vysoká část finanční alokace programu INOVACE. Naopak je kraj podprůměrný 
při srovnávání hodnot ukazatelů skupiny Aplikace, kdy je relativně nízký podíl high-tech 
odvětví a medium high-tech odvětví v podpořených projektech. Olomoucký kraj 
nevykazuje při sledování všech ukazatelů výrazné disparity. Nejhůře byl kraj hodnocen 
jako osmý v pořadí (celková vyčerpaná částka z programu INOVACE, využívání transferu 
technologií a výsledků výzkumu a vývoje a ve srovnávání podílu projektů z oblasti high-
tech odvětví). Tento stav indikuje relativní nepřipravenost podnikatelských subjektů 
v kraji na spolupráci s výzkumnou sférou a také nepříznivou strukturu výzkumných 
institucí a vysokých škol, které by mohly poskytovat vhodné výzkumné výsledky 
inovačním firmám. Relativně dobré výsledky kraj zaujímá v ukazatelích pracovní 
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atraktivity, kdy průměrný přepočtený počet zaměstnanců v podpořených podnicích je 
třetí nejlepší mezi sledovanými regiony.  
 
Zlínský a Moravskoslezský kraj tvoří skupinu regionů s průměrným až podprůměrným 
impaktem programu INOVACE na inovační potenciál regionu. Do této kategorie je možné 
také zařadit kraj Ústecký. Tato skupina krajů vykazuje v jednotlivých sledovaných 
charakteristikách hodnoty s relativně velkým rozptylem. Zlínský kraj dosahuje rozdílných 
hodnot u všech sledovaných skupin ukazatelů. Relativně dobrou pozici vykazuje kraj při 
sledování počtu nově vytvořených pracovních míst díky podpoře programu INOVACE. 
Průměrný počet podpořených projektů (ve srovnání s ostatními regiony) příliš 
nekoresponduje s podprůměrnými ukazateli makroekonomických charakteristik. Je tedy 
zřejmé, že zhodnocení finanční alokace z programu není v kraji příliš velké. Průměrná 
spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnou a vzdělávací sférou se také 
neprojevila v počtu transferovaných technologií. Rozvoj inovačního potenciálu v kraji na 
základě podpory z programu INOVACE by se však mohl projevit s ohledem na vysoký 
podíl projektů z oblasti high-tech odvětví v regionu s delším časovým odstupem.  
 
Moravskoslezský kraj s výraznou základnou vysokého školství a výzkumné infrastruktury 
nenaplnil očekávání zhodnocení inovačního potenciálu v rámci programu INOVACE. Kraj 
zaostával především v oblasti využívání duševního vlastnictví, kdy firmy nevyužily 
koncentraci výzkumných a vývojových aktivit ke spolupráci a při využití výsledků 
výzkumu a vývoje. Tento stav je do jisté míry možné vysvětlit z důvodu soustředění 
aktivit podnikatelských subjektů do jiných odvětví než které spadají do high-tech a 
medium high-tech, ve kterých je využívání výsledků výzkumu a vývoje a jejich transferu 
nezbytné.  
 
Ústecký kraj doplácí ve svém hodnocení na strukturu svého hospodářství. Nepříliš 
rozvinuté inovační prostředí nedává dobré předpoklady pro rozvoj konkurenceschopných 
na znalostech založených oborech. Relativně nízký počet projektů a průměrná částka 
vyčerpaná na projekt indikuje větší rozsah jednotlivých podpořených projektů. Žádaly 
zejména firmy z oblasti medium high-tech odvětví. Zároveň příliš nevyužívaly spolupráce 
s vysokými školami a výzkumnými institucemi. Z nadprůměrného počtu transferovaných 
technologií je zřejmé, že podpořené subjekty byly větší firmy s vlastní výzkumnou 
základnou. Inovační potenciál kraje se bude pravděpodobně prohlubovat zejména 
v tradičních odvětví regionu a bude vznikat na bázi větších firem, které představují 
tahouny místní ekonomiky.  
 
Poslední hodnocenou skupinou regionů, na kterou měl program INOVACE nejmenší vliv, 
tvoří kraj Plzeňský, Jihočeský, Liberecký a Vysočina. Je zřejmé, že velký vliv na zařazení 
těchto regionů do vysoce podprůměrné skupiny má zejména vliv podpořených projektů, 
který byl v těchto regionech nejnižší. Nízký počet podpořených projektů se pak negativně 
projevuje ve všech sledovaných charakteristikách inovačního potenciálu. Nízký stav 
podpořených projektů je diskutabilní zejména u inovačně relativně silného Plzeňského a 
Jihočeského kraje, kdy je vysvětlení možné hledat u příliš nízké aktivity místních 
podnikatelů a regionální podpůrné infrastruktury. Další možné vysvětlení malého zájmu o 
finanční prostředky z programu INOVACE je nalezení jiného zdroje financování inovačního 
podnikání ze strany podnikatelských subjektů ve zmíněných regionech.  
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Dopad realizace programu Inovace v jednotlivých regionech je výrazně ovlivněn počtem 
podpořených projektů v jednotlivých regionech. Obecně lze kraje s vysokou alokací 
podpořených projektů z programu Inovace označit v rámci následného hodnocení jako 
relativně úspěšnější ve zkoumaných charakteristikách. Při hodnocení dopadu programu 
Inovace na rozvoj inovačního potenciálu byl brán v úvahu zejména vývoj určitého znaku, 
který lze považovat za významný z pohledu rozvoje inovačního prostředí a který byl 
hodnocen spolu s vybraným monitorovacím ukazatelem z hodnocení projektů.  
 
Největší dopad programu na podnikání v oblasti vysoce náročných technologií a služeb je 
možné sledovat v Jihomoravském a Zlínském kraji. Tato situace je však snadno 
vysvětlitelná počtem podpořených projektů. V případě Jihomoravského kraje, stejně jako 
v kraji Středočeském, je zároveň možné sledovat poměrně značný nárůst firem 
působících v high-tech sektoru, což lze vysvětlit poměrně progresivní restrukturalizací 
regionálních ekonomik a jejich posun od produkční ekonomiky k ekonomice založené na 
znalostech. Do jisté míry je možné toto tvrzení podložit významnou spoluprací firem 
v Jihomoravském kraji s místními výzkumnými a vzdělávacími institucemi. Ve 
Středočeském kraji se jedná o kvalitativní posun, který je podpořený zejména 
zahraničními investicemi do tradičních průmyslových odvětví. Relativně dobrou pozici 
zaujímá v tomto hodnocení i Moravskoslezský kraj. Skupinu obsahující kraje Ústecký, 
Olomoucký, Vysočinu a Plzeň je možné označit jako ne příliš progresivní v rozvoji 
technologicky náročných odvětví. Důvodem je jednak malý počet podaných projektů v 
rámci této oblasti podnikání, což indikuje relativně malý dopad programu na rozvoj 
inovačního prostředí, jednak malou dynamiku rozvoje hospodářské struktury regionu. 
Zajímavým jevem je snížení počtu high-tech firem v Královéhradeckém kraji, Jihočeském 
a Libereckém kraji. Důvodem může být akvizice stávajících firem, které dřív v regionu 
působily, nebo přestěhování jejich centra na „lepší“ adresu. V rámci těchto tří regionů 
zaznamenal program Inovace nejvýraznější dopady v Jihočeském kraji.  

 
Při sledování vývoje počtu zaměstnanců v high-tech službách a vlivu programu Inovace 
na tento vývoj lze vyslovit podobné závěry jako v případě high-tech zpracovatelského 
průmyslu. Nejvyšší dopad Programu lze pozorovat v Jihomoravském kraji, kde došlo 
k největšímu nárůstu zaměstnanců v high-tech službách (bylo zde podpořeno nejvíce 
projektů v této oblasti). Pozitivní vývoj lze sledovat také v krajích Zlínském, 
Královéhradeckém, Vysočině, Olomouckém a Libereckém. V těchto regionech je však 
nárůst zaměstnanců v high-tech službách poměrně malý a odpovídá nízkému počtu 
podpořených projektů v této oblasti krajských ekonomik. Vysoký pokles počtu pracovníků 
v high-tech službách je možné sledovat ve Středočeském kraji. Zde je pravděpodobným 
důvodem tak výrazného poklesu přesun významného centra high-tech služeb do jiného 
regionu, v tomto případě pravděpodobně do hlavního města.  
 
Největší vliv programu na vývoj výdajů na výzkum a vývoj v high-tech firmách ve 
zpracovatelském průmyslu je možné sledovat ve Zlínském regionu, kde byl nejvyšší 
počet podpořených projektů. Kraj vykazuje jeden z nejdynamičtějších vývojů výdajů na 
VaV. Předstihl ho pouze Středočeský kraj, kde je jasně patrný vliv odvětví 
automobilového průmyslu. V kraji Vysočina byl podpořen z programu Inovace pouze 
jeden projekt, přesto byl nárůst výzkumných pracovníků výrazný, a to především díky 
vnitřních zdrojů místních high-tech firem. Vliv programu Inovace v tomto kraji na nárůst 
vědeckých pracovníků tedy nebyl příliš výrazný. Ani v ostatních krajích neměl program 
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na nárůst VaV pracovníků v high-tech firmách zpracovatelského průmyslu příliš velký 
vliv. Důvodem je zejména nízký počet podpořených projektů ze sledované oblasti 
průmyslu.  
 
Téměř ve všech regionech vzrostl díky podpoře z programu Inovace počet zaměstnanců 
ve VaV. Největší nárůst lze sledovat v Plzeňském kraji, a to i přes relativně nízký počet 
podpořených projektů. Při srovnání dopadu programu Inovace na počet pracovníků VaV a 
jejich celkovým růstem v regionu zaujímá dobré postavení také Královéhradecký kraj. 
Podobnou situaci lze sledovat i v Jihomoravském kraji. Lze tedy říci, že dopad programu 
Inovace je v těchto regionech značný. Nízký dopad programu na zvyšování počtu 
pracovníků VaV je možné sledovat v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, kde 
v podpořených firmách počet VaV pracovníků poklesl, oproti zvyšujícímu se počtu 
výzkumných pracovníků v daných krajích.  

 
Podíl výdajů na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru by měl být programem 
Inovace výrazně ovlivněn. Podpora inovačních projektů souvisí s nutností nejprve 
realizovat firemní výdaje na VaV a s rozvojem výzkumných a inovačních kapacit firem. 
Vysoký nárůstu podílu BERD na HDP je možné sledovat ve Středočeském, Pardubickém, 
Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. Ve Středočeském a Pardubickém kraji je však 
možné přičíst výrazný vliv na zvýšení investic do VaV v podnikatelském sektoru 
zahraničním investicím, které v krajích proběhly (automobilový průmysl ve Středočeském 
kraji a ICT v kraji Pardubickém). Nízký dopad programu na zvýšení podílu výdajů na 
výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru je zřejmý v kraji Vysočina, zejména z důvodu 
nižšího počtu podpořených projektů. Podobné rozložení dopadu projektů podpořených 
z programu Inovace je zřejmé i z následujícího grafu, který znázorňuje vztah vývoj podílu 
BERD na HDP regionů. 
 
