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ÚVOD 

Regionální rozvoj v souvislostech s investováním kapitálu do ekonomicky 

perspektivních oblastí je zásadní téma, které souvisí s kvalitou života v konkrétních 

regionech. Nezbytnou součástí udržitelného rozvoje, který je chápán jako rovnováha mezi 

třemi základními oblastmi našeho života, a to ekonomikou, sociálními aspekty a příznivým 

životním prostředím, je kreativní myšlení a inovace.  

Prosperita a rozvoj podnikání závisí na nabídce vhodného výrobku či služby. Množství 

regionálních firem a otevřené hranice pro zahraniční podnikatele vytvářejí konkurenční 

prostředí v každém odvětví a regionu. Regionální firmy musí v tomto prostředí respektovat 

zákonitosti pohybu globální ekonomiky, ale především důsledně zvyšovat produktivitu práce, 

řídit a organizovat nabídku služeb a výrobků, využívat konkurenční výhodu svého prostředí a 

neustále inovovat. Téma podnikání, regionální rozvoj a inovace jsem si zvolil na základě 

profesního směřování do oblasti právního poradenství na kapitálovém trhu spojenou s 

investičními aktivitami do inovativních firem. Zaujala mne šíře investičních nástrojů, které se 

vztahují k přímé podpoře konkrétních regionů v České republice. Rozhodl jsem se téma 

uchopit, abych mohl identifikovat příležitosti a rizika při umisťování kapitálů do 

podporovaných regionů.  

V mé práci „Podnikání, inovace a regionální rozvoj“ se zaměřím na princip formování 

aktivit jako je vyhledávání podnikatelských příležitostí malými a středními podniky. 

Regionální rozměr je pak chápán jako člověkem historicky vytvořené socio-ekonomické a 

socio-kulturní prostředí. Téma rozvoje regionů je aktuální právě s nutností regionálních firem 

vytvářet účinné strategie pro rozvoj podnikatelských aktivit, které přesahují hranice jednoho 

regionu, státu i kontinentu. Schopnost získat pro expanzi kapitál a efektivně využívat finanční 

nástroje je pro konkurenceschopnost podniků zásadní.  

Stanovil jsem si hypotézu, která vychází z myšlenky, že chování podnikatelského 

prostředí je determinováno okolím: „ovlivňuje region inovativní podnikání?“ Regionální 

rozvoj pojímám jako přímé působení prostředí regionu na změny institucionálního a 

legislativního rámce.   

Podnikání jako schopnost vyhledávat nové příležitosti a inovovat se dále pokusím 

porovnat s významným faktorem institucionálního direktivního opatření, které formou řízené 

podpory snižuje nepoměr výkonností jednotlivých regionů. Problematiku řízené podpory 
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inovací jsem si formuloval do hypotézy: „mohou veřejné prostředky určené na rozvoj 

regionálních inovačních podniků působit jako negativní externalita?“ Zároveň tuto hypotézu 

konfrontuji se situací v konkrétním regionu Moravskoslezského kraje, Ostravska, který 

prochází strukturální krizí uhelného a ocelářského odvětví.  

Regionální rozvoj v širších souvislostech nelze podřídit jednoduché aplikaci obecných 

modelů. Vnitřní specifika regionů významně ovlivňují charakter podnikání a inovací. 

Institucionální zásahy do podnikatelského prostředí se tak jeví společensky přínosné.   

Hlavním cílem diplomové práce je popis vlivu inovativního podnikání na rozvoj 

regionů z hlediska dlouhodobé udržitelné konkurenceschopnosti a úspěšného hospodářského 

vývoje. Inovace jsou ve vyspělých ekonomikách spojeny především se schopností vytvářet 

nové znalosti a zhodnocovat je na trhu. V kontextu vývoje hospodářské politiky Evropské 

unie a České republiky se pokusím komparativní metodou analyzovat východiska a směřování 

regionální politiky založené na transformaci těžkého průmyslu v moderní strukturovaný 

systém podnikání. V práci identifikuji inovační potenciál regionu na základě interpretace 

indikátorů, které charakterizují realizaci regionální politiky v dynamicky se rozvíjejícím 

ekonomickém prostředí. Deskriptivní metodou stanovím východiska pro určení vnitřních a 

vnějších souvislostí inovací a regionálního rozvoje. Analytickou metodu použiji pro ověření a 

diskurz stanovených hypotéz. 

Souběžným motivem mé práce jsou principy regionálního rozvoje, které vycházejí z 

ekonomické výkonnosti regionů, a které zabezpečují udržitelný rozvoj a sociální smír a 

především brání vzniku regionálních disparit. Nerovnoměrný vývoj regionů v integrovaném 

socio-ekonomickém prostředí je příčinou migrace pracovních sil. Evropský princip 

harmonického vývoje regionů na základě soudružnosti je výchozím bodem v principech 

investic veřejných prostředků do ekonomických nástrojů a rozvoje lidských zdrojů.  

Struktura mé práce je zacílena na principy regionálního rozvoje v podmínkách světové 

integrace ekonomických aktivit s důrazem na evropské sjednocování legislativy a 

administrativy. Budu analyzovat politickohospodářské souvislosti vstupu České republiky do 

Evropského společenství včetně průvodních jevů v období transformace národního 

hospodářství a dopadů změn na regiony. Vymezím pojetí regionu v širších souvislostech, 

abych mohl identifikovat směřování regionální politiky České republiky. Zaměřím se na 

institucionální podporu regionálního rozvoje v rámci Evropské unie s dopadem na Českou 

republiku a legislativní vývoj právních norem, které umožnily naplňovat principy regionální 
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soudružnosti. V této práci definuji pravidla a principy, kterými se řídí hospodářský rozvoj 

regionů, a přiblížím využívání veřejných prostředků, které jsou v tržním prostředí externalitou 

narušující hospodářskou soutěž. Přiblížím i na regionální inovační paradox jako hlavní příčinu 

stagnace regionů. Konkrétně se budu zabývat Moravskoslezským regionem jako oblastí, která 

je strukturálně postižená nerovnoměrným hospodářským vývojem a historickými investicemi 

do průmyslu uhlí a železa. Analyzuji východiska a na základě teoretických postulátů a 

reálných výsledků budu zjišťovat, jakým způsobem příslušné instituce nastavily legislativní a 

ekonomické nástroje a jak byly využity možnosti regionu k rozvoji inovativního podnikání. 
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1 PRINCIPY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A PODNIKÁNÍ  

Regionální rozvoj je v podmínkách globalizace ekonomických a politických vazeb 

vnímán jako protiváha, která významně posiluje roli regionů a států. Teorie regionálního 

rozvoje jsou odlišné v úhlu a detailu pohledu na jevy a události. Je rozhodující, zda je 

výchozím bodem geografické, ekonomické, politické nebo kulturně - historické hledisko. 

Kombinace všech aspektů vytvářejí širokou platformu pro vznik nových konceptů, které jsou 

aktuálně ovlivňovány faktory liberalizace světového obchodu a evropskou integrací. 

 Teorie globalizace z pohledu vývoje ekonomických vazeb shrnuli autoři Murat Ali 

DULUPÇU a Onur DEMİREL, Isparta.1 Rozlišují časový průběh, kterým je v první fázi 

propojování pracovních sil a zajišťování surovinových zdrojů a následně v druhé fázi 

získávání jedinečného duševního vlastnictví. Posílení úlohy nehmotného vlastnictví (know-

how) vedlo ke zvýšení ekonomické výkonnosti založené na konkurenceschopnosti inovací.  

 Transformace globální ekonomiky spočívá v eliminaci překážek, které brání přílivu 

zboží, služeb a kapitálu. Základním kodifikovaným pramenem evropské integrace je svoboda 

pohybu zboží, kapitálu, služeb a pracovní mobilita.2 Čtyři základní svobody jsou ukotveny ve 

Smlouvě o fungování Evropské unie. Snížení nákladů na dopravu a komunikace umožnilo 

výrobní aktivity přemístit do oblastí s nízkými náklady na produkční jednotku. Další změny 

byly podpořeny institucionálními zásahy. Evropská rada v roce 2008 navrhla, aby 

k dosavadním svobodám přibyla pátá, a to volný pohyb znalostí. Cílem je zvýšit rychlost 

zavádění inovací do praxe. Vlády evropských zemí mohou podpořit technologický vývoj, 

který vytvoří nové příležitosti k podnikání. Představitelé EU očekávají, že "nový 

mechanismus Evropu posune na přední místo v ekonomické výkonnosti a 

konkurenceschopnosti."3 

 Globální trh zapříčinil vznik strategických plánovacích systémů. Změna se projevila v 

definování konkurenčních výhod nejen v samotném předmětu podnikání, ale i v odvětvové 

ekonomické struktuře a místě podnikání. Ekonom Michael E. Porter v úvodu nové strategie 

                                                 
1 DEMİREL, O., DULUPÇU A. M.: Globalizace a internacionalizace, Socrates Comenius, 2.1. Evropská 

komise (226388-CP-1-2005-1-DE-COMENIUS-C21), [online], [cit. 30. 7. 2015]; Dostupné: 

http://www.academia.edu/7517960/This_project_has_been_funded_with_support_from_the_European_Commis

sion_226388-CP-1-2005-1-DE-_COMENIUS-C21_Module_3_Theory_Globalization_and_Internationalization 
2 Svoboda usazování a volný pohyb služeb, [online], [cit. 30. 7. 2015]; Dostupné: 

http://www.europarl.europa.eu/ atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.4.html. 
3 5 svoboda - volný pohyb poznatků, [online], [cit. 30. 7. 2015]; Dostupné: 

https://www.euroskop.cz/8738/sekce/5-svoboda---volny-pohyb-poznatku/ 
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Konkurenční výhoda4 poznamenává, že “neúspěch mnohých firem pramení z neschopnosti 

přeměnit široce založenou konkurenční strategii do akčních kroků, které jsou nutné k dosažení 

konkurenční výhody.“ Jeho model vzájemného působení strategií konkurence a struktury trhu 

přispěl k zmezinárodňování obchodu a výroby. Koncepce konkurenceschopnosti je vztažena i 

k obchodním aktivitám. Pokud jednotlivá země je schopna marketingem svých produktů 

konkurovat, pak místní (regionální) výroba má ekonomický smysl.  

 V minulosti byl kapitál omezen geografickými, technologickými nebo právními 

bariérami. Dojde-li k umístění kapitálových investic v konkrétním regionu, roste jeho 

konkurenceschopnost a také celkové příjmy. Místní podniky se i díky pomoci zahraničního 

kapitálu mění a stávají se mezinárodními. Rozdíly mezi národními státy se stírají. Státy se 

ekonomicky, politicky a kulturně integrují.5 Podíly jednotlivých zemí (regionů) na 

celosvětových příjmech jsou však různé. Mezi zeměmi se objevují disparity v celkovém 

příjmu a příjmu na obyvatele. Státy, které se začleňují do globální ekonomiky, se ucházejí o 

vyšší podíl na celosvětových příjmech kapitálu, ale také vstupují do významných 

konkurenčních vztahů s dalšími regiony. Současně se snižuje možnost integrace méně 

vyspělých zemí (regionů) do světové ekonomiky.  

 Globalizace a evropská integrace jsou obdobné v oblasti územní dělby práce, 

sjednocení právní a institucionální platformy a dynamiky společenského a technologického 

vývoje. Rozdíl je v důrazu na regionální rozvoj. Evropská unie preferuje vyrovnávání 

regionálních rozdílů, což oslabuje dynamiku ekonomického rozvoje jednotlivých států 

(regionů).6 Evropské instituce proto kladou důraz na posilování růstu ekonomické výkonnosti 

prostřednictvím inovačních nástrojů a aktivizací prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit.7 

Proces regionální integrace je vnímán jako součást procesu globalizace.8 Politolog Jan Karlas 

upozorňuje, že "přístup jednotlivých evropských státu k evropské integraci je určován 

propojením mezi národními ekonomikami a snahou národních vlád vyhovět zájmům podniků, 

jimž ekonomická integrace přináší vyšší výnosy z podnikání."9  

                                                 
4 PORTER, M. E.: Konkurenční výhoda, Praha, Victoria Publishing, a.s., nedatováno, ISBN 80-85605-12-0, s. 

15 
5 Viz. DEMİREL, O., DULUPÇU A. M.: Globalizace a internacionalizace, Socrates Comenius, 2.1. Evropská 

komise (226388-CP-1-2005-1-DE-COMENIUS-C21), s. 4 
6 BLAŽEK, J.: Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na zdroje 

konkurenceschopnosti v současném světě? Geografie, 2012, č. 2, ročník 117, s. 211 
7 KARLAS, J.: Globalizace, identita a evropská integrace-Evropa jako globální aktér. Mezinárodní vztahy, 

1/2003. [online]. [cit. 30. 7. 2015]; Dostupné: https://mv.iir.cz/article/view/64/61, s. 37 
8 Tamtéž, https://mv.iir.cz/article/view/64/61, s. 28 
9  Tamtéž. https://mv.iir.cz/article/view/64/61, s. 31 
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1.1 Evropská strategie rozvoje konkurenceschopnosti podnikání  

 Postavení národního státu v procesu globalizace je v geografickém pojetí obecně 

vnímáno regionálně. Karlas rozvíjí tezi, že neexistuje definice globalizace.10 Názory jsou 

různé, nicméně se mezi členskými státy EU vyskytují čtyři ideje globalizace. Dominantní 

koncepcí je idea globalizace jako vnějšího ekonomického vlivu (globalization as external 

economic constraint). Další dvě ideje interpretují globalizaci jako politický projekt. Čtvrtá 

idea globalizaci interpretuje jako hrozbu stejnorodosti (globalization as the threat of 

homogenization). Pojetí globalizace z hlediska ekonomických aktivit subjektů lze vnímat jako 

"věcné", které je zaměřeno na technologické inovace a maximalizaci zisků tržních aktérů a 

"strukturální", jež se zaměřuje na uspořádání vztahů ve společnosti, kde je zvýrazněna role 

národních států. Prostřednictvím politických nástrojů (restrikce a aktivizace kapitálu, 

hospodářská soutěž, ochrana duševního vlastnictví, omezení pracovního trhu, standardy pro 

zachování životního prostředí) mohou být aktivně globalizační procesy ovlivňovány.11     

 Pokud uvažujeme, že globalizace působí jako vnější ekonomický determinant, který se 

projevuje "pohyblivostí kapitálu", můžeme ji vnímat jako „nevyjednavatelný“12 vnější 

ekonomický faktor. Prezident Evropské komise Romano Prodi v roce 2000 v projevu 

zaměřeném na formování Nové Evropy uvedl: "The first thing that strikes us is a paradox. On 

the one hand, European integration has given us a half-century of peace and prosperity 

unprecedented in the history of our continent. With the launch of the euro, we now have a 

completely united Single Market, enabling the EU to emerge as a world economic power 

capable of meeting the challenges of globalisation. On the other hand, Europe's citizens are 

disenchanted and anxious. They have lost faith in the European institutions."13 Globalizovaný 

svět je interpretován jako negativní proces. Evropská komise vnímala mezinárodní dělbu 

práce jako politický problém. Stanovisko Evropské komise k liberalizaci světového obchodu 

se v průběhu let změnilo: "Rostoucí mezinárodní hospodářská integrace přináší mnoho 

příležitostí. Podniky v EU získávají snazší přístup na nové a expandující trhy a ke zdrojům 

                                                 
10 Tamtéž. https://mv.iir.cz/article/view/64/61, s. 33 
11 STEINMETZOVÁ, D.: Globalizace: klady a zápory, In.: Bariéry konkurenceschopnosti, Praha, Oeconomica, 

ISBN 978-80-245-1444-, s. 16 
12 Viz. PORTER, E. Michael. Konkurenční výhoda 
13 PRODI, R.: Shaping the New Europe, [online], [cit. 30. 7. 2015]; Dostupné: http://europa.eu/rapid/press-

release_SPEECH-00-41_en.htm. "První věc, která nás napadne, je paradox. Na jedné straně, evropská integrace 

umožnila půlstoletí míru a prosperity, nemající obdoby v historii našeho kontinentu. Díky zavedení eura nyní 

máme zcela jednotný trh, který Evropské Unii umožňuje prezentovat se jako světová ekonomická velmoc, 

schopná čelit výzvám globalizace. Na druhou stranu, evropští občané jsou rozčarovaní a zneklidnění, jelikož 

ztratili víru v evropské instituce." 
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finančních prostředků a technologiím. Aby bylo možné sklidit přínosy globalizace, je nutné 

podstoupit proces přizpůsobení."14  

 Globalizace je vnímána jako integrace. Proces světové "globalizace" významně 

posiluje funkce evropských institucí. Konkurenceschopnost států Evropské unie je založena 

na aktivizaci podniků. Autoři Michaela Stáníčková a Lukáš Melecký v analýze 

"Konkurenceschopnost Evropské unie v procesu globalizace světové ekonomiky" postihují 

nové tendence: "V souvislosti s rozvojem globalizačních procesů ve světové ekonomice se 

regiony stávají hnacími silami rozvoje států. Současné ekonomické základy států i regionů 

jsou ohroženy přesunem výrobních aktivit do míst s lepšími podmínkami. Dochází k 

postupnému přesunu rozhodovacích aktivit na regionální úroveň, protože zde se vytvářejí 

nové příležitosti, které jsou základem pro zvyšování konkurenceschopnosti regionů v 

globalizované světové ekonomice."15  

Evropská unie se jako politický subjekt zaměřila na zvýšení úrovně 

konkurenceschopnosti. Lisabonská strategie rozvoje 2000 – 2010 byla završena politickou 

integrací evropských států. Strategie Evropa 2020 předpokládá, že jednotlivé členské státy si 

samy stanoví národní cíle. Evropská komise ve strategii "Evropa 2020 - evropská strategie 

růstu"16 vymezila posílení konkurenceschopnosti heslem "Unie inovací." Cílem nové agendy 

je vytvořit příznivé podmínky pro výzkum a inovace, aby vznikly nové výrobky a služby, 

byly zaváděny IT technologie a modernizován pracovní trh.17 Vláda České republiky přijala 

opatření, kterým se zavázala zvýšit produktivitu práce o 20% ve srovnání s rokem 2010 a 

zvýšit národní investice do výzkumu a vývoje ve výši 2,7% HDP.18 

 