Přidaná hodnota všech podpořených firem v regionech díky programu Inovace vzrostla. 
Největší nárůst přidané hodnoty je možné sledovat u podnikatelských subjektů 
podpořených v Ústeckém kraji, kde index změny přidané hodnoty svou hodnotou 
převyšuje index změny přidané hodnoty vytvořené všemi firmami v regionu. Tento stav 
je do jisté míry možné vysvětlit ne příliš progresivní strukturou hospodářské struktury 
kraje, kdy inovační projekty, které obvykle vykazují vyšší přidanou hodnotu, výrazně 
překračují přidanou hodnotu vytvořenou firmami v tradičních regionálních odvětvích. 
Podobný stav je možné nalézt v Libereckém a Plzeňském kraji a lze konstatovat, že 
dopady programu Inovace při sledování daného ukazatele měly v těchto regionech 
výrazný dopad. Naopak relativně slabý dopad programu na vývoj přidané hodnoty 
podpořených firem je možné sledovat v Pardubickém, Jihočeském a Středočeském kraji, 
kdy vytvořená přidaná hodnota podpořených podniků rostla ve sledovaném období 
pomaleji než přidaná hodnota všech firem v daných regionech. 
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PROSPERITA 
Jedním z hlavních faktorů rozvoje inovačního potenciálu regionů je existence VTP, 
podnikatelských inkubátorů a center transferu technologií, jejich počet, velikost, 
obsazenost, nabízené služby spolupráce s VŠ a institucemi VaV a inovačními podniky. 
Tato zařízení umožňují komercializovat a efektivně využívat v praxi poznatky VaV 
generované VŠ a institucemi VaV a svojí spoluprací s VŠ a institucemi VaV přitahují 
inovační firmy a výzkumné laboratoře velkých (i nadnárodních) podniků. Není proto 
překvapující, že evropské regiony s vysokých inovačním potenciálem disponují sítěmi 
těchto zařízení.   
 
Ačkoliv podobná zařízení fungují v ČR již několik let, jejich rozvoj byl do značné míry 
omezen dostupností vhodných programů. Za významný přínos programu PROSPERITA lze 
proto považovat to, že umožnil vznik nových a rozvoj stávajících VTP, podnikatelských 
inkubátorů a center transferu technologií, které iniciují  a rozvinou inovační podnikání 
v krajích, a přispějí tak k růstu jejich inovačního potenciálu. 
 
Hodnocení skutečných dopadů a vlivů VTP, podnikatelských inkubátorů a center transferu 
technologií na rozvoj inovačního potenciálu je znesnadněno tím, že řada vybudovaných 
zařízení zahájila svoji činnost teprve v nedávné době a jsou dosud neobsazena či v nich 
zatím sídlí jen několik firem. Výše dosažených hodnot monitorovacích a závazných 
ukazatelů v jednotlivých krajích většinou odráží počet podpořených projektů, rozsah 
jejich aktivit a dobu uplynutou od jejich zahájení.  

Dopady programu INOVACE na rozvoj inovačního potenciálu 
krajů 
 

– Inovace představují zásadní aspekt a rozvojový faktor znalostní 
ekonomiky 

– Pozitivní vliv na inovační potenciál 

– Základem regionálního inovačního systému je inovační firma 

– Inovace přispívají k rozvoji konkurenceschopnosti a ekonomickému 
růstu a pozitivně přispívají zvyšování konkurenceschopnosti regionu 

– Aplikace inovace zvyšuje ekonomickou úroveň obyvatel regionu, 
rozvíjí spolupráci výzkumné a podnikatelské sféry atd. 

– Analýza závazných a monitorovacích ukazatelů prokázala průřezový 
charakter programu 

– Program působí na všechny sledované ukazatele inovačního 
potenciálu 

– Největší dopady programu se projevily v regionech s největším 
počtem podpořených projektů 

– Pozitivní dopady programu zejména v oblasti podpory rozvoje lidských 
zdrojů, vzniku a rozvoji spolupráce firem s institucemi VaV 

– Program výrazně podpořil využívání výsledků výzkumu a vývoje 
podpořenými firmami 

– Pozitivní vliv na rozvoj high-tech firem v regionech 
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Nejlepšího souhrnného hodnocení podle hodnoty monitorovacích a závazných ukazatelů 
dosáhl a tedy možného vlivu na rozvoj inovačního potenciálu regionu dosáhl 
Moravskoslezský kraj, který je celkově charakterizován průměrným inovačním 
potenciálem. V nízké hodnotě některých ukazatelů (např. nově vybudovaná plocha pro 
účely VTP) je zřejmá dlouhodobá zkušenost s provozem VTP a podnikatelských 
inkubátorů a jejich existence v kraji. Proto nebylo třeba některá zařízení a aktivity 
budovat ve vysoké míře a projekty se mohly zaměřit na zefektivnění a zkvalitnění 
stávajících zařízení. 
 
Na druhém místě figuruje Zlínský kraj, který exceloval zejména renovovanou plochou pro 
účely vědeckotechnického parku, nově vybudovanou plochou pro účely centra transferů 
technologií, renovovaná plochou pro účely centra transferů technologií a plocha centra 
transferů technologií.  
 
Následoval Jihomoravský kraj, v kterém bylo podpořeno nejvíce projektů, a který má 
bohaté zkušenosti s budováním a provozem VTP a podnikatelských inkubátorů. Plochou 
inkubátorů a počtem MSP v inkubátorech dosáhl nejvyšší hodnoty mezi podpořenými 
kraji. Kraj je také silný v uskutečněných transferech technologií. 
 
Téměř stejného pořadí dosáhly Jihočeský a Středočeský kraj. Jihočeský kraj vyniká 
počtem nově vytvořených pracovních míst, počtem firem ve VTP a je silný v renovované 
ploše pro účely transferu technologií a v oblasti duševního vlastnictví. V dosažené výši 
ukazatelů se odráží návaznost řady aktivit na již existující zařízení. Také ve 
Středočeském kraji některé projekty navázaly na již realizované a probíhající aktivity, což 
je např. zřejmé v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců firem umístěných ve 
vědeckotechnickém parku a realizovaných transferech technologií a také v poměru 
celkových nákladů na projekty k dosažené výši ukazatelů. Na druhou stranu však kraj 
dosahuje slabého umístění v počtu firem sídlících ve VTP včetně počtu inovačních firem. 
Poměrně velkých hodnot kraj dosáhl při budování plochy pro účely centra transferu 
technologií. 
 
Dalšími kraji s téměř shodným celkovým pořadím jsou Olomoucký, Pardubický a Plzeňský 
kraj. Podobně jako dva výše uvedené kraje i tyto jsou charakteristické průměrným 
inovačním potenciálem. Na dosažené výši ukazatelů je patrné, že vytvořená zařízení byla 
otevřena teprve v nedávné době a plně nezahájila svůj provoz. V Pardubickém kraji byla 
alokována nejvyšší část výdajů z programu. Vzhledem k tomu, že v Pardubickém kraji 
nebylo před zahájením programu vybudováno žádné podobné zařízení, je přínos 
programu pro rozvoj inovačního potenciálu kraje zásadní. Olomoucký kraj obdržel 
nejnižší podporu z prostředků programu. V Plzeňském kraji byl s pomocí programu 
vybudován VTP, který se svojí plochou stal největším v ČR z podpořených VTP. 
 
Na posledních příčkách se umístily Ústecký a Královéhradecký kraj. V těchto krajích byl 
podpořen vždy jen 1 projekt na vytvoření VTP. Před realizací těchto projektů byla tato 
infrastruktura v krajích jen málo rozvinuta. Proto lze předpokládat, že vybudované VTP 
významně přispějí k rozvoji inovačního potenciálu těchto regionů. 



 71

 
KLASTRY 
Z přínosů klastrů identifikovaných ve vyspělých zemích i z provedené analýzy vyplývá, že 
jejich vliv na vývoj inovačního potenciálu krajů je silný především ve skupině ukazatelů 
Hnací síly inovací a Tvorba znalostí. Je zřejmé, že větší přínosy projektů (na základě 
počtu projektů a dosažené hodnoty závazných a monitorovacích ukazatelů) jsou v krajích 
s nadprůměrnou případně průměrnou hodnotou hodnoty agregátního ukazatele Hnací síly 
inovací. Vztah mezi přínosy projektů a skupinou ukazatelů Tvorba znalostí je slabší, 
přesto je silnější v krajích s nadprůměrnou hodnotou (Jihomoravský kraj) či průměrnou 
hodnotou (Moravskoslezský kraj). Program KLASTRY tak může nejvíce ovlivnit inovační 
potenciál krajů právě v těchto agregátech a skrze vzájemné vazby mezi agregátními 
skupinami se postupně projeví i v dalších faktorech. 
 
Jak vyplývá z hodnocení dosažené výše monitorovacích a závazných indikátorů, největší 
vliv na vývoj inovačního potenciálu krajů je v Moravskoslezském kraji, v kterém bylo 
podpořeno nejvíce projektů. Dále následují Královéhradecký a Jihomoravský kraj, které 
dosáhly téměř shodného celkového hodnocení. Nejmenší vliv na rozvoj inovačního 

Dopady programu PROSPERITA na rozvoj inovačního potenciálu 
krajů 

– Existence VTP, PI a CTT je jedním z hlavních faktorů rozvoje 
inovačního potenciálu krajů  

– Program PROSPERITA umožnil vznik nových a rozšíření stávajících 
kapacit inovační infrastruktury 

– Vytvořené kapacity představují stimul pro rozvoj nových, 
technologicky orientovaných firem, lokalizační faktor pro výzkumná 
centra, inovační podnikání a aktivity vysokých škol 

– Regiony s největším počtem/největší plochou infrastruktury pro 
inovační podnikání disponují kvalitativně vyšším inovačním 
potenciálem 

 

Regiony s vyšším inovačním potenciálem 

– Díky programu dochází ke kvalitativnímu zvýšení IP 

– Efektivní využívání vybudovaných kapacit 

– Vytvoření kritického množství inovačních firem, nových myšlenek, 
technologií a kvalifikovaných pracovních sil 

– Výše uvedené faktory mohou vyvolat kumulativní mechanismus 
generující nové poznatky a přitahující nové inovační firmy  

 

Regiony s nižším inovačním potenciálem 

– Kapacity vybudované díky programu budou mít iniciační roli 

– Akcelerátoři inovačního podnikání, šíření nových technologií, 
komercializace výsledků VaV 

– Výše uvedené faktory mohou vést ke zvyšování inovačního potenciálu 
a efektivity využití jeho zdrojů 
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potenciálu z podpořených krajů mají Zlínský a Jihomoravský. Nízký vliv byl v těchto 
krajích zapříčiněn zejména tím, že v každém kraji byl podpořen jen 1 projekt, přičemž 
oba podpořené projekty svým rozsahem byly spíše menšího rozsahu. 
 
Moravskoslezský kraj dosáhl nejlepšího umístění ve většině ukazatelů a faktorů, a to i ve 
skupinách ukazatelů, v kterých při hodnocení inovačního potenciálu dosahoval jen 
průměrných či podprůměrných hodnot – hnací síly inovací, tvorba znalostí, aplikace a 
duševní vlastnictví. Pozitivní je především vliv na rozvoj skupiny Aplikace, v které 
inovační potenciál kraje vykazuje podprůměrné úrovně. Lze tedy očekávat, že podpořené 
klastry významně napomohou rozvoji inovačního potenciálu kraje v těchto agregátních 
ukazatelích a celkově přispějí k vyváženému a rozvoji inovačního potenciálu.  
 