 

 

                                                 
14 Evropská komise, Hospodářské a finanční věci, Globalizace, [online], [cit. 30. 7. 2015]; Dostupné: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_cs.htm 
15 STÁNÍČKOVÁ, M. MELECKÝ, L.: Konkurenceschopnost Evropské unie v procesu globalizace světové 

ekonomiky. Současná Evropa, 2013, [online], [cit. 5. 8. 2015]; Dostupné: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wE4bZici6g0J:www.vse.cz/se/71+&cd=2&hl=cs&ct=cl

nk&gl=cz 
16 Evropská komise, Politiky Evropské unie, Evropa 2020 - Evropská strategie růstu, 2014, ISBN 978-92-79-

41434-3, s. 12 
17 viz. Příloha P I-1, Měření konkurenceschopnosti České republiky 
18 Vláda české republiky, Strategie Evropa 2020 a ČR, [online], [cit. 5. 8. 2015]; Dostupné: 

http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/ 
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1.2 Podnikání, inovace a regionální rozvoj - výklad pojmů 

1.2.1 Podnikání, podnik, podnikatel, firma 

 Definice podnikatele je upravena v Části první, Hlavě II., Dílu 5., § 420 - 435 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.19 Podnikatelem je dle § 420 občanského zákoníku fyzická 

nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 

činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku. Podle této definice se pro to, aby byla osoba považována za podnikatele, 

nevyžaduje podnikatelské oprávnění. Rozhodujícím kritériem je, jak se osoba v právním styku 

fakticky chová, tedy skutečná povaha profesionální činnosti podnikatele. 

 Dosažení zisku je hlavním cílem podnikatelských aktivit, je tedy smyslem podnikání, 

které tak představuje neustálý růst hodnoty a majetku firmy. Soustavná činnost neznamená 

činnost nepřetržitou, ale takovou, která je vykonávána s vidinou, že bude vykonávána i 

nadále. Nesmí se jednat o činnost náhodnou, nahodilou nebo příležitostnou – ta není 

podnikáním. Za soustavnou činnost však lze považovat i to, když je podnikatel zaměstnán a 

podniká pouze ve svém volném čase nebo podniká pouze v určité roční době. Podnikáním je i 

činnost prováděná několikrát do roka s úmyslem ji opakovat. Samostatnost indikuje, že osoba, 

která činnost provozuje, může sama rozhodovat o době a místě výkonu činnosti a organizaci 

práce podle své vlastní svobodné úvahy a volby. Dále musí finančně sama zajišťovat chod 

podnikání a sama čerpat a rozhodovat o použití zisku z činnosti. Podnikatel provádí svoji 

činnost pod vlastním jménem a je-li zapsán do obchodního rejstříku, pod názvem firmy. Tím 

vystupuje z anonymity a osoby, které jednají podle jeho pokynů, musí jednat jeho jménem 

nebo jménem firmy. 

 Vlastní odpovědnost je základem podnikání, nelze se zbavit rizika a odpovědnosti 

vyplývající z podnikání. Podnikatel – fyzická osoba odpovídá za veškeré závazky vyplývající 

z jeho podnikání celým svým majetkem. To znamená, že nejen obchodním, ale i majetkem 

určeným pro vlastní potřebu. Podle § 421 občanského zákoníku se za podnikatele považuje 

i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je tedy nadále každá osoba, která je 

zapsaná v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda provozuje podnikatelskou činnost. 

                                                 
19 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [cit. 28. 11. 2015]. Dále jen „občanský zákoník“. 

 

http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/zapis-firmy-do-obchodniho-rejstriku.html
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 Úprava právního postavení firmy se přesunula z obchodně-právního předpisu do 

občanského práva, což je zdůvodněno tím, že obecný pojem podnikatel zahrnuje i význam 

firma ve smyslu podnikatelský subjekt.  

Regulace obchodní firmy je uvedena v OZ v Části první, Hlavě II., Díle V., § 423 - 

428. Úprava je velmi stručná, obsahuje pouhých šest paragrafů (proti dřívějším pěti 

paragrafům obchodního zákoníku). Paragraf 423 OZ uvádí: (1) Obchodní firma je jméno, pod 

kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních 

firem. (2) Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo byl 

dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou 

soutěží. Záleží na každém podnikateli, jak bude respektovat zákaz zaměnitelnosti a 

klamavosti firmy a jak dokáže předejít právním nejistotám spojeným s identifikací firmy.  

Občanský zákoník nově nahrazuje pojem podnik v § 502 pojmem obchodní závod, což 

je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k 

provozování jeho činnosti. Stanoví vyvratitelnou domněnku, že závod tvoří vše, co zpravidla 

slouží k jeho provozu. Závod může mít i pobočku, která je definována jako část závodu, která 

vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude 

pobočkou.  

Rodinný závod (§700 OZ) je definován jako závod, ve kterém společně pracují 

manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s 

manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. 

Přitom na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na 

členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.  

Věcná povaha firmy odpoutává firmu od závodu a spojuje ji s osobou podnikatele, 

pro něhož představuje firma jednoznačný identifikační znak. Pojetí firmy se shoduje s 

ostatními průmyslovými právy na označení. Závod a firma se stávají samostatnými věcmi 

a mohou sdílet odlišné osudy. Firma tak může být převáděna spolu se závodem nebo 

pobočkou, ale i samostatně, je možno uvažovat též o poskytnutí licence k užívání 

obchodní firmy. Z hlediska územní působnosti a specifikace regionů upozorňuje Jaromír 

Kožiak20 na skutečnost, že příkladem nepřípustné paušalizace může být judikatura vyšších 

soudních instancí věnovaná rozlišovací schopnosti geografických dodatků k obchodní firmě. 

                                                 
20 KOŽIAK, J.: Obchodní firma v judikatuře a právní praxi, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 

katedra obchodního práva, 2013, str. 156 
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Soudy zde často nesprávně zobecňují, že uvedení místa nebo jiného geografického údaje 

v obchodní firmě nemůže být samo o sobě dostatečným odlišením firmy tak, aby byla 

nezaměnitelná. Praxe totiž ukazuje, že situace, za kterých je odlišení uvedením místa 

dostatečné, skutečně existují. Regionální označení, vztažené ke geografií, lze považovat za 

výrazný prvek konkurenceschopnosti. 

1.2.2 Konkurenceschopnost - průvodní znak podnikání 

Regionální konkurenceschopnost je ve strategii Evropské unie založena na 

ekonomických a sociálních faktorech, využívání přírodních zdrojů a podpoře výzkumu a 

vývoje. Institucionální podpora je zaměřena na zvyšování produktivity práce, využívání 

znalostí, nových technologií a zavádění inovací s důrazem na rozvoj lidských zdrojů a 

zvyšování zaměstnanosti. Konkurenční výhody jednotlivých států EU jsou různorodé. Výhoda 

není v nízkých nákladech na produkci, ale v možnosti využívat "inovační kapacitu" 

(innovation driven competitiveness). Teoretik ekonomických věd Josef Bič uvádí, že 

vyhodnocování výkonnosti konkurenceschopnosti je pro národní ekonomiky ukazatel 

úspěšnosti.21 Porter jakoby předvídal dynamiku globálního světa. Konkurenční výhoda 

vyrůstá z hodnoty, kterou je podnik (region) schopen vytvořit, a která převyšuje náklady 

podniku na její vytvoření. Hodnota je myšleno vždy to, co je kupující ochoten zaplatit. 

Orientace Evropské unie na podporu vědy a vývoje nových technologií je v souladu s teorií o 

konkurenčních výhodách.  

Jednotlivé země i regiony v souladu s teorií konkurenceschopnosti usilují o získání 

podílu či jeho udržení na mezinárodním trhu. Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD) se zaměřuje na měření produktivity práce, která je ovlivňována přístupem ke 

kapitálu a mírou vzdělání lidských zdrojů. Definice konkurenceschopnosti OECD je 

vymezena jako schopnost korporací, odvětví, regionů, národů a nadnárodních celků generovat 

vysokou úroveň příjmů z výrobních faktorů.22 Index konkurenceschopnosti regionu je 

informace pro globální investory kam vhodně umístit kapitál. 

 

 

                                                 
21 Bič, J.: Konkurenceschopnost a její měření, In: Bariéry konkurenceschopnosti, Praha, Oeconomica, ISBN 978-

80-245-1444-4, s. 34 
22 Viz. Bič, J.: Konkurenceschopnost a její měření, s. 35 
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Graf. 1-1: Porterův model tržních sil, které rozhodují o výnosnosti odvětví 

 

Zdroj: PORTER, E. Michael. Konkurenční výhoda. 

1.2.3 Inovace a inovační podnikání  

 Inovační procesy se všeobecně pokládají za klíč k hospodářskému rozvoji. Představují 

soubor činností, které vedou k úspěšné výrobě, vstřebávání a využití novinek v ekonomické a 

sociální sféře. Navrhují nová řešení problémů, a tak umožňují naplňovat potřeby jednotlivců a 

společnosti. Základní definici inovací uvádí dokument OECD „Oslo Manuál (Innovation).“23  

 Pod pojmem „výrobek“ se v „Oslo Manuál“ rozumí jak zboží, tak služba (produkt). 

Netechnické inovace jsou zejména organizační a podnikatelské (manažerské) inovace 

(implementace pokrokových metod řízení QTM, zavedení významných změn organizační 

struktury, implementace nových nebo podstatných změn ve strategické orientaci společnosti i 

firmy), sociální inovace. Inovace mohou být výsledkem výzkumné činnosti (v EU je tato 

forma vzniku inovace dlouhodobě podporována), výsledkem nákupu know-how nebo licence, 

                                                 
23 The Measurment of Scientific and Technological Activities, Dostupné: 

http://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf 
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výsledkem určité podnikatelské aktivity (investování do nového výrobního nebo jiného 

zařízení, organizační opatření, využití informačních technologií) nebo jiných opatření či 

činností (sociálních aktivit, vzdělávání, aktivit ve zdravotní péči). 

 Hlavní dělení je na inovace technické a netechnické. Technické inovace jsou 

výrobkové a technologické sestávající ze zavedení nových výrobků a podstatného zlepšení 

vyráběných výrobků a používaných technologií. Inovace se pokládá za realizované 

uplatněním nového nebo zlepšeného výrobku na trhu, nebo použitím nové nebo zlepšené 

výrobní technologie. Technická inovace zahrnuje soubor vědeckých, organizačních, 

finančních a obchodních aktivit.  

Český statistický úřad pro standardizaci užívá výklad produktová, procesní, 

marketingová a organizační inovace.  

 PRODUKTOVÁ INOVACE – představuje zavedení zboží nebo služeb nových nebo 

významně zlepšených s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. To zahrnuje 

významná zlepšení v technických specifikacích, komponentech a materiálech, softwaru, 

uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristikách. Termín „produkt“ je používán 

pro pokrytí jak zboží, tak služeb. Inovace produktů zahrnují, jak zavedení nového zboží a 

služeb, tak i významná zlepšení ve funkčních či uživatelských charakteristikách stávajícího 

zboží a služeb. 

 PROCESNÍ INOVACE – představuje zavedení nové nebo významně zlepšené 

produkce (výrobních metod) anebo dodavatelských metod. Zahrnuje významné změny ve 

výrobní technice, zařízení a/nebo softwaru a distribučních systémech. Patří sem i snížení 

ohrožení (zátěže) životního prostředí či bezpečnostních rizik.  

 MARKETINGOVÁ INOVACE – představuje zavedení nové marketingové metody 

obsahující významné změny v designu produktu nebo balení, umístění produktu, podpoře 

produktu či ocenění. Rozlišujícím znakem marketingové inovace ve srovnání s ostatními 

změnami v marketingových nástrojích podniku je zavedení marketingové metody, která 

nebyla podnikem dříve používána. Musí být součástí nového strategie, která reprezentuje 

významný odklon od stávajících marketingových metod podniku. Marketingové inovace 

zahrnují významné změny v designu produktu a vztahují se ke změnám v podobě a vzhledu 

produktu, které nemění jeho funkční nebo uživatelské charakteristiky. Obsahují metody v 

umístění produktu, které se týkají nových prodejních kanálů. Inovace v oceňování zahrnují 

nové cenové strategie prodeje podnikového zboží nebo služeb. 
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 ORGANIZAČNÍ INOVACE – představuje zavedení nové organizační metody v 

podnikových obchodních praktikách, organizaci pracovního místa nebo externích vztazích s 

cílem zkvalitnit inovační kapacitu podniku či charakteristiky výkonnosti. Organizační inovace 

v obchodní praxi zahrnuje implementaci nových metod pro organizaci standardních postupů a 

procedur pro provádění práce. Inovace v organizaci pracovního místa zahrnují implementaci 

nových metod pro rozdělení odpovědností a přijímání rozhodnutí mezi zaměstnance, 

rozdělení práce uvnitř a mezi podnikovými aktivitami.24 

1.2.4 Pojetí regionu a regionalistika 

 Postavení národního státu a problematika regionálního rozvoje, jak upozorňuje Jiří 

Blažek,25 je studována v kontextu prohlubující se globalizace. "Rozdíly jsou podmíněné 

výchozím úhlem pohledu, ale také módními tématy. Celá plejáda těchto faktorů pak vyúsťuje 

až v nepřehledný soubor pojmů, konceptů i teorií regionálního rozvoje."  

 Regionalisté Helena Hudečková a Adéla Ševčíková vnímají regionální vědu jako 

multidisciplinární vědní obor, který se zabývá územními systémy a regiony.26 Základním 

cílem regionalistiky je řešení regionálních disparit, které skrývají vlivy, které lidé často 

nemohou zvrátit. "Regionální disparita jsou rozdílné ekonomické a sociální podmínky v 

regionech. Faktory, které disparity ovlivňují, mají povahu historickou, administrativní, 

zeměpisnou, ekologickou, infrastrukturální, politickou, demografickou, ekonomickou či 

sociální i kulturní."27  

 Východiska pro pojetí regionu zpracoval Zbyněk Holub, přičemž uvádí, že "nelze 

stanovit všeobecně platnou definici. V mezinárodním měřítku je region chápán jako obecný 

název pro menší územně ohraničené jednotky určitého většího územního celku."28 Holub 

region definuje jako koncept formulující a evidující vznik, udržování a prohlubování 

nerovnoměrností (nehomogenit) uvnitř celků. Regionalista František Krejča oponuje: "Region 

představuje území, na kterém se v relativně homogenním celku soustřeďují jevy, které 

specifickým způsobem odrážejí způsob života lidí v daných podmínkách, a se kterým se jeho 

                                                 
24 SPILKOVÁ, J., Inovační aktivity podniků v České republice, Praha, Český statistický úřad, Odbor statistik 

rozvoje společnosti, 2014, ISBN 978-80-250-2541-3, s. 123 
25 BLAŽEK, J.: Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na zdroje 

konkurenceschopnosti v současném světě? Geografie, 2012, č. 2, ročník 117, s. 209 
26 HUDEČKOVÁ, H. a kol.: Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova, Praha, Česká zemědělská 

univerzita, 2007, ISBN 978-80-213-1413-9, s. 2 
27 Tamtéž, s. 3 
28 HOLUB, Z. a kol.: Region, regionalistika, regionalismus a regionalisté, Praha, Vysoká škola evropských 

studií, 2007, ISBN 978-80-86708-39-3, s. 61 
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obyvatelé identifikují po dobu života několika po sobě jdoucích generací."29 Komplexnější 

pohled prosazuje Růžena Krninská, jež zaujímá celostní (holistický) přístup, aby zvýraznila 

nové souvislosti, které vyplývají z globalizace: "prvky globální kultury prostupující do 

regionů jsou zatím tvořeny novými technickými, technologickými a vědeckými poznatky."30 

  Integrace států do nového celku Evropské unie se projevuje tím, že převažuje hledisko 

ekonomicko - správní nad kulturně - historickým. Jednotlivé oblasti jsou definovány vnitřní 

strukturou, která identifikuje centra z hlediska koncentrace pohybu osob a služeb. Ekonomika 

a hledání konkurenční výhody determinují definování regionu.  