Královéhradecký kraj dosahuje průměrného a nadprůměrného umístění v jednotlivých 
ukazatelích a faktorech. Nejsilnější je ve faktoru Rozvoj lidských zdrojů, v kterém se 
projevuje vliv spolupráce klastrů s místní VŠ i s VŠ lokalizovanými v jiných regionech. 
Dále je nejsilnější ve faktoru Projektové aktivity, kde se projevil vliv počtu projektů a 
jejich rozpočtů. Slabý je však ve výstupech VaV, kde dosáhl podprůměrné pozice. 
Královéhradecký kraj dosahuje nadprůměrného inovačního potenciálu mezi kraji ČR, ve 
všech skupinách ukazatelů inovačního potenciálu dosahuje nadprůměrných či 
průměrných hodnot. Průměrných hodnot dosahuje ve skupinách ukazatelů Tvorba 
znalostí a Podnikání a inovace. Vliv programu na rozvoj inovačního potenciálu kraje lze 
předpokládat právě v těchto skupinách. 

 
Jihomoravský kraj mezi kraji ČR dosahuje nadprůměrného inovačního potenciálu. Vysoce 
nadprůměrný je ve skupině ukazatelů Podnikání a inovace, v ostatních skupinách je 
nadprůměrný. Jeho průměrná či nadprůměrná pozice v ukazatelích programu KLASTRY 
neodráží tolik jeho inovační potenciál, ale spíše je výsledkem počtu podpořených 
projektů, jejich velikosti, zaměření a realizovaných aktivit. Vysoký inovační potenciál 
kraje se však odráží v přední pozici kraje ve faktorech Výstupy VaV a High-tech obory. 
Přestože v ostatních faktorech kraj svojí pozicí nijak neexceluje, lze očekávat, že vliv 
programu na posilování inovačního potenciálu kraje bude zásadní, protože jej kraj díky 
svému inovačnímu potenciálu dokáže efektivně využít. 
 
Zlínský kraj dosahuje pouze podprůměrného inovačního potenciálu, jeho slabiny spočívají 
zejména ve skupině Tvorba znalostí a Duševní vlastnictví. Ve skupině duševního 
vlastnictví lze předpokládat silný vliv programu, protože zde kraj dosáhl průměrného 
umístění. Ve skupině Tvorba znalostí sice kraj dosáhl jen podprůměrného umístění, to 
však bylo způsobeno jen tím, že ve Zlínském kraji byl podpořen jen 1 klastr. Z toho 
vyplývá i slabá pozice ve skupině Aplikace. Ačkoliv je pozice kraje ve většině ukazatelů 
slabá, je pravděpodobné, že vzhledem k nízkému inovačními potenciálu bude vliv 
podpořeného klastru na rozvoj inovačního potenciálu kraje poměrně silný. Kromě rozvoje 
zapojených subjektů bude na další rozvoj inovačního potenciálu působit demonstračním 
efektem. 
 
Nejhoršího umístění ve všech skupinách ukazatelů dosáhl Jihočeský kraj, jehož 
podpořený klastr je poměrně malého rozsahu a nevypovídá o úrovni inovačního 
potenciálu kraje, který je v rámci krajů ČR průměrný. Protože je problematika klastrů 
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v kraji málo rozvinuta, je možné očekávat, že podpořený klastr bude inspirovat jednotlivé 
instituce a firmy kraje k zakládání nových klastrů.    
 

   
 
 
 
 

Dopady programu KLASTRY na rozvoj inovačního potenciálu 
krajů 

– Klastry jsou významný faktor rozvoje regionálního inovačního 
systému 

– Napomáhají rozvoji ekonomiky založené na kvalitativně vyšším 
využívání znalostí  

– Přispívají k posilování konkurenceschopnosti regionů, států i 
nadnárodních uskupení  

– Jsou významným aktérem aktivně ovlivňujícím komplexní rozvoj 
hospodářství, výzkumu a vývoje a celé společnosti v daném regionu 

– Vliv programu se projevil zejména v závazných/monitorovacích 
ukazatelích rozvoje lidských zdrojů vytvořených v rámci klastru 

– Pozitivně ovlivnil rozvoj výzkumných kapacit v regionech (výdaje na 
VaV a počet zaměstnanců VaV) 

– Zvýšil zapojení VaV institucí a VŠ do klastrových iniciativ 

 

Přínos pro firmy 

– Zvyšování konkurenceschopnosti, rychlá reakce na současné výrobní 
trendy 

– Zefektivnění procesů a nákladů na společné aktivity 

– Zlepšení postavení MSP na trhu, zvýšení flexibility 

– Přístup ke specializovaným výrobním faktorům   

 

Přínos pro VŠ a VaV 

– Přístup k finančním prostředkům na VaV 

– Uplatnění výsledků VaV v praxi 

– Spolupráce s podnikatelskou sférou 

– Rozvoj vzdělávacích programů v souladu s aplikační sférou 

 

Přínos pro region (pozitivní externality činnosti klastrů) 

– Ovlivnění trhu práce a rozvoj lidských zdrojů (atraktivita klastru) 

– Kvalitativní zlepšení regionální struktury hospodářství 

– Rozvoj aktivit výzkumu a vývoje 

– Rozvoj infrastruktury pro výzkum a vývoj 
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6.2 Vyhodnocení podle regionů 
 
Vliv podpořených projektů z programů INOVACE, PROSPERITA a KLASTRY na rozvoj 
inovačního potenciálu regionů vzrůstá s počtem podpořených projektů. Analýza ukázala, 
že přínos podpořených projektů byl větší v krajích s jejich větším počtem. Současně však 
nelze říci, že by v krajích s nižším počet podpořených projektů a nižším inovačním 
potenciálem byl přínos k rozvoji inovačního potenciálu marginální. Rozdíl však spočívá 
v rovině kvalitativně řádovostní. V regionech s velkým počtem projektů a nadprůměrným 
inovačním potenciálem dochází kromě růstu kvantitativních ukazatelů hospodářské 
vyspělosti a inovačního potenciálu ke kvalitativnímu posunu v inovačním potenciálu a 
regionálním inovačním systému. Podpořené projekty dále umocňují rozvoj inovačního 
potenciálu, odhalují a umožňují efektivněji využívat zdroje jeho rozvoje. Vývoj inovačního 
potenciálu se tak od extenzivního budování vhodné infrastruktury a snahy iniciovat a 
rozvíjet inovační podnikání dostává do intenzivní fáze, která je charakteristická 
formováním sítí aktérů inovačního prostředí, rozvojem externalizace aktivit VaV (dle 
modelu otevřených inovací a nelineárního inovačního modelu) a spolupráce podnikové a 
výzkumné sféry a generováním znalostí, které jsou implementovány v podobě inovací. 
Zvyšování inovačního potenciálu a zkvalitňování inovačního systému se dále projevuje 
zvyšováním atraktivity regionů pro lokalizace aktivit VaV velkých a často nadnárodních 
podniků, které mohou umožnit propojení místní VaV základny se světovou excelencí. 
 
V regionech s nižším inovačním potenciálem, v kterých byl podpořen spíše nižší počet 
projektů ovlivňují podpořené projekty vývoj inovačního potenciálu, který se nachází na 
kvalitativně nižší úrovni. Podpořené projekty mohou iniciovat a akcelerovat rozvoj 
inovačního prostředí a výrazně přispět k rozvoji inovačního potenciálu. Mohou působit 
demonstračním efektem a ukazovat „dobré praxe“ a úspěšné příklady, které mohou 
motivovat podnikatelské subjekty k přípravě kvalitních projektů, rozvoji spolupráce 
s výzkumnou sférou a vytváření klastrů. Zde se ukazuje velký přínos programu 
PROSPERITA a KLASTRY, protože vytvářejí vhodnou infrastrukturu a podmínky pro další 
rozvoj inovačního potenciálu kraje. 
 
Hodnocení vlivu a dopadů podpořených projektů a programů podle dosaženého pořadí 
kraje v hodnotě monitorovacích a závazných ukazatelů v jednotlivých agregátních 
ukazatelích identifikovalo skupiny regionů s podobnými dopady a vlivy na vývoj 
inovačního potenciálu krajů. Skupina krajů s největším vlivem podpořených projektů na 
jejich inovační potenciál zahrnuje Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Tyto kraje byly 
velmi aktivní ve všech programech. Velkým počtem předložených projektů dosáhly 
značné výše hodnot monitorovacích a závazných ukazatelů. Další skupinou krajů 
s největším vlivem na inovační potenciál regionů je Zlínský a Královéhradecký a 
Jihočeský kraj. V těchto krajích byly předloženy projekty do všech programů. V důsledku 
nízkého počtu podpořených projektů v programech PROSPERITA a KLASTRY je však jejich 
vliv na vývoj inovačního potenciálu nižší. Přesto podpořené projekty významně zkvalitňují 
inovační prostředí krajů, které se odráží v posilování jejich inovačního potenciálu. 
Následuje skupina krajů, ve které byly realizovány projekty ze všech programů 
(Jihočeský kraj), nebo chyběly projekty podpořené z některého programu (Středočeský, 
Pardubický a Olomoucký kraj). V těchto krajích dosažené hodnoty monitorovacích a 
závazných ukazatelů většinou dosahovaly průměrných či mírně podprůměrných hodnot. 
Poslední skupina je dle inovačního potenciálu velice heterogenní. Slabý vliv na inovační 
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potenciál je vyvolán zejména malým počte podpořených projektů. Jedná se o Ústecký, 
Plzeňský, Liberecký kraj a Vysočinu. Zcela mimo hodnocení je Karlovarský kraj, 
ve kterém nebyl podpořen žádný významnější projekt kromě 4 projektů na vyhledávání 
vhodných firem do klastrů. 
 
Tabulka č. 8: Celkové pořadí krajů 

Kraj INOVACE PROSPERITA KLASTRY Součet 
pořadí

Celkové 
pořadí 

Středočeský 4 5 6 15 5 
Jihočeský 11 4 5 20 8 
Plzeňský 12 7 6 25 10 
Karlovarský 13 11 6 30 13 
Ústecký 8 9 6 23 9 
Liberecký 9 11 6 26 11 
Královéhradecký 1 10 2 13 3 
Pardubický 3 7 6 16 6 
Vysočina 10 11 6 27 12 
Jihomoravský 2 3 3 8 1 
Olomoucký 5 6 6 17 7 
Zlínský 7 2 4 13 3 
Moravskoslezský 6 1 1 8 1 

 
Shrnutí za regiony soudržnosti 
Shrnutí vlivu podpořených projektů a programů na rozvoj inovačního potenciálu regionů 
soudržnosti je znesnadněno tím, že nelze hovořit o inovačním potenciálu regionů 
soudržnosti vzhledem k absenci integrujících faktorů a jevů v oblasti VaVaI. Na úrovni 
regionů soudržnosti nejsou uzavřeny žádné procesy a ani podpora z veřejných zdrojů, 
kromě prostředků strukturálních fondů, není alokována podle nich. Při velice hrubém 
zjednodušení, kdy se nebudou uvažovat integrující procesy, je možné inovační potenciál 
chápat jen jako soubor statistických dat přiřazený konkrétním statistickým regionům. 
Eliminace integrujících procesů a faktorů však neumožní hodnocení dynamiky potenciálu 
a inovačních systémů a hodnocení ustrne jen na popisu výše ukazatelů v jednotlivých 
regionech.  