Graf 1-4 Srovnání odlišných hierarchických vnímání úrovní regionů 

 

Zdroj: KREJČÍ, T.: Regionální rozvoj, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 10 

 Funkce státu nebo institucí, které integrovaly výkonnou moc formou politických 

rozhodnutí, ovlivňuje regionální rozvoj. Infrastruktura území je pro ekonomický rozvoj 

zásadní jako faktor ekonomického rozvoje. Hierarchická koncepce regionu představuje 

soubor infrastruktury a společných zájmů uživatelů infrastruktury. Regionalista Miroslav 

Konečný v tomto pojetí region definuje "jako vymezené území s definovanými prvky, ve 

kterém existuje specifická, funkční a související infrastruktura a prosazuje se společný zájem 

na rozvoji regionu a zlepšení blahobytu obyvatel. Chápeme-li region jako integrální součást 

                                                 
29 KREJČA, F., S.: Region a regionalismus, In. Region, regionalistika, regionalismus a regionalisté, Vysoká 

škola evropských studií, 2007, ISBN 978-80-86708-39-3, s. 91 
30 KRNINSKÁ, R.: Celostní náhled na problematiku rozvoje regionů. In. Region, regionalistika, regionalismus a 

regionalisté, Vysoká škola evropských studií, 2007, ISBN 978-80-86708-39-3, s. 95 
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dané země, pak musí být v zásadě společný zájem na rozvoji regionu v souladu se zájmy a cíli 

rozvoje země jako vyššího a nadřazeného systému."31  

1.2.5 Regionální ekonomie 

Prostor jako ekonomický faktor je přítomen ve všech ekonomických situacích a 

systémech. V regionální ekonomii je primárním faktorem. Regionální ekonomie představuje 

vědní oblast, jejímž těžištěm jsou ekonomicky významné územní vztahy a jevy. Příznačná je 

víceoborová základna, která se při prostorově zaměřené interpretaci ekonomických procesů 

využívá. Regionální ekonomie terminologicky zahrnuje vedle kategorie „region-regionální" i 

pojem „lokalita-lokální", který vyjadřuje územní celek. Obecně se předpokládá, že tento celek 

se chápe jako součást určitého regionu.  

 Prostorová diferenciace vytváří ekonomickou identitu regionu jako objektu, na němž 

se definují systémy územního celku, jehož ekonomická výkonnost a vývoj jsou ovlivňovány 

regionálně specifickými faktory a který disponuje vlastní „regionální ekonomikou". Zároveň 

činí předmětem zájmu vertikální i horizontální prostorové vztahy mezi regiony navzájem i 

mezi ekonomickými subjekty obecně. Pro regionální analýzu ekonomických informací je 

klíčovým hlediskem územní diferenciace, na jejímž základě se zkoumají příčiny a následky 

odlišného vývoje územních celků a provádějí se prostorové, časové a věcné komparace. Ty 

umožňují vyhodnocovat uplatnění prostorových faktorů v širších, i nadoborových 

souvislostech a jsou pro regionální ekonomii a regionalistiku nepostradatelné.32 

 Za regionální ekonomiku považujeme ekonomický systém vymezený na územních 

celcích (regionech s různými rozměry a strukturami), které jsou součástí větších 

ekonomických systémů (národních či nadnárodních ekonomik, apod.), avšak projevují se jako 

relativně samostatné celky s vlastní identitou. Zatímco celostátní i nadnárodní hospodářská 

politika musí v řadě ohledů pracovat s generalizacemi a abstraktními předpoklady, regionální 

měřítko umožňuje - podle povahy kritérií a velikostí územního útvaru - tyto předpoklady 

převádět do konkrétní podoby. Územní veřejná správa, ať již v podobě státní správy či 

samosprávy představuje svébytnou ekonomickou sféru. Ucelený systém poznatků z 

                                                 
31 KONEČNÝ, M. a kol.: Inovační centra: transferová inovační pracoviště, inkubátory pro výchovu inovačních 

podnikatelů, vědecko-technické parky v regionálním rozvoji, Ostrava, VŠB-TU, 2001, ISBN 80-7078-873-9, s. 

58 
32 MACHÁČEK, J.: Regionální a municipální ekonomie, Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2011, ISBN 978-

80-245-1836, s. 19 
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ekonomické teorie i praxe, o který by se veřejná územní správa opírala, je předpokladem 

jejího účinného fungování. Ekonomika veřejného sektoru je zásadním způsobem vázána na 

regionalistiku, zejména regionální ekonomii, podmiňující účinné využívání zdrojů v tomto 

sektoru. Vedle forem, které mají přímé ekonomické dopady, vstupuje prostor do ekonomické 

analýzy dalšími způsoby, jež se projevují nepřímo. Patří mezi ně urbanistické hodnoty, jimiž 

se dané území vyznačuje, vztahy mezi zastavěným a otevřeným územím, míra prostupnosti, 

kontinuity území, návaznost územních jednotek a na druhé straně přirozené i umělé členění 

prostoru či ohraničování územních útvarů.  

 Regionální ekonomie představuje ucelený poznávací systém. Její možné členění na 

dílčí složky zdůrazňuje aspekty zvláštního významu či vymezuje oblasti aplikace. Mezi 

jednotlivými složkami existuje mnoho přesahů, společných prvků i komplementárních vazeb. 

Sféru působnosti oboru charakterizuje následující členění:33 

1) ekonomika regionů a lokalit (různých rozměrů) jako relativně samostatných celků (vývoj 

ekonomické báze, vztahy mezi vstupy a výstupy); 

2) ekonomika vázaná na územní veřejnou správu (vztahy mezi obcí a hospodářskými 

subjekty, daňové podmínky); 

3) vztahy mezi územními celky (jejich součástmi, prvky) navzájem - interregionální vztahy 

(toky, komunikace, mobilita produkčních faktorů); 

4) prostorové stránky obecných ekonomických jevů a procesů, (nabídka-poptávka, tržní 

rovnováha, ceny, zaměstnanost); 

5) regionálně ekonomické součásti ekonomiky veřejného sektoru (lokalizace investic v tomto 

sektoru, efektivnost fungování zařízení); 

6) environmentální ekonomika týkající se území (ekonomické dopady územně vázaných 

externalit, územní diferenciace plateb za znečištění) 

 Regionální ekonomie vytvářená šesti relativně autonomními součástmi, představuje 

vědní oblast, jejímž těžištěm jsou ekonomicky významné územní vztahy a jevy. Naproti tomu 

regionální ekonomika vyjadřuje ekonomický systém (či systémy) vymezený na reálných 

územních celcích.   

Prostorová ekonomie - lokalizace 

 Regionální ekonomie představuje obor integrující více relativně samostatných oblastí 

ekonomické analýzy. Logický a objektivní je předpoklad nerovnoměrného územního vývoje, 

                                                 
33 viz. MACHÁČEK, J.: Regionální a municipální ekonomie, s. 53 
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který vyplývá z prostorové diferenciace, pokud jde o územní dispozice regionů, z nichž 

některé mohou mít dlouhodobý charakter, zatímco jiné jsou proměnlivé. 

 Lokalizace staveb, zařízení, ekonomických subjektů a činností představuje 

mnohorozměrný ekonomický problém. Netýká se pouze firem a aktivit, které mají zájem do 

území vstoupit, ale rovněž subjektů, které v něm již působí a realizují své zájmy. Lokalizace 

zásadním způsobem ovlivňuje vývoj prostorově ekonomického myšlení. Faktory, které 

lokalizační rozhodování ovlivňují, rozdělujeme na všeobecné vstupující a speciální, jež se 

týkají různých odvětví.  

Lokalizace je pojmem vyznačujícím se velkým obsahovým rozpětím. Představuje 

umístění hospodářských subjektů, zařízení a činností produkčního zaměření, stejně jako 

ostatních organizací, institucí, objektů a aktivit, v jejichž případě jsou prostorová volba, její 

územní alternativy i důsledky a změny, které lokalizace vyvolává, předmětem ekonomické 

analýzy. 

 Podle rozměru územních celků zahrnuje lokalizační rozhodování zpravidla více 

úrovní. Obvyklé jsou tři stupně: makro-úroveň (region), mezzo-úroveň (sídlo, areál) a mikro-

úroveň (lokalita, pozemek). Výběry kritérií se na každé úrovní mohou lišit.34 

Lokalizaci věnovala pozornost řada teoretiků. Klíčovým prvkem se stala polohová 

renta. Vysvětluje závislost na přepravních nákladech, z nichž se odvozuje lokalizace jejich 

výroby a podmíněnost rozhodovacího procesu při umístění objektů, lidí a aktivit v prostoru. 

Prostorová organizace produkce odrážející relace mezi poptávkou, nabídkou a cenou vychází 

z ekonomických vztahů zahrnujících vliv vzdálenosti na náklady, poptávkový prostorový 

potenciál odbytu, rozmístění populace s ohledem na vytváření tržních zón, mobilitu 

spotřebitelů, polohovou rentu a další faktory. Lokalizace respektuje princip polohové renty. 

Způsoby využití půdy ve vzájemné soutěží o nejpřístupnější lokalizaci, kde je rozhodující 

schopnost vynakládat prostředky na pořízení konkrétní lokality. Platí zde pravidlo optimální 

lokalizace podniku prostřednictvím minimalizace dopravních nákladů. Lokalizace podmiňuje 

konkurenceschopnost velikostí úspor.  

                                                 
34 viz. MACHÁČEK, J.: Regionální a municipální ekonomie, s. 55 
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Vnitřní úspory se dělí na úspory z rozsahu a ze specializace. Úspory z rozsahu jsou 

dosahovány expanzí firmy. Jedná se o úspory získané zvětšením objemu produkce, což 

umožňuje snížit jednotkové náklady, neboť část nákladů má fixní povahu (náklady na vývoj 

výrobku, zaškolení pracovníků, cena používané technologie apod.). Jinou možností dosažení 

úspor z rozsahu jsou inovace v oblasti organizace, procesu výroby nebo samotného výrobku 

umožněné zvýšením objemu produkce. Úspory z rozsahu jsou ovlivněny především 

omezenou dělitelností některých výrobních faktorů, možností specializace, efektivnějšími 

metodami organizace, změnami relace mezi fixními a oběžnými náklady a efektem učení. 