 
Největší vliv měly podpořené projekty a programy v regionech soudržnosti, v kterých byl 
podpořen největší počet projektů. Jedná se především o region Moravskoslezsko a 
Jihovýchod, a to díky inovačně úspěšným krajům – Moravskoslezskému a 
Jihomoravskému. Dalším regionem s velkými přínosy k inovačnímu potenciálu jsou 
Střední Čechy. V dalších regionech došlo ke značnému zprůměrování ukazatelů, protože 
se v rámci regionů soudržnosti spojily kraje s odlišným inovačním potenciálem a 
projektovou aktivitou. Proto je hodnocení vlivu na jejich inovační potenciál 
nejednoznačné a neúplné. Jedná se o regiony Střední Morava, Severovýchod, Jihozápad 
a jako nejslabší se ukazuje Severozápad, kde se negativně projevuje velice slabá 
projektová aktivita v Karlovarském a Ústeckém kraji. 
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Střední Čechy 
V regionu soudržnosti Střední Čechy bylo z programu INOVACE podpořeno 15 projektů. 
Celková finanční částka z programu INOVACE alokovaná v regionu činí přes 650 mil. Kč, 
tedy přibližně 43,4 mil. Kč na jeden projekt.  
 
Podpora v rámci programu INOVACE směřovala do firem vlastněných domácím 
kapitálem, z nichž 60 % tvořily MSP. Podpořené projekty se podílejí zejména na růstu 
počtu high-tech firem a výdajů na VaV v podnikatelském sektoru. Z oborů s vysokou 
technologickou náročností (high-tech) byly podpořené projekty zaměřující se na zavedení 
inovativních farmaceutických technologií v systému tzv. technologií PAT (Process 
Analytical Technology), výrobu biofungicidů, holografických ochranných prvků 
z demetalizací, inovace v oblasti hardware a software (softwarové zařízení SafeQ, které 
obsluhuje a monitoruje tisk dokumentu). Podpora high-tech firem umožňuje posilování 
jejich konkurenceschopnosti na náročných trzích a získávání zakázek pro technologicky 
vyspělé firmy působící na evropském i světovém trhu. Jakkoliv jsou podpořené projekty 
v oblasti high-tech (22,7 % projektů) významné pro rozvoj konkurenceschopnosti kraje a 
zvyšování jeho technologické vyspělosti, nejvíce projektů bylo podpořeno v pro region 
charakteristických (tradičních) oborech se středně vysokou (27,3 % projektů) a středně 
nízkou technologickou náročností (36,4 % projektů). Z těchto oborů byly nejvýznamnější 
projekty v oblasti nevýbušných zářivkových svítidel, zpracování hliníkových slitin, výroby 
síranu hlinitého a stejnosměrných motorů. Největší projekt se zaměřuje na zpracování 
hliníkových slitin. Finální výrobky budou využívány mj. automobilovým průmyslem, který 
je v kraji silně rozvinut. Podpora domácího průmyslu v tomto odvětví snižuje dominanci 
zahraničních firem a omezuje riziko nezaměstnanosti vyvolané delokalizací poboček 
zahraničních firem. Druhý největší projekt má významný vliv z hlediska ochrany životního 
prostředí a zaměřuje se na nové technologie na likvidaci odpadů plazmovým tavením a 
zplynováním.  
 
Podpořené firmy vynakládaly nejvíce mzdových nákladů na vzdělávání zaměstnanců (nad 
30 %) mezi všemi regiony. To indikuje zavádění nových technologií, které vyžadují 
kvalifikované pracovníky. Na rozvoji lidských zdrojů se podílejí místní vzdělávací instituce 
i VŠ sídlící v Praze. V podpořených projektech bylo zaznamenáno 28 kontraktů zajišťující 
spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru. Téměř 90 % podpořených firem 
využilo výsledky výzkumu a vývoje, a to jak vlastního, tak získaného ve spolupráci s VŠ a 
institucemi VaV. Všechny podpořené podniky úzce spolupracují s technicky či 
přírodovědně zaměřenými VŠ, zejména s pražskými – VŠCHT a ČVUT. V rámci spolupráce 
dochází k transferu technologií, rozvoji společných projektů VaV a testování výrobků či 
technologií. Dochází k tak k žádoucímu propojení výzkumné a podnikové sféry, což se 
následně může projevit ve zvyšování konkurenceschopnosti a inovativnosti (i rozvoji 
vlastního VaV) podpořených firem a rozvoji VaV aktivit pro potřeby aplikační sféry na VŠ. 
Rozvoj společných projektů VaV se může projevit ve zvyšování kvality vzdělávacích 
programů a zvyšování kvalifikovanosti a zaměstnatelnosti absolventů VŠ.  
 
V regionu byl podpořen pouze 1 projekt zaměřený na vyhledávání firem pro založení 
automobilového klastru. Tento klastry nebyl založen především z důvodu malé podpory 
ze strany veřejné správy a nízkého zájmu hlavních aktérů rozvoje automobilového 
průmyslu v kraji. Jestliže je automobilový průmysl hlavním hospodářským odvětvím 
regionu, pro efektivní a vyvážený rozvoj kraje by bylo žádoucí, aby rozvoj 
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automobilového průmyslu byl zaštítěn podobným uskupením, jakým může být klastry. 
Takové uskupení by mohlo stanovovat rozvojové priority odvětví a stimulovat rozvoj 
spolupráce mezi podniky navzájem i se vzdělávacími a VaV institucemi. 
 
Program PROSPERITA podpořil 4 projekty. Všechny se specializovaly na vybudování 
podnikatelského inkubátoru, z nichž 3 budovaly také VTP a centra transferu technologií. 
Specifikem vybudovaných kapacit je, že nejsou vystavěny při žádné vysoké škole, 
protože v regionu není lokalizována žádná technicky a přírodovědně orientovaná VŠ. 
Přesto do všech projektů jako projektový partner vstupovalo ČVUT, a do některým se 
zapojily ústavy AV ČR.  
 
Přínos podpořených projektů k rozvoji inovačního potenciálu regionu je tak zřejmý 
zejména v oblasti rozvoji technologicky vyspělých oborů i v pro region tradičních 
výrobách, rozvoji VaV aktivit a prohlubování spolupráce mezi podnikovou a výzkumnou 
sférou.  
 
Jihozápad 
V regionu soudržnosti Jihozápad navzdory přítomnosti vyspělých VŠ a institucí VaV a 
zastoupení inovačních podniků bylo z programu INOVACE podpořeno jen 6 projektů, 
které vytvořily 27 nových pracovních míst. Program se výrazně projevil ve zvýšení obratu 
podpořených firem, který vzrostl o 82,7 %, což byla druhá nejvyšší hodnota mezi regiony 
soudržnosti.  
 
Podpořené projekty byly realizovány z větší části v technologicky náročných a 
technologicky středně náročných odvětvích, což odpovídá odvětvové struktuře regionu. 
Součástí projektů byly i odvětví spadající pod high-tech služby. Příspěvek programu 
INOVACE k rozvoji inovačního potenciálu je možné sledovat z hlediska přispění k rozvoji 
tradičních regionálních odvětví a jejich restrukturalizaci. Současně je možné říci, že díky 
podpořeným projektům se mohou rozšířit v regionu nové perspektivní odvětví. V tomto 
ohledu by se mohl projevit vliv podpořeného projektu firmy, která se zabývá inovací 
novorozeneckých inkubátorů na základě vlastního výzkumu a vývoje. Rozvoj nových 
technologií s vyšší přidanou hodnotou v regionu může představovat také projekt, který 
zavádí produkční inovace ultrazvukových průtokoměrů, jež představují inovace vyššího 
řádu (celosvětové měřítko), čímž bude výrazně posílena konkurenceschopnost firmy a 
podpořen její udržitelný růst, který je založen na jedinečném technickém know-how a 
znalosti potřeb mezinárodního trhu. V rámci projektů je garantována spolupráce 
podnikatelského subjektu s výzkumnými institucemi, univerzitním a průmyslovým 
výzkumem.  Významnou hybnou silou dalšího rozvoje inovačního podnikání v kraji se 
stávají Jihočeská a Západočeská univerzita, jež se přímo podílejí na výzkumu, jehož 
výsledky jsou prakticky uplatňovány v praxi. Program INOVACE se tak přispívá 
k zavedení inovací, které patří k evropské špičce v daném oboru. 
 
V regionu byl s podporou programu KLASTRY založen 1 klastr, do kterého je zapojeno 20 
firem, kterým může členství v klastru napomoci při zvyšování konkurenceschopnosti. 
Tento klastr soustředí odvětvové firmy, vědecké instituce a podpůrné subjekty, které 
zpracovávají anorganické odpadní materiály za účelem jejich využití do stavebních 
materiálů a jiných výrobků. Tímto způsobem firmy a instituce sdružené v klastru 
pozitivně přispívají ke snižování těžby přírodních surovin a ke snižování skládkování 
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tohoto materiálu. Výrazně tak podporují trvale udržitelný rozvoj a ochranu životního 
prostředí, rozvoj spolupráce malých a středních podniků a výzkumných institucí a 
využívání výsledků výzkumu a vývoje. Klastr se tak jeví jako účinný nástroj přispívající 
k inovační spolupráci v regionu. 
 
V regionu soudržnosti byly program PROSPERITA podpořeny 4 projekty. V rámci dvou 
byly vybudovány podnikatelské inkubátory, VTP a centra transferu technologií. Dva 
projekty se zaměřily jen na vytvoření VTP. Projekty navázaly na již probíhající aktivity 
VTP a inovačních center. Přestože před zahájením programu PROSPERITA bylo v regionu 
soudržnosti  akreditováno 7 VTP, svojí plochou byly relativně malé. Program se tak 
významně projevil v nárůstu plochy VTP a podnikatelských inkubátorů. Všechny projekty 
představují určitou fázi dlouhodobě probíhajících projektů a lze očekávat další postupný 
nárůst využívané plochy. V tomto směru lze odznačit jako výrazný dopad programu 
PROSPERITY podpoření rozšíření Třeboňského inovačního centra. Rozšíření se týkalo 
jednak užitné plochy vědeckotechnologického parku, jednak rozšíření organizační, řídící a 
inovační činnosti, které centrum potřebuje k dalšímu rozvoji. Klíčové činnosti 
podporované projektem jsou: networking (propojení výzkumu a vývoje s činností 
středních a malých podniků), činnost centra aplikovaného výzkumu, podpora inovačních 
firem, zaměřené presentačně-marketingové akce. Propojení spolupráce univerzitního 
výzkumu a podnikatelské sféry nabízí i další projekt podpořený z programu PROSPERITA, 
který se zabývá tvorbou prostředí pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace a přenos 
výsledků výzkumu a vývoje do průmyslové praxe formou koncipování infrastrukturního, 
technického, technologického a servisního zázemí na Jihočeské univerzitě, která tak 
zastává významnou koordinační úlohu v rozšiřování inovační infrastruktury v regionu.  
 
Podobně na stávající aktivity navázal projekty vybudování VTP v Plzni. Součástí VPT je i 
podnikatelský inkubátor s provozními plochami pro začínající firmy. Zároveň zde bylo 
vybudováno i centrum pro transfer technologií a asistenční centrum pro spolupráci 
výzkumných institucí s podnikatelskou sférou. Projekt byl podán konsorciem Plzeňského 
kraje, městem Plzeň, Západočeské univerzity a BIC Plzeň a byl tak zajištěn široký 
konsensus při výběru vhodné rozvojové strategie VTP. 
 
Severozápad 
Region soudržnosti Severozápad je postižen úpadkem tradičních průmyslových odvětví a 
ekologickými zátěžemi. Vliv podpořených projektů a programů na rozvoj inovačního 
prostředí regionu je vzhledem k malému počtu projektů poměrně nízký. Program 
INOVACE podpořil realizaci 6 projektů. Jejich vliv se zatím, kromě posílení 
konkurenceschopnosti podniků, příliš neprojevil ve vývoji inovačního potenciálu regionu, 
protože se vzhledem ke krátké době od ukončení projektu ještě plně nestačil projevit vliv 
implementovaných inovací. Se vzrůstající produkcí se vliv implementovaných inovací na 
rozvoj inovačního potenciálu regionu bude postupně zvyšovat. Podpořené projekty se 
zaměřovaly na zavedení nových výrobků stavebního skla, výroby epichlorhydrinu jako 
základní suroviny pro výrobu epoxidů, inovace technologie výroby nátěrových hmot, 
inovaci technologie výroby komponentů do leteckých motorů, on-line sledování vozidel za 
pomocí internetu a výroby nového typy katalyzátorů. Největším projektem a tedy 
projektem s největším možným vlivem na rozvoj inovačního potenciálu je projekt, který 
se zaměřoval na výroby epichlorhydrinu jako základní suroviny pro výrobu epoxidů. 
Tento projekt využívá rozvojového potenciálu tradičního odvětví kraje a vytváří možné 
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stimuly dalšího rozvoje odvětví v regionu. V rámci tohoto projektu došlo k rozvoji tří 
vazeb s VŠ a institucemi VaV.  
 
Rozvoj inovačního podnikání by mohly iniciovat klastry. V regionu byly podpořeny 4 
projekty na vyhledávání vhodných firem pro založení klastru v oblasti tradičních 
průmyslových odvětvích. Byl mapován potenciál pro založení klastrů v oblasti tradiční 
výroby hudebních nástrojů, zpracovatelů dřevní hmoty a výrobců výrobků ze dřeva, v 
oblasti environmentálního přístupu k odpadům a jejich využití jako druhotných surovin 
při výrobě pryžových a plastových výrobků a výrobků z vlákniny a papíru. Posledním 
projektem bylo mapování produktového seskupení firem zabývajících se výrobou 
užitkového skla porcelánu, keramiky a bytového textilu. Z mapovaných klastrů byly 
založeny 2 – v oblasti výroby hudebních nástrojů a environmentálního přístupu 
k odpadům a jejich využití při výrobě pryžových a plastových výrobků a výrobků 
z vlákniny a papíru. OPPP však nepodpořil založení žádného klastru.  
 
V regionu byl vybudován jen 1 VTP, který však není bezprostředně navázán na žádnou 
VŠ a instituci VaV, protože je lokalizován v periferní části regionu. Nicméně spolupracuje 
s několika VŠ a institucemi VaV, což by mohlo napomoci aktivitám VaV inkubovaných 
firem. Po plném rozvinutí svých aktivit bude sloužit jako subjekt zastřešující 
podnikatelský inkubátor, inovační centrum a centrum pro transfer technologií, které ve 
svých důsledcích podpoří hospodářský růst, vědecko-technický rozvoj a úroveň 
vzdělanosti společnosti. 
 
Severovýchod 
Region soudržnosti Severovýchod je nejúspěšnějším regionech co do počtu podpořených 
ukazatelů, tak i podle dosažené hodnoty některých monitorovacích ukazatelů. V regionu 
bylo celkem z programu INOVACE podpořeno 22 projektů s celkovými náklady 
přesahujícími 1,5 miliardy Kč. V počtu podpořených projektů i celkové alokaci jsou 
značné rozdíly mezi kraji sdruženými v rámci regionu. Největší podíl podpořených 
projektů spadal svým zaměřením do odvětví středně technologicky náročných (medium 
high-tech). Do této skupiny spadala více než polovina podpořených projektů. Jen malá 
část projektů spadala do skupiny high-tech služeb.  
 
Odvětvově projekty lokalizované v regionu spadají do tradičních oborů se středně 
vysokou technologickou náročností, což odpovídá struktuře hospodářství regionu. 
Zároveň však díky programu INOVACE posilují v regionu obory high-tech odvětví 
zpracovatelského průmyslu (výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických 
vláken), které jsou navázány na místní univerzity a jejich výzkumné výsledky. 
Významným projektem podpořeným z programu INOVACE v tradičním regionálním 
odvětví je výroba nových a inovovaných membrán určených pro stavební účely. 
Zavedená inovace dosahuje globální úrovně. Dalším projektem význačným projektem 
může být projekt podporující tvorbu inovací v chemickém průmyslu, jehož výstupy jsou 
užitné ve zdravotnictví, farmacii, kosmetice a potravinářství. Inovace technologie výroby 
byla vyvinuta ve spolupráci s Výzkumným ústavem organických syntéz, VŠCHT Praha, 
Univerzitou Pardubice, Univerzitou T. Bati ve Zlíně, UK Praha a ČSAV. Tradičních odvětví 
se dotýkal i projekt inovující technické, technologické a výrobní základny společnosti, 
která se zabývá výrobou hnacích kolejových vozidel.  
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Program KLASTRY podpořil v regionu tři projekty. Oborově spadaly projekty do tradičních 
oborů (technické textilie, obalové technologie) i odvětví s vysokou technologickou 
náročností (nanomateriály a biotechnologie). Mezi úspěšné klastry spadající, které 
soustředí firmy podnikající v tradičních regionálních oborech, patří klastr podporující 
vývoj a výrobu špičkových obalových materiálů. Vzhledem k tomu, že klastr úspěšně 
podporuje rozvoj nových technologií, zvyšuje konkurenceschopnost zapojených firem na 
národní i mezinárodní úrovni a přispívá k propojení výzkumné, inovační a podnikatelské 
sféry do jedné fungující sítě, přispívá výrazně k rozvoji inovačního potenciálu regionu. 
Obdobnou funkci plní i klastr zaměřený na rozvoj spolupráce mezi podniky a výzkumnými 
institucemi na meziregionální úrovni v oblasti technických textilií, jenž napomáhá 
sdruženým firmám při přechodu z tradičních výrobků k výrobkům s vyšší přidanou 
hodnotou a k vyššímu užívání výzkumu a vývoje při výrobě technických textilií. Všechny 
klastry se v současnosti úspěšně rozvíjejí. Zapojené jsou firmy, univerzity a instituce 
výzkumu a vývoje. V budoucnu se dá předpokládat další rozvoj klastrů a jejich přispění 
k rozvoji konkurenceschopnosti regionu.  
 
V regionu soudržnosti Severovýchod existovaly před zahájením programu PROSPERITA 
jen 2 akreditované VTP, které byly koncentrovány jen v Královéhradeckém kraji a jejich 
přínos pro rozvoj inovačního potenciálu regionu byl limitován právě velkou koncentrací 
v 1 kraji. Program PROSPERITA v regionu podpořil realizaci 3 projektů, z nichž jeden byl 
zaměřen na výstavbu VTP, druhý na vybudování podnikatelského inkubátoru a třetí 
vytvořil současně VTP, podnikatelský inkubátor a centrum transferu technologií. Ve 
spolupráci s místními VŠ vybudované VTP a podnikatelské inkubátory přispějí zejména 
k vytvoření příznivého inovačního prostředí pro malé a střední podniky a k možnosti 
navázání jejich spolupráce s výzkumnou a vývojovou sférou (zejména využívání výsledků 
výzkumu a vývoje na vysokých školách). Nabídkou těchto služeb podpořený projekt 
výrazně přispěje k rozvoji inovačního podnikání a rozvoji konkurenceschopnosti regionu.  
 
Jihovýchod 
Region soudržnosti Jihovýchod je vnitřně velice různorodý podle počtu podpořených 
projektů. Celkem bylo v regionu soudržnosti programem INOVACE podpořeno 24 
projektů (19 v Jihomoravském a 5 v kraji Vysočina). Největší podíl projektů byl 
realizován v medium high-tech odvětvích. Podíl technologicky náročných odvětví a 
technologicky náročných služeb je v kraji poměrně malý.  Z hlediska jednotlivých odvětví 
byly podpořeny jak projekty z tradičních odvětví (strojírenství a elektrotechnický 
průmysl), tak i progresivní obory jako např. ICT či farmaceutický průmysl. Významnou 
hybnou silou inovačního procesu je přítomnost kvalitních vysokých škol (zejm. VUT a 
Masarykovy univerzity), které se přímo podílely na výzkumu, jehož výsledky byly 
uplatněny v některých inovačních projektech podpořených z programu INOVACE. 
Nejvýznamnější projekty byly realizovány v přesném strojírenství, kde se zaměřovaly na 
nové technologie. Příkladem mohou být projekty zaměřené na výrobu komponentů 
v leteckém průmyslu (klimatizační jednotky letadel). Tyto projekty umožní rozvoj 
dodávek pro domácí i evropský letecký průmysl.  
 
Lze říci, že byly podpořeny projekty z pro region tradičních odvětví, které mají v regionu 
dlouhodobou tradici a silnou základnu. Tyto projekty se mohou projevit v posilování 
konkurenceschopnosti těchto odvětví a napomoci hospodářskému a sociálnímu rozvoji 
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regionu. Podpora z programu INOVACE současně v regionu soudržnosti přispěla 
k zavedení inovací, které patří ke světové špičce v daném oboru (např. v oblasti ICT). 
 
V rámci programu PROSPERITA bylo celkem realizováno 7 projektů. Na vybudování 
podnikatelského inkubátoru bylo podpořeno 6 projektů, z nichž 2 se současně věnovaly 
vybudování VTP a centra transferu technologií. V rámci jednoho projektu bylo vytvořeno 
samostatné centrum transferu technologií. Z podpořených projektů se 3 zaměřovaly na 
výstavbu či rozšíření VTP a podnikatelských inkubátorů a 3 na provoz. Všechna zařízení 
jsou navázána na tamní vysoké školy – VUT v Brně a Masarykovu universitu. Dopad 
projektů na rozvoj inovačního potenciálu regionu bude nabývat se zvyšující se 
naplněností nově vybudovaných kapacit inovační infrastruktury. Vzhledem ke vzrůstající 
orientaci kraje na progresivní obory – nanotechnologie, biotechnologie a ICT – se na tyto 
obory zaměřují i vybudované VTP a podnikatelské inkubátory.  
 
Zkušenost regionu a VŠ s provozem podobných zařízení je zřejmá v poměrně solidní 
obsazenosti inkubátorů, která dosahuje nadprůměrných hodnot. Většina inkubovaných 
firem působí v odvětví výzkumu a vývoje a v činnostech v oblasti výpočetní techniky. 
Silné jsou aktivity transferu technologií vyplývající z dlouholeté zkušenosti v této činnosti 
a vysoké obsazenosti již dříve vybudovaných VTP a podnikatelských inkubátorů. 
 