Úspory ze specializace jsou dosahovány v situaci, kdy se výrobou určitého zboží 

snižují náklady na výrobu jiného zboží, například využíváním stejné nebo podobné 

technologie. Vnější úspory - úspory získané díky existenci jiných aktérů nebo veřejnou 

disponibilitou některých zdrojů. Vnější úspory mohou být finanční povahy, například úspory 

vzniklé na základě expanze ostatních firem, což může vést ke snížení jednotkových cen 

vstupů. Jiným příkladem vnějších úspor je například kvalitní veřejný vzdělávací systém, 

připravující budoucí pracovníky pro soukromé firmy. 

 Podmnožinou vnějších úspor jsou aglomerační úspory, dosahované díky blízkosti 

jiných firem. Jsou identifikovány tři typy těchto úspor, a to (1) sdílení pracovního trhu 

(zaměstnancům i zaměstnavatelům poskytuje větší možnost volby, dále v případě propuštění z 

důvodu ekonomických potíží zaměstnavatele poskytuje zaměstnanci větší šanci nalézt nové 

místo), (2) šíření technologií z blízkých firem a (3) společné využívání specializované 

infrastruktury a specializovaných dodavatelů. Aglomerační úspory je možno rozdělit na dva 

základní typy: a) lokalizační úspory (úspory dosažené vzájemnou blízkostí firem stejného 

odvětví a b) urbanizační úspory (úspory dosažené vzájemnou blízkostí firem různých 

odvětví).35 Za hlavní mechanismus pro dosažení lokalizačních úspor je považován pokles 

transakčních nákladů díky vzájemné blízkosti firem. V případě urbanizačních úspor se jedná 

hlavně o úspory vzniklé společným sdílením institucí a zdrojů považovaných za veřejné 

zboží, včetně infrastruktury a trhu práce. V současnosti se za významné aglomerační úspory 

považují mechanismy posilující konkurenceschopnost vzájemně blízkých firem především 

prostřednictvím procesu učení a tvorby inovací. Za nejvýznamnější aglomerační výhody je 

                                                 
35 BLAŽEK, J. a kol., Teorie regionálního rozvoje, Praha, Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2011 ISBN 

978-80-246-1974-3, s. 65 
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možno považovat kumulativní mechanismy založené na rozdílech ve schopnosti učit se a v 

tvorbě inovací, přičemž významnou roli hrají podpůrné instituce a také motivace. 

1.2.6 Regionální politika a rozvoj regionů 

 Veřejná politika je vědní obor, který pracuje se stejnými proměnnými jako 

regionalistika. Politolog Martin Potůček vymezuje veřejnou politiku pojmy: veřejný zájem, 

veřejné záležitosti a veřejný prostor, veřejný sektor, veřejné finance, veřejné statky a právo.36 

Regionální politiku pak chápe jako rozhodování, které usiluje o vyvážený rozvoj socio-

ekonomického potenciálu regionů. 

 Základem veřejné politiky je správní právo, jehož obsah je objasněn, buď podle 

subjektů (kdo spravuje) nebo podle objektů (co se spravuje).37 Teoretik veřejné správy Dušan 

Hendrych dovozuje, že právní věda klade důraz na formální stránku, a proto vymezuje správu 

jako činnost vykonávanou státními orgány (úřady) nebo orgány jiných veřejnoprávních nebo 

soukromoprávních subjektů, které jsou v této činnosti svázány určitými formálními příkazy. 

Tyto formální příkazy mají podobu abstraktních nebo konkrétních aktů, zpravidla 

vyjádřených obecně závazným právním předpisem nebo vnitřním předpisem. Právní pojetí 

správy vždy zvýrazňuje legalitu, autoritu a legitimitu.  

 Globalizace přinesla mimo technologického pokroku i nové metody řízení věcí 

veřejných, a to formou outsourcingu jako efektivního ekonomického nástroje na řízení 

veřejných statků. Rozporem v obecném pojetí správy je nyní určit, kdy se jedná o správu 

veřejných záležitostí, a kdy záležitostí soukromých. Z věcného hlediska, upřesňuje Hendrych, 

je rozdíl mezi veřejnou a soukromou správou, jednak v míře právní vázanosti, jednak v cíli, 

který soukromá nebo veřejná správa sleduje. Současně se však projevuje tendence k 

oslabování národních hranic z hlediska pohybu pracovních sil, zboží, služeb a kapitálu, v 

evropském měřítku pak nejvíce v rámci Evropské unie. Národní vlády tak přesouvají 

kompetence ve sféře regionální politiky nejen na nižší úrovně správy, ale i na nadnárodní 

orgány, jak je tomu právě v členských zemích Evropské unie. 

 Neexistuje obecně platné pravidlo pro hierarchickou úroveň, na které má být 

regionální politika formulována a realizována. Existují tři základní úrovně: regionální, 

                                                 
36 Viz. POTUČEK, M. a kol.: Veřejná politika, Praha, Sociologické nakladatelství, 2010, ISBN  978-80-864229-

50-2, s. 10 
37 HENDRYCH, D.: Správní věda, Praha, ASPI publishing, 2003, ISBN 80-86395-86-3, s. 12 
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národní, nadnárodní. Konkrétní rozhodnutí by měla záviset na konkrétní povaze cílů 

regionální politiky a na tom, zda jejich dosažení bude spjato s přerozdělováním prostředků, či 

nikoliv.38 

Regionalismus 

 Politický regionalismus vyjadřuje regionální aspirace na získání politické autonomie či 

regionální samosprávy, v extrémních případech pak požadavek na odtržení od státu, jehož je 

příslušné území součástí. Veřejná správa a regionální plánování shodně chápou regionalismus 

jako snahu definovat územní celky pro "střední úroveň vlády a správy" na lokální úrovní, aby 

veřejná správa a regionální plánování byly výkonnější a efektivnější.  

Regionalismus však může být definován jako pocit charakteristické zvláštnosti, 

skupinového vědomí nebo regionální identifikace a loajality, sdílený lidmi, kteří žijí v určitém 

regionu nebo konkrétním území. Explicitně však tento model neobsahuje ekonomickou a 

politickou dimenzi. V evropském měřítku často nastává situace, kdy centrální vláda vytváří 

regiony, kterým ale neposkytuje žádné rozhodovací pravomoci jako politickému nebo 

institucionálnímu subjektu.  

Pojetí regionální politiky - makroekonomie a mikroekonomie 

 Nástroje regionální politiky se člení do dvou základních skupin, a to na nástroje 

makroekonomické a mikroekonomické povahy, které určují charakter zásahů do ekonomiky 

regionu. Regionální politika je součást státní politiky, která je řízena v souladu s místní 

samosprávou a ostatní správou, přičemž společným jmenovatelem všech aktivit je veřejný 

zájem. Regionální politika takto vnímána je koncepční činnost státu, regionálních a místních 

orgánů, jejímž cílem je přispívat k vyváženému a harmonickému rozvoji jednotlivých 

regionů. Regionální politika je řízena dvěma strategiemi:39 

1) Endogenní strategie: regionální zdroje a impulsy - mikroekonomie 

• integrace periferních lokalit a rizikových skupin obyvatel ku prospěchu celé oblasti 

• aktivizace místních iniciativ a zapojení podniků a občanů k formulování budoucnosti 

• podpora vytváření malých a středních podniků a snižování administrativní zátěže 

                                                 
38 WOKOUN, R.: Základy regionálních věd a veřejné správy, Plzeň, Nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, 

ISBN 978-80-7380-304-9, s. 100 
39 KONEČNÝ, M. a kol.: Inovační centra: transferová inovační pracoviště, inkubátory pro výchovu inovačních 

podnikatelů, vědecko-technické parky v regionálním rozvoji, Ostrava, VŠB-TU, 2001, ISBN 80-7078-873-9, s. 

58 
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• podpora inovací a inovativní infrastruktury: technologické a vědecké parky  

• vybudování kvalitní regionální institucionální infrastruktury 

• zlepšení přístupu k finančním zdrojům 

• vybudování poradenské, konzultační sítě  

2) Exogenní strategie: orientace na vnější pobídkový systém - makroekonomie 

• využívání nástrojů a prostředků státní regionální hospodářské politiky 

• využívání podpůrných programů pro rozvoj podnikání 

• využívání programu aktivní politiky zaměstnanosti 

• využívání možností zahraničních programů finanční pomoci 

 Regionální rozvoj v rámci politiky Evropské unie a České republiky kombinuje oba 

přístupy. Základním konceptem je endogenní regionální hospodářská politika zacílená na 

posílení zdrojů a infrastruktury, které již reálně existují v regionu. Mobilizace vnitřních 

regionálních faktorů je orientovaná na specifické přirozené výhody regionu, průmyslové 

tradice, specifické dovednosti a znalosti pracovních sil, podporu místních politických sil, aby 

bylo možno zvyšovat konkurenceschopnost regionu a komunikovat výhody regionu ve 

srovnání s jinými regiony. Realizace regionální politiky je vždy spojená s decentralizací a 

autonomií.  

Teorie růstových pólů 

Teoretickým východiskem celého konceptu se stala teze, že pólem rozvoje je hnací 

ekonomická jednotka (hnací firma, odvětví) nebo soubor vytvořený z takových jednotek, 

přičemž platí, že hnací podniky, obory či odvětví představují hlavní sílu ekonomického 

rozvoje, neboť vyvolávají impulsy k rozvoji dalších firem, odvětví a lokalit. Teorie růstových 

pólů rozeznává čtyři základní typy polarizace: 

1) polarizaci technologickou a technickou, založenou na koncentraci nové techniky a 

technologie v pólech růstu, 

2) polarizaci důchodovou, příjmovou, při které pól rozvoje působí ke koncentraci a růstu 

příjmů v důsledku rozšiřování služeb a opírá se o vyvolanou poptávku, 

3) polarizaci psychologickou, založenou na optimistické anticipaci budoucí poptávky v hnané 

oblasti, 



22 

 

4) polarizaci geografickou, spočívající na koncentraci ekonomické aktivity v určitém 

geograficky vymezeném území. 

 Hlavním autorem obecné teorie polarizovaného rozvoje40 je John Friedmann, který 

zavedl pojem jádro-periférie. Tato teorie se obrací přímo ke skutečným problémům 

regionálního rozvoje v geografickém prostoru a nepokrývá pouze úzký výsek ekonomických 

proměnných. Zdůraznila význam institucionálních struktur a behaviorálních přístupů pro 

regionální rozvoj a široce využívá konceptu autority a podřízenosti. Friedmann navrhnul šest 

skupin kumulativních mechanismů, které zesilují ekonomickou převahu jádrových oblastí na 

periferními regiony: 

1) efekt dominance - oslabování periferie odlivem kapitálu, přírodních a lidských zdrojů 

prostřednictvím (pro jádro jednostranně výhodné) organizace tržních transakcí a 

administrativních systémů („koloniální" vzorec dopravy), 

2) informační efekt - vysoký potenciál pro výměnu informací a další interakce v jádru díky 

koncentraci obyvatelstva, výroby a vysokých příjmů v jádrech, 

3) psychologický efekt - viditelnější příležitosti pro inovace a vytváření očekávání dalších 

inovací v jádru, 

4) modernizační efekt - transformace stávajících sociálních hodnot, chování a institucí ve 

směru snadnějšího přijímání změn a inovací, 

5) efekt vazeb - tendence inovací plodit další inovace v návazných odvětvích, 

6) výrobní efekt - struktura ekonomických vztahů výhodná pro inovující subjekty (využití 

dočasné monopolní pozice, specializace, dosahování vnějších úspor). 

 Problematiku regionálního rozvoje a regionální politiky zkoumal Friedmann na 

příkladu ekonomického vývoje Venezuely. Jeho teorie implikuje binární kategorie: vítěz - 

poražený. Velmi je přeceněna úloha kooperace a řízené hospodářské soutěže formou veřejné 

podpory v periferních regionech.41 

Decentralizace jako princip regionálního rozvoje 

 Politolog Martin Potůček poukazuje, že regionální rozvoj zaměřený na identifikaci 

konkurenční výhody je efektivní jen v případě spoluúčasti regionálních aktérů, což je veřejná 

                                                 
40 BLAŽEK, J.: Teorie regionálního rozvoje, 2011, ISBN 978-80-246-1974-3, s. 118 
41 KREJČÍ, T.: Regionální rozvoj, Brno, Mendelova univerzita, 2010, ISBN 978-80-7375-414-3, s. 53 
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samospráva a občanská společnost.42 Národní úroveň je řízena v úrovni jednotlivých 

členských států, které implementují do své legislativy společná ustanovení EU. Zároveň je 

zřejmá rozdílnost jednotlivých intervencí na základě identifikovaných regionálních disparit.  

 Prioritou Evropské unie je soustředěná pozornost na regionální politiku. Je výrazem 

solidarity mezi členy Evropské unie. Finanční prostředky do těchto oblastí jsou distribuovány 

prostřednictvím finančních fondů a úvěrů. Nadnárodní úroveň regionální politiky ovlivňuje 

Evropská komise a Evropský parlament. Regionální politika na mezinárodní úrovni je z 

globálního hlediska ojedinělá.   

 Evropská unie řídí strukturální politiky již od počátku svého vzniku v 50. letech jako 

součást hospodářské agendy sjednocení trhu uhlí a železa. Základy regionální politiky byly 

položeny založením Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v lednu 1975. 

Rozvojový fond se stal finančním a politickým nástrojem ke snižování nerovnoměrnosti v 

ekonomicko-sociálním vývoji mezi jednotlivými evropskými regiony. Institucionální rozvoj 

regionů vychází z revize Smlouvy o EHS, a to ustanovením nové kapitoly "Hlavy V. 

Ekonomická a sociální soudružnost" ve smlouvě jednotný evropský akt (JEA) v roce 1987. 

Článek 130 a) Smlouvy o EHS stanoví: "K podpoře celkového harmonického vývoje 

Společenství rozvíjí a uskutečňuje aktivity vedoucí k posilování své ekonomické a sociální 

soudržnosti. Společenství se zaměřuje zvláště na zmenšování nerovnoměrností mezi různými 

regiony a zaostalostí regionů, jimž se dostává nejmenší podpory."43 Zásadní význam s 

ohledem na sjednocování přístupů k regionální politice představuje Nařízení Rady (EHS) č. 

2052/1988, jímž došlo k vytvoření územních statistických jednotek (NUTS). Jednotky (NUTS 

l, NUTS 2 a NUTS 3) mají definovány závazné intervaly v počtu obyvatel. Aplikace tohoto 

principu umožňuje srovnávat v rámci zemí EU regiony obdobné velikosti (HDP regionu vůči 

průměru celé EU). Konkrétní podpora probíhá v rámci EU na úrovni jednotek NUTS 2 - 

regionů soudržnosti. Implementace regionální politiky se v členských zemích EU používá 

nomenklatura územních statistických jednotek NUTS (Nomendature děs Unités Territoriales 

Statistiques) v úrovní NUTS l až NUTS 3, které mohou být doplněny o dvě nepovinné nižší 

                                                 
42 Viz. POTUČEK, M. a kol.: Veřejná politika, Praha, Sociologické nakladatelství, 2010, ISBN  978-80-864229-

50-2, s. 21 
43 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, Smlouva o EHS - původní znění. [on-line]. [cit. 

9. 8. 2015] Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:xy0023 
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úrovně: místní administrativní jednotky LAU (Local Administrativě Unit) v úrovních l nebo 

2.44 

 Politolog Michael Baun a Dan Marek se zaměřili na zkoumání vlivu strukturálních 

fondů EU na regionální politiku členských států. Regionální politika EU se stává faktorem, 

který v členských státech ovlivňuje přesun politického rozhodování a kompetencí z národní 

na regionální úroveň a přispívá ke vzniku „Evropy regionů.“ Vliv regionální politiky je v 

jednotlivých zemích ale velmi rozdílný. Dopady jsou minimální zejména tam, kde národní 

vlády cílevědomě omezují vliv EU na domácí politiku.45 Základní principy regionálního 

rozvoje jsou ukotveny v Evropské strukturální politice,46 která je definována pojmy: 

Koncentrace, Programování, Doplňkovost, Partnerství.47  

 Regionální rozvoj velmi úzce souvisí s územní agendou Evropské unie. Lisabonská 

smlouva rozšířila obsah pojmu soudržnost o územní (teritoriální) rozměr. V rámci reformy 

politiky soudržnosti v období 2007 – 2013 zůstalo hlavním cílem snížení rozdílů regionů 

prostřednictvím harmonického rozvoje celé EU. Strategický dokument politiky soudržnosti 

byl obohacen o nový pojem: územní dimenze. Lisabonská smlouva uvedla územní soudržnost 

jako prioritu rozvojového plánu Strategie Evropa 2020. Z hlediska institucionálních 

intervencí se jedná o transformaci politiky soudržnosti na místně orientovanou rozvojovou 

politiku. Územní dimenze je zaměřená na urbánní rozvoj. Cílem je koncentrace a efektivita 

investic, posílení vazby mezi venkovskými a městskými oblastmi.48 

 Analýza "Stav a perspektivy území Evropské unie" charakterizuje nové země EU 

z hlediska územního rozvoje: "Ve všech těchto zemích jsou metropolitní oblasti kolem 

hlavních měst výrazně dominantní. Kvůli opožděné suburbanizaci nyní větší města trpí 

zrychleným živelným růstem. Některé venkovské oblasti jsou v krizi, jsou špatně dostupné, 

mají nedostatek odpovídajícího finančního a sociálního kapitálu a také trpí vážným sociálním 