Program KLASTRY v regionu podpořil čtyři projekty na založení klastrů (v oblasti 
bioinformatiky, nábytkářského průmyslu a čištění a zpracování vody, které se relativně 
velmi úspěšné rozvíjejí a svým rozsahem v budoucnosti pravděpodobně přesáhnou 
regionální úroveň. Skutečnost, že vzájemná spolupráce mezi podniky je významným 
hybatelem inovačního rozvoje je spojena rovněž s geografickou polohou regionu, která 
přímo vybízí k mezinárodní spolupráci v oblasti inovací v rámci regionu ohraničeném 
významnými středisky znalostní základny, tj. Brnem, Bratislavou a Vídní. Podpora 
spolupráce (i meziregionální) bude proto v regionu tvořit i nadále důležitou součástí 
politiky regionálního rozvoje.  
 
Střední Morava 
Ekonomická výkonnost a konkurenceschopnost regionu se neustále zvyšuje. Program 
INOVACE podpořil jen 14 projektů. Výrazný vliv měl program INOVACE na rozvoj 
technologicky náročných odvětví zpracovatelského průmyslu (zejména výroba 
zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů) a high-tech služeb. 
Program INOVACE úspěšně podpořil i tradiční regionální obory, jako je letecký průmysl 
(projekt tvorby technických, výrobních a marketingových předpokladů nové řady letounů 
na světových trzích po úspěšné výrobě nového letounu, projekt na zahájení výroby 
nových lehkých sportovních letadel na základě firemního výzkumu a vývoje, 
uplatnitelných zejména v USA a Kanadě), gumárenského průmyslu (projekt na tvorbu 
inovativní zkušebny pneumatik pomocí specializované laboratorní technologie ojedinělé 
ve střední a východní Evropě) a farmaceutickém průmyslu (vybudování výrobního 
zařízení na výrobu intermediátů pro léčivé přípravky). Lze předpokládat, že díky realizaci 
podpořených projektů dojde k posílení konkurenceschopnosti samotných firem, tak i ke 
zvýšení prestiže tradičních odvětví regionu a k posílení pozice high-tech odvětví. 
 
Program PROSPERITA podpořil realizaci 8 projektů, to je nejvíce ze všech regionů. 
Vybudovaná zařízení spolupracující s místní VŠ budou dále posilovat 
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konkurenceschopnost regionu. Podpořené VTP vytvořily celkem 2. největší plochu ze 
všech regionů. 5 projektů bylo zaměřeno na vybudování podnikatelského inkubátoru a 
současně centra pro transfer technologií. Z těchto projektů byly dále 4 specializovány 
také na vytvoření VTP. Na vybudování jen VTP s centrem transferu technologií se 
zaměřoval 1 projekt. Dva projekty byly spolu vzájemně propojené a společně vybudovaly 
VTP a podnikatelský inkubátor. Silný vliv na formování této soustavy podpůrné 
infrastruktury pro inovace mají Univerzita Palackého a Univerzita T. Bati ve Zlíně, které 
se tak významně podílejí na posilování spolupráce akademické a podnikové sféry. 
Podpořené VTP výrazně přispěly k regeneraci brownfields. Součástí všech podpořených 
projektů bylo vybudování centra transferu technologií. Projekty vytvořily největší plochu 
pro účely center transferu technologií ze všech podpořených krajů. Obsazeností plochy 
inkubátorů a VTP je poměrně vysoká, přičemž v inkubátorech sídlilo 32 firem a ve VTP 18 
podniků.  
 
Z programu KLASTRY bylo podpořeno založení a rozvoj klastru, který realizuje své 
aktivity v plastikářském průmyslu, jež představuje tradiční odvětví v kraji. Podpořený 
plastikářský klastr zároveň může sloužit jako zavedená dobrá praxe. Plastikářský klastr 
jako samostatný subjekt regionálního rozvoje prosazuje zájmy sdružených 
podnikatelských a jiných subjektů v rámci regionální a inovační politiky, tvorbu vhodné 
výzkumné infrastruktury a rozvoj lidských zdrojů na území kraje.  Všechny funkční 
klastry v kraji jsou úzce navázány na Univerzitu T. Bati ve Zlíně. Zároveň existuje 
spolupráce klastrů s jinými univerzitami a výzkumnými pracovišti mimo zlínský region. 
 
Moravskoslezsko 
Dnešní nízká konkurenceschopnost těchto odvětví a z ní vyplývající nutnost procesu 
restrukturalizace průmyslu v regionu na sebe nabalují mnohé problémy, které region řadí 
mezi strukturálně postižené regiony ČR. Přínos podpořených projektů na rozvoj 
inovačního potenciálu je tak možné hodnotit jako zásadní a nejvyšší mezi regiony. 
Vzhledem k poměrně krátké době od ukončení projektů se podpořené projekty dosud 
nestačily v rozvoji inovačního potenciálu regionu plně projevit, nicméně je 
pravděpodobné, že jejich vliv na rozvoj inovačního potenciálu se bude dále zvyšovat a 
programy INOVACE, PROSPERITA a KLASTRY se plně ukáží být vhodným nástrojem 
rozvoje inovačního potenciálu. 
 
Program PROSPERITA podpořil 5 projektů. Moravskoslezsko se řadí mezi regiony 
s největší plochou VTP. Významnou úlohu v rozvoji inovační infrastruktury 
v Moravskoslezsku hraje VŠB-TU Ostrava, která se svojí účastí na výstavbě a provozu 
VTP a podnikatelských inkubátorů podporovaných z programu PROSPERITA aktivně podílí 
na propojování akademické a podnikové sféry. Posilování spolupráce těchto sektorů lze 
proto v regionu považovat za významný vedlejší efekt programu PROSPERITA, který se 
pozitivně odráží na potenciálu pro inovační rozvoj tohoto regionu. VŠB-TU Ostrava se 
zapojila do všech podpořených projektů, přičemž 2 z nich přímo realizovala. Vybudovala 
technologický pavilón a zabezpečila rozjezd a provoz regionálního centra transferu 
technologií. Další podpořený projekt se zaměřil na rozšíření aktivit ostravského BIC 
(rozšíření prostor VTP a podnikatelského inkubátoru). Poslední dva podpořené projekty 
umožnily rozvoj inovačního podnikání mimo samotné město Ostrava, které je centrem 
VaVaI regionu. Vybudovaly podnikatelské inkubátory ve Fulneku a Třinci.  
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Program KLASTRY podpořil založení a rozvoj 4 klastrů (v oblasti dřevařského průmyslu, 
energetického využití tříděného odpadu, strojírenství a automobilového průmyslu). Vliv 
programu na rozvoj inovačního potenciálu je opět velmi silný a bude ještě sílit 
s prohlubující se spoluprací VŠ, institucí VaV a podniků. Tato spolupráce se pozitivně 
rozvíjí v projektech podpořených ze všech programů a stává se významným faktorem 
rozvoje regionálního inovačního systému.  Klíčovou úlohu hraje budování vzájemného 
partnerství podniků a spolupráce mezi podnikovou a výzkumnou sférou (zejm. v oblasti 
technických plastů, nanotechnologiích, dřevařství, strojírenství, automobilovém 
průmyslu, informačních a komunikačních technologií, chemie, stavebnictví a 
obnovitelných zdrojů energií).  
 
V Moravskoslezsku bylo podpořeno z programu INOVACE 7 projektů. Projekty odvětvově 
odpovídají struktuře hospodářství regionu. Nejvíce jich spadalo do oblasti medium low-
tech (hutního a kovodělného průmyslu) a medium high-tech. Odvětvová struktura 
podpořených projektů z programu INOVACE však zároveň prokazuje postupný rozvoj 
odvětví ICT v tomto regionu. Z hlediska příspěvku k rozvoji inovačního potenciálu regionu 
lze s určitou mírou zjednodušení konstatovat, že podpora čerpaná z programu INOVACE 
v tomto regionu přispívá jak k rozvoji tradičních odvětví (a jejich restrukturalizaci), tak i 
k nástupu nových technologických oborů (zejm. ICT). Jako nejvýznamnější projekt pro 
rozvoj inovačního potenciálu regionu lze uvést inovace výrobní linky opracování středních 
kusů hřídelí, protože se jedná o zásadní modernizaci a rozvoj nových technologií 
v tradičním odvětví regionu. 
 
Inovační potenciál regionu se velmi rychle rozvíjí. Přítomnost technicky a přírodovědně 
zaměřených VŠ a velkého počtu studentů v technických přírodovědných oborech začínají 
využívat i zahraniční investoři, kteří zde lokalizovali svá technologická centra. Je 
pravděpodobné, že bude docházet k rozvoji specializace VaV aktivit i zpracovatelského 
průmyslu. Podpořené projekty mohou napomoci rozvoji středně i vysoce technologicky 
vyspělých odvětví, zejména strojírenských, elektronických a IT oborů, což se pozitivně 
projeví v restrukturalizaci zpracovatelského průmyslu a posílení konkurenceschopnosti 
regionu. 
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Dopady programů OPPP na inovační potenciál regionů 
– Největší dopad programů OPPP: Moravskoslezský a Jihomoravský kraj 

(aktivní ve všech programech, vysoký počet podpořených projektů) 

– Nejnižší dopad programů OPPP: Karlovarský, Liberecký, Plzeňský kraj 
a kraj Vysočina (nízký počet podpořených projektů, nízká aktivita 
podnikatelských subjektů, špatné institucionální zajištění podpory 
podnikatelů) 

 

Vyšší počet podpořených projektů 

– Vyšší kvalitativně řádovostní úroveň inovačního potenciálu 

– Růst kvantitativních ukazatelů hospodářské vyspělosti 

– Kvalitativní růst regionálního inovačního systému 

– Efektivnější využívání regionálních rozvojových zdrojů 

– Intenzivní fáze rozvoje (budování sítí aktérů rozvoje IP, externalizace 
aktivit VaV, spolupráce podnikatelské a VaV sféry, zavádění inovací, 
tvorba pólů excelence) 

 

Nižší počet podpořených projektů 

– Rozvoj kvalitativně nižší úrovně inovačního potenciálu 

– Iniciace a aktivace inovačního prostředí a rozvoj inovačního 
potenciálu 

– Demonstrační efekt, dobré praxe, úspěšné příklady, motivace 

– Rozvoj spolupráce podnikatelské a výzkumné sféry (zejména program 
KLASTRY a PROSPERITA) 
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7. Závěr 
 
Analýza podpořených projektů a programů v oblasti VaVaI ukázala, že pomalu dochází ke 
kvalitativním změnám inovačního prostředí ČR a jejích regionů. V souladu s trendy 
identifikovanými ve vyspělých zemích se postupně rozvíjí a prohlubuje spolupráce 
v oblasti VaVaI. Lineární inovační model, kde všechny či většina aktivit v oblasti 
vytváření, zavádění a využívání inovací byla integrována v rámci jedné firmy, se pozvolna 
opouští. Do popředí se dostává faktor specializace v činnostech a spolupráce. Dochází 
k vytváření a využívání nelineárního (interaktivního) inovačního modelu, k rozvoji modelu 
otevřených inovací. Tento přechod je však pozvolný a jeho další vývoj bude záviset na 
kultivaci podnikatelského prostředí, zvětšování důvěry v rámci sítí spolupracujících firem, 
VŠ a institucí VaV a zvětšující se otevřenosti VŠ reálným potřebám aplikační sféry.  
 
Významným faktorem rozvoje inovačního prostředí a inovačního potenciálu se ukazuje 
být vytváření sítí podniků, VŠ  a institucí VaV. V rámci prohlubující se spolupráce mezi 
těmito aktéry dochází k rozvoji společných aktivit VaV či spolupráci v této oblasti. Mezi 
spolupracujícími aktéry dochází k šíření a efektivnějšímu využívání kodifikovatelných a 
nekodifikovatelných znalostí, čímž dochází k posilování inovačního potenciálu. 
 
Jak se do vytvářených sítí a podnikatelské infrastruktury VaV (VTP, podnikatelské 
inkubátory a centra transferu technologií) zapojují instituce veřejné správy (města a 
kraje), rozvíjejí se regionální inovační systémy. Významným nástrojem jejich rozvoje a 
posilování inovačního potenciálu krajů se jeví regionální inovační strategie, jejichž efekt 
posiluje vzájemnou spolupráci a přispívá k rozvoji inovačního potenciálu.  
 
Při vyhodnocování přínosů a dopadů podpořených projektů na inovační potenciál 
jednotlivých regionů a vývoj konkurenceschopnosti krajů byl rozhodujícím činitelem počet 
podpořených projektů v krajích. Počet projektů v jednotlivých regionech je spíše 
výsledkem aktivity aktérů regionálního rozvoje – podniků, institucí veřejné správy, 
hospodářských komor a vysokých škol, než inovačního potenciálu, hospodářské 
vyspělosti, podnikatelské aktivity, odvětvové struktury hospodářství, kvality lidských 
zdrojů, počtu vysokých škol a institucí výzkumu a vývoje apod. 
 
Obecně platí, že přínos podpořených projektů k rozvoji inovačního potenciálu byl větší 
v krajích s jejich větším počtem (jednalo se zejména o Moravskoslezský a Jihomoravský 
kraj, na úrovni regionů soudržnosti se jednalo o Moravskoslezsko a Jihovýchod). 
Současně však nelze říci, že by v krajích s nižším počet podpořených projektů a nižším 
inovačním potenciálem byl přínos k rozvoji inovačního potenciálu marginální (nízký počet 
podpořených projektů byl např. v Plzeňském a Jihočeském kraji, resp. regionu 
soudržnosti Jihozápad). Podpořené projekty mohou iniciovat a akcelerovat rozvoj 
inovačního prostředí a výrazně přispět k rozvoji inovačního potenciálu. Zde se ukazuje 
velký přínos programu PROSPERITA a KLASTRY, protože vytvářejí vhodnou infrastrukturu 
a podmínky pro další rozvoj inovačního potenciálu kraje. 
 
Vyhodnocení podle technologické náročnosti 
Největší podíl podpořených projektů tvoří projekty zařaditelné do skupiny odvětví se  
středně vysokou a středně nízkou technologickou náročností (v programu INOVACE 
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v odvětvích se středně vysokou technologickou náročností bylo realizováno 36 % 
projektů, v odvětvích se středně nízkou technologickou náročností 28 % projektů). 
Vysoký podíl v rámci podpořených projektů zaujímají také projekty z odvětví high-tech 
služeb (14 % projektů v programu INOVACE). Velký podíl odvětví se středně nízkou a 
nízkou technologickou náročností nelze chápat negativně. Naopak ukazuje, že firmy 
působící v těchto do značné míry tradičních oborech využívajících místní zdroje se snaží o 
rozvoj své konkurenceschopnosti. Regionální struktura projektů podle technologické 
náročnosti je ovlivněna zejména aktivitou a působností jednotlivých firem,  které žádaly o 
finanční podporu, v jednotlivých odvětvích ekonomické činnosti. 
 
Vyhodnocení podle odvětví 
Podpořené projekty spadají převážně do odvětví zpracovatelského průmyslu, tedy 
odvětví, které jsou tradiční v hospodářské struktuře ČR i jednotlivých regionů. 
V programu INOVACE bylo nejvíce projektů podpořeno v kovodělném průmyslu (OKEČ 
28), ve výrobě a opravě strojů a zařízení jinde neuvedených (OKEČ 29) a ve výrobě 
chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (OKEČ 24). Vzhledem 
k potenciálu, který tradiční odvětví v regionálním hospodářství vytváří je zřejmé, že 
podpora inovačních řešení i v odvětvích, které nepatří do technologicky nejnáročnějších, 
může zvýšit konkurenceschopnost krajských ekonomik. Firmy využívající služeb 
podnikatelských inkubátorů a VTP působí převážně v činnostech v oblasti výpočetní 
techniky, výzkumu a vývoje, ostatních podnikatelských činností a maloobchodu, což 
napomůže rozvoji těchto progresivních oborů v regionu a současně může umožnit rozvoj 
a technologickou modernizaci i tradičních hospodářských odvětví. 
 
Vyhodnocení podle MSP 
V činnosti MSP v jednotlivých programech existují značné rozdíly. V programu INOVACE 
činil podíl malých a středních podniků ze všech podpořených žadatelů 48,94 %. Relativně 
nízký podíl malých a středních podniků na počtu příjemců podpory indikuje 
nedostatečnou připravenost potencionálních uchazečů o veřejnou podporu. Je zřejmé, že 
malé a střední podniky nebyly schopné připravit své projekty tak, aby odpovídaly 
zadávacím kritériím programu INOVACE. Mnoho malých podnikatelských subjektů zřejmě 
chápalo program INOVACE jako příležitost pro modernizaci používaných technologií a 
nekladlo přitom dostatečný důraz na vlastní inovační činnost. 
 
Významnější je zastoupení MSP v programu PROSPERITA, kde v souladu s definicí 
podnikatelských inkubátorů tvoří dominantní podíl. Na celkovém počtu firem se podílejí 
77 %.  
MSP projevovaly velký zájem o vstup do klastru. Klastry vnímají jako důležitý faktor 
svého rozvoje a to zejména v oblasti inovací a VaV. Do založených klastrů se zapojilo 
celkem 396 firem. 
 
Vyhodnocení podle zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů 
V rámci programu INOVACE bylo celkem vytvořeno 728 nových pracovních příležitostí. 
Nejvíce nových pracovních míst bylo vygenerováno ve Zlínském kraji (233). Na druhém 
místě co do počtu vytvořených pracovních míst figuruje Královéhradecký kraj (125), ve 
kterém bylo podpořeno devět projektů. Relativně málo nově vytvořených pracovních míst 
je možné sledovat překvapivě v Plzeňském (6), Jihočeském (21), Libereckém (19) a 
Moravskoslezském kraji (20), které představují tradiční průmyslové oblasti Česka, a ve 
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kterých by podle předpokladu mělo být využití programu INOVACE a tvorba nových 
pracovních míst nad průměrem ČR. Nízký počet nově vytvořených pracovních míst 
v Plzeňském, Jihočeském a Libereckém kraji byl dán nízkým počtem podpořených 
projektů. 
 
Největší počet nových pracovních míst ve VTP a inkubátoru (pracovní místa zaměstnanců 
těchto institucí) byl vytvořen v Jihočeském (20), Zlínském (10,5) a Jihomoravském kraji 
(10,3), kde se již plně rozběhly poskytované služby inkubovaným firmám. 
V Královéhradeckém a Pardubickém kraji dosud nebyla vytvořena žádná pracovní místa, 
protože VTP a inkubátory dosud nezahájily svoji činnost. Inkubované firmy dosud 
vytvořily nejvíce nových pracovních míst v Moravskoslezském kraji (148 v inkubátorech a 
180 ve VTP) a Jihomoravském kraji (142 v inkubátorech a 18 ve VTP). Se zvyšující se 
obsazeností VTP a inkubátorů se počet nově vytvořených pracovních míst vytvořený 
firmami výrazně zvýší. 
 
Jedním z obecných přínosů klastrů je jejich pozitivní vliv na zvyšování zaměstnanosti 
v regionu. V rámci programu KLASTRY bylo celkem vytvořeno 792,9 přepočtených 
pracovních míst. Nejvíce nových míst bylo vytvořeno v Moravskoslezském (414) a 
Zlínském kraji (315). Vysoký počet pracovních míst v těchto klastrech byl způsoben 
vytvořením společných pracovišť fungujících jako testovací a inovační centra. 
 
V programu KLASTRY a PROSPERITA se ukázal velký vliv a význam projektů na rozvoj 
lidských zdrojů zúčastněných firem. Rozvoji lidských zdrojů napomáhá zapojení VŠ. 
 
Vyhodnocení podle stupně a typu inovace 
Výsledek vypovídá o snaze firem zvýšit svou konkurenceschopnost na domácím, 
evropském a globálním trhu. Zaváděné inovace byly v programu INOVACE nové 
především v České republice (21,4 %). Poměrně výrazné zastoupení je možné sledovat u 
inovací, které byli nové na trhu EU (27 %). Poměrně zajímavým zjištěním je fakt, že 
nejmenší podíl představovaly inovace, které byly nové pro samotnou firmu, která je 
zaváděla (15,7 %). Největší podíly zavedených inovací v krajích spadají pod produktové 
inovace (58 %). Výjimku tvoří kraj Středočeský a Vysočina, ve kterých mají větší podíl 
inovace procesní. Pouze v Moravskoslezském a Zlínském kraji generovaly podpořené 
podnikatelské subjekty marketingovou inovaci a pouze v Pardubickém a Zlínském kraji 
zaváděly firmy i inovaci organizační. 
 
Vyhodnocení podle vybudované plochy a obsazenosti VTP a podnikatelských 
inkubátorů 
Největší nově vybudovaná plocha VTP byla vybudována v Plzeňském kraji (přes 7500 
m2), kde v průmyslové zóně Plzeň-Borská pole byl vybudován nový VTP, který navázal na 
stávající aktivity institucí inovační infrastruktury. Další významný podíl nově vybudované 
plochy pro VTP byl realizován v Ústeckém, Pardubickém a Středočeském kraji, tedy 
v krajích, kde existuje poměrně málo VTP. Ve Zlínském, Ústeckém a Moravskoslezském 
kraji je výrazný podíl renovované plochy pro VTP. Největší nová plocha inkubátorů byla 
vybudována v Pardubickém kraji, kdy byly vytvořeny 2 nové podnikatelské inkubátory 
navázané na místní VŠ a instituce VaV. Mezi regiony s největší nově vybudovanou 
plochou inkubátoru se řadí Jihomoravský, Moravskoslezský a Středočeský (přes 4000 
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m2). Největší procentuální obsazenost plochy inkubátorů je v Moravskoslezském, 
Zlínském a Jihomoravském kraji. 
 
Vyhodnocení podle udržitelného rozvoje a regionální soudržnosti 
Z hlediska rozvoje regionální soudržnosti a snižování meziregionálních rozdílů je pozitivní, 
že program PROSPERITA podpořil vybudování VTP, podnikatelských inkubátorů a center 
transferu technologií v regionech, kde těchto zařízení bylo velmi málo, nebo nebyla 
žádná. Souhrnně lze říci, že podpořené projekty napomáhají rozvoji regionů s dosud 
nízkým zastoupením VTP a současně přispívají k vyššímu rozvoji inovačně poměrně 
silných regionů s již rozvinutými VTP. Takové regiony se posléze mohou stát póly rozvoje 
inovací v ČR a zaujmout místo motoru ekonomiky ČR. 
 
Přínos klastrů k udržitelnému rozvoji regionů a jejich soudržnosti spočívá především 
v iniciaci a prohlubování spolupráce aktérů regionálního rozvoje, přenosu informací, učení 
se a vytváření sítí aktérů regionálního rozvoje a účastníků klastrů.  
 
Vyhodnocení podle působení regionálních a globálních faktorů 
Z globální faktorů negativně působí na české inovační podnikatelské subjekty zejména 
levná konkurence výrobců z asijských zemí, externalizace ekonomických aktivit, 
deindustrializace a vytváření produkčních sítí kooperačních podniků, které jsou schopny 
snižovat náklady a tím cenově konkurovat při srovnatelné kvalitě produktu. Negativní vliv 
levných výrobců a dovozců na český trh je zřejmý zejména v odvětvích zpracovatelského 
průmyslu s nižší technologickou náročností. České inovační podniky musí reagovat na 
nízké ceny dovozců vyšší kvalitou.  
 
Vliv lokálních faktorů v podobě technologické modernizace a nutnosti rozvoje lidských 
zdrojů ve firmách je patrný zejména v navázání spolupráce podpořených podnikatelských 
subjektů s výzkumnými ústavy a vzdělávacími institucemi při zavádění inovací. 
 
Vyhodnocení podle typu činnosti VaV 
Podíl vlastního výzkumu a vývoje podpořených firem dosahuje relativně vysokého 
zastoupení. Nejnižší podíl zastoupení podpořených firem s vlastním VaV je v Ústeckém 
kraji, kde dosahuje 83 %. Více než 10 % podpořených firem bez vlastního VaV je 
lokalizováno pouze v Královehradeckém kraji. Poměrně vysoký podíl firem podpořených 
v programu INOVACE využívalo při svých projektech know-how ostatních výzkumných a 
vývojových organizací, popřípadě využilo výsledků univerzitního výzkumu a vývoje. 
Celkově v ČR díky programu INOVACE vzrostl počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji o 
11, 4 %. 
 
Klastry se ukazují jako přínosné v oblasti rozvoje VaV aktivit svých účastníků. Rozvoj 
individuálních aktivit VaV nastal u 90 % klastrů. Je tedy zřejmé, že klastry umožňují 
institucím VaV a VŠ rozvíjet své stávající aktivity VaV, které jsou v rámci klastru 
uplatnitelné. Tento rozvoj se odráží ve vzniku společných aktivit VaV, které nastaly u 80 
% klastrů a v důsledku vyústil ve zvýšení soukromých výdajů na VaV (70 % klastrů).  
 
Vyhodnocení podle transferu technologií a spolupráce s VŠ a institucemi VaV 
V programu INOVACE je zřejmé, že společná spolupráce přináší zejména rozvoj 
společných výzkumných projektů, v několika případech i rozvoj společných studijních 
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programů. V několika případech, zejména v Ústeckém kraji nedošlo k prohloubení 
vzájemné spolupráce výzkumných organizací s podpořenými podniky. V malém množství 
případů firmy zaznamenaly pracovní mobilitu vědeckých a výzkumných pracovníků. 
Poměrně zajímavým aspektem spolupráce podnikové a výzkumné sféry je relativně malý 
přínos pro transfer technologií. Největší význam v oblasti transferu technologií měla 
spolupráce firem a výzkumu v kraji Vysočina a v kraji Královéhradeckém. 
 
V programu PROSPERITA všechna vybudovaná zařízení spolupracují s nějakou VŠ. 
Spolupráce s vysokými školami je významným lokalizačním faktorem pro inkubované 
firmy. 85 % firem uvedlo možnost spolupráce s VŠ jako jeden z hlavních motivů pro 
vstup do inkubátoru či VTP. S institucemi VaV spolupracuje 60 % center transferu 
technologií. Spolupráce se odehrává v rovině společných projektů, poradenství, vytváření 
analýz a zajišťování zakázek. 
 
V rámci klastrů dochází ke komercializaci VaV. Celkem 20 % klastrů  v dotazníkovém 
šetření uvedlo, že zapojení do klastru mělo vliv na zvýšení počtu patentů. V počtu 
komercializovaných výsledků VaV v jednotlivých krajích se zřetelně projevuje zaměření 
jednotlivých klastrů, typ a intenzita propojení VŠ a institucí VaV s podnikovou sférou.  
 
Vliv realizovaných projektů OPPP na rozvoj konkurenceschopnosti 
Vliv realizovaných projektů na posilování konkurenceschopnosti podpořených firem a 
regionů se ukazuje jako relativně silný. I zde se ukazuje jako klíčový faktor počet 
podpořených projektů. V regionech i odvětvích, v kterých bylo podpořeno nejvíce 
projektů, je jejich vliv na rozvoj konkurenceschopnosti silnější.  
 
Vliv podpořených projektů na rozvoj konkurenceschopnosti podpořených firem a regionů 
se dosud nestačil plně projevit vzhledem k poměrně krátké době od ukončení projektů. 
Přesto na úrovni podpořených projektů se vliv programu projevil zvýšením přidané 
hodnoty, obratu a zaměstnanosti. Celkem se v podpořených firmách zvýšila jejich 
přidaná hodnota po ukončení projektu o 11,5 %, průměrný evidenční počet zaměstnanců 
vzrostl o 2,1 %, bylo vytvořeno 727,5 nových pracovních míst při zvýšení obratu firem o 
53,8 %. Počet pracovníků ve VaV vzrostl o 189 pracovníků z 1663 na 1852. Podpořené 
podniky posílily svoji konkurenceschopnost na náročných trzích, získaly nové zakázky, 
rozšířily své vlastní aktivity VaV a prohloubily spolupráci s VŠ a institucemi VaV.  
 
Vliv realizovaných projektů a programů na rozvoj inovačního potenciálu regionů 
Jak již bylo uvedeno, vliv na inovační potenciál regionů se odvíjí od počtu podpořených 
projektů v jednotlivých krajích. Obecně platí, že větší vliv a dopad na rozvoj inovačního 
potenciálu krajů mají programy v regionech s větším počtem podpořených projektů. 
Podpořené projekty, vytvořené sítě a vybudovaná infrastruktura pro rozvoj inovačního 
podnikání působí jako stimul pro rozvoj nových firem, inovačních firem, jako lokalizační 
faktor pro výzkumná centra různých podniků včetně nadnárodních korporací a umožňuje 
větší orientaci VaV realizovaném na VŠ a institucích VaV směrem k potřebám aplikační 
sféry. Proto v regionech s největším počtem podpořených projektů a dosaženou výší 
monitorovacích a závazných ukazatelů je pravděpodobný největší vliv na rozvoj 
inovačního potenciálu regionů. Jak vyplývá z provedené analýzy podpořených projektů a 
programů, tyto regiony patří spíše do skupiny s nadprůměrným či průměrným inovačním 
potenciálem. Zde může docházet zejména ke kvalitativním vlivům na rozvoj inovačního 
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potenciálu. Vzhledem k jejich fungujícím regionálním inovačním systémům může 
docházet k efektivnímu využívaní přínosů podpořených projektů včetně jejich externalit, 
vybudovaných kapacit, sítí spolupracujících aktérů inovačního prostředí, k vytvoření 
určitého kritického množství nových inovačních firem, nových idejí, znalostí, technologií a 
kvalifikovaných pracovníků v technických a přírodovědných oborech, což může působit 
jako určitý kumulativní mechanismus generující nové poznatky a přitahující inovačně 
zaměřené firmy. Podobný kumulativní mechanismus může být vyvolán i v regionech, 
v kterých bylo podpořeno málo projektů. Svým inovačním potenciálem je tato skupina 
poměrně heterogenní, proto i vliv na rozvoj inovačního potenciálu se bude různit. 
V regionech s nadprůměrným a průměrným inovačním potenciálem bude vliv na jeho 
rozvoj probíhat podobně, jako bylo uvedeno výše, nicméně vzhledem k nižšímu rozsahu 
podpořených projektů na řádově nižší úrovni. V regionech s nízkým inovačním 
potenciálem se bude vliv vybudovaných zařízení na rozvoj inovačního potenciálu 
odehrávat především v rovině iniciační. Podpořené projekty, vybudovaná zařízení a sítě 
budou napomáhat při iniciaci inovačního podnikání, šíření nových technologií v regionu a 
komercializaci poznatků VaV vytvářených na VŠ a v institucích VaV. To se posléze odrazí 
ve zvyšování inovačního potenciálu regionu a v efektivnějším využívání jeho zdrojů. 
 
 

 

Dopady programů OPPP na rozvoj inovačního potenciálu krajů 
 
Vyhodnocení dopadů programů OPPP je ovlivněno 
  

– Dopady programů se začínají projevovat teprve nyní 
– Nedostatek aktuálních statistických dat neumožňuje příliš snadno tyto 

dopady kvantifikovat 
– Z toho vyplývá, že je možné se zaměřit na hodnocení pravděpodobných 

dopadů programů OPPP na rozvoj inovačního potenciálu regionů 
– Je možné stanovovat příčinné souvislosti dosavadního vývoje 

inovačního potenciálu krajů s dosaženými hodnotami závazných a 
monitorovacích ukazatelů 

 
Dopady programů OPPP na inovační potenciál krajů ovlivňuje  
 

– Počet podpořených projektů v kraji 
– Jejich finanční náročnost 
– Hlavní aktivity projektu 
– Jejich odvětvové zaměření 

 
– Vliv podpořených projektů na IP kraje závisí na aktivitě vyspělosti, 

aktivitách a míře kooperace aktérů inovačního prostředí (firmy, VŠ, 
VaV instituce, PI, VTP, krajské správy atd.)  

– Aktéři inovačního rozhodují o generování projektů a maximalizaci 
jejich přínosů pro jejich rozvoj a potažmo rozvoj regionu 

– Zároveň vytváří při vzájemné interakci specifické znalosti, které jsou 
dále využívány a rozšiřovány 
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Seznam zkratek 
 
AV ČR  Akademie věd České republiky 
BERD Výdaje podniků na výzkum a vývoj (Business Expenditure on Research and 

Development) 
CTT  Centrum transferu technologií 
ČVUT  České vysoké učení technické 
DV  Duševní vlastnictví 
EU  Evropská unie 
ICT  Informační a komunikační technologie 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
MSP  Malé a střední podniky 
OKEČ  Odvětvová klasifikace ekonomických činností 
OPPI  Operační program Podnikání a inovace 
OPPP  Operační program Průmysl a podnikání 
RIS  Regionální inovační strategie 
UJEP  Universita Jana Evangelisty Purkyně 
SVTP  Společnost vědeckotechnických parků 
VaV  Výzkum a vývoj 
VaVaI  Výzkum, vývoj a inovace 
VTP  Vědeckotechnický park 
VŠ  Vysoká škola  