                                                 
44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003, o zavedení společné 

klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). 
45 BAUN, J., MAREK, D.: Příprava České republiky na regionální politiku Evropské unie - regionalismus 

versus centralizace, [on-line], [cit. 20. 8. 2015]; Dostupné: 

file:///C:/AA_Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20projekty/B /Aakvizice_manu%C3%A1ly/zdenek/MV2002-

4%20Baun,%20Marek.pdf 
46 viz. Příloha P I-2, Principy regionálního rozvoje EU 
47 ADA, O.: Development of and prospects for the European Union multi-level governance systém / reforms and 

fundamental principles of European cohesion policy, Centre interanational de Formation Européene, 2009, [on-

line], [cit. 20. 8. 2015]; Dostupné: http://www.ie-ei.eu/IE-EI/Ressources/file/memoires/2009/ADA.pdf 
48 Národní dokument k územní dimenzi, Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj, Verze 1.0. 22. 8.2014, [on-line], 

[cit. 20. 8. 2015]; Dostupné: http://www.mmr.cz/getmedia/8e814204-7966-48dd-ad89-

cadeba792e5e/NDUD_verze-srpen-2014.pdf, s. 35 
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vyloučením – často ještě zhoršeným etnickou segregací."49 Ekonomka Šárka Laboutková ve 

studii Vliv decentralizace na ekonomickou výkonnost a efektivnost v regionech EU prokázala, 

že decentralizace moci má pozitivní vliv na ekonomickou výkonnost regionů. Zásadní se 

ukázaly být rozhodovací kompetence, nikoli výkonné pravomoci.50  

 Je patrné, že mezi regiony existují rozdíly, jak v rámci České republiky, tak v prostoru 

Evropské unie. Tyto regionální disparity nejsou ve strategických dokumentech chápány jako 

překážka rozvoje, ale jako možný předpoklad pro vytvoření konkurenční výhody nebo 

předpoklad změny. Veřejná politika je společenským nástrojem, který změny iniciuje. 

Geografické a sociální předpoklady jednotlivých regionů nejsou shodné, proto politické 

nástroje slouží k proporcionálnímu rozvoji všech oblastí tak, aby se eliminovaly externality, 

jež mohou vyústit do krizového vývoje. Vytvoření statisticky srovnatelných jednotek NUTS 

umožňuje vytvářet nediskriminační podmínky rozvoje regionů tak, aby byl využit jejich 

hospodářský, demografický a přírodní potenciál. 

 Charakteristickým rysem globálního světa je vznik nové nadnárodní úrovně 

společností. Globální podniky se pohybují v rovině multikulturních společností s 

interkulturálním managementem, pro který je již nezbytností pracovat s rozdílnostmi různých 

sociálních skupin a aktivně hledat harmonické souznění napříč kulturami. Globální proměny 

postindustriální civilizace spojené s diskontinuitou hospodářského vývoje v regionech budou 

zasahovat do vývoje jednotlivých regionů a vytvářet disparity. Globalizace může vystupovat 

jako protiklad regionalizace, ale nemusí ji popírat. Politika, která je založena na podpoře 

dílčích regionů, může naopak pomoci těmto regionům s jejich začleněním do globálního 

světa. 

 Evropskou unii v těchto souvislostech musíme vnímat jako nadnárodní společenství. 

Stává se „hierarchicky vyšším regionem" v rámci světových rozměrů, který lze sjednotit na 

základě určité identity. Sjednocujícím prvkem Evropské unie se staly pojmy solidarita a 

subsidiarita. 

                                                 
49 Územní agenda Evropské unie 2020, (2011), ISBN 978-80-87318-19-5, [on-line], [cit. 20. 8. 2015]; Dostupné 

z: http://www.mmr.cz/getmedia/3c847584-d4f1-4c03-b808-f9c3b31b3212/Uzemni-agenda-2020-(CZ-verze). S. 

71 
50 LABOUTKOVÁ, Š.: Vliv decentralizace na ekonomickou výkonnost a efektivnost v regionech EU, Liberec, 

technická univerzita v Liberci, 2012, ISBN 978-80-7372-918-9, s. 35  
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1.3 Regionální politika v České republice 

 Regionální politika se v České republice zejména v uplynulých letech zařadila mezi 

vládní politiky a nástroje, které přispívají k vyváženému rozvoji území a zajištění územní 

soudržnosti. Základním východiskem pro regionální politiku je článek 99 Ústavy ČR, který 

vytváří ústavněprávní základ pro existenci obcí a vyšších územních samosprávných celků. 

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků potvrzuje 

jejich existenci a dále zákony č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení)51 dávají základ vzniku místní samosprávy. 

Z hlediska věcného je zásadní zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky (ve znění zákona č. 110/2007 Sb.). Tento 

zákon v § 14, odst. 1 stanovuje jako ústřední orgán ve věcech regionální politiky Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj bylo zřízeno jako ústřední orgán státní 

správy ve věcech regionální politiky zákonem č. 272/1996 Sb. Nosnou normou regionální 

politiky je zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, který specifikuje oblasti 

podpory regionálního rozvoje, vybrané nástroje a působnosti hlavních subjektů. V §11, odst. 1 

tohoto zákona jsou upřesněny kompetence Ministerstva pro místní rozvoj.  

 Regionální politika je zákonnou normou chápána jako koncepční činnost státu, 

regionálních a místních orgánů, jejímž cílem je přispívat k vyváženému a harmonickému 

rozvoji jednotlivých regionů v ČR, ke snižování neodůvodněných rozdílů mezi úrovněmi 

rozvoje jednotlivých regionů a ke zlepšení regionální hospodářské struktury. Úsilí o vyvážený 

rozvoj je zaměřeno na proporcionální rozvoj oblastí. Přijetím zákona byly implementovány do 

legislativy České republiky všechny základní principy regionální politiky EU (princip 

programování, partnerství, koncentrace). Zákon o podpoře regionálního rozvoje zajišťuje 

soulad české regionální politiky s regionální politikou hospodářské a sociální soudržnosti 

Evropské unie. Doplňující opatření jsou upravena zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého 

a středního podnikání. Vláda České republiky 24. 6. 2015 usnesením č. 508 schválila návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o 

změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve 

stanovisku předsedy Legislativní rady vlády.  

                                                 
51 Ústavní zákon Parlamentu České republiky č. 347/1997 Sb. ze dne 3. prosince 1997, o vytvoření vyšších 

územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, [online]; Dostupné: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=1997&cz=347 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_l=128/2000&PC_8411_ps=10&PC_8411_text=128/2000#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_l=129/2000&PC_8411_ps=10&PC_8411_text=129/2000#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_l=129/2000&PC_8411_ps=10&PC_8411_text=129/2000#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_l=248/2000&PC_8411_ps=10&PC_8411_text=248/2000#10821
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 Věcně příslušné k rozvoji regionů jsou Zásady regionální politiky ČR (usnesení 

č. 235/1998), Strategie regionálního rozvoje ČR 2000–2006 (usnesení vlády č. 682/2000) a 

Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007–2013 (usnesení vlády č. 560/2006) a 

Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2014–2020 (usnesení vlády č. 344/2013). 

Z hlediska usměrňování regionálního rozvoje je důležitá Politika územního rozvoje ČR 

(usnesení vlády č. 561/2006), zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména novelizace zákonem č. 350/2012 Sb.  

 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu vychází ze Strategie regionálního 

rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ústředními správními 

úřady a kraji na základě průběžné analýzy hospodářského a sociálního rozvoje státu navrhlo 

vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat. Strategie předpokládá, že státní správa 

bude aplikovat regionální diferenciaci podpory vymezeného území. Typy regionů se 

soustředěnou podporou státu jsou stanoveny v § 4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje. Usnesením vlády č. 560/2006 byly pro období 2007-2013 tyto regiony 

stanoveny a usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 141, usnesení vlády č. 732 ze dne 25. 

9. 2013 byly doplněny o další území. Vymezené regiony zahrnují územní obvody 24 okresů a 

8 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) o celkové rozloze 31,3 % území ČR a 

30,9 % obyvatel z celkového počtu obyvatel ČR. Regiony se soustředěnou podporou státu 

jsou členěny podle charakteru zaostávání:  

Strukturálně postižené regiony jsou území s vysokým zastoupením těžebního a těžkého 

průmyslu, vysokým stupněm urbanizace, jejichž průmyslová základna prochází výraznou 

restrukturalizací spojenou s nadprůměrnou nezaměstnaností.  

Hospodářsky slabé regiony a venkovské regiony jsou charakteristické nízkou životní úrovní, 

často venkovského charakteru s malou hustotou osídlení, nadprůměrnou nezaměstnaností; 

obecně jde o oblasti s nižším stupněm urbanizace a ekonomického rozvoje, avšak s lepším 

přírodním prostředím. 

Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností jsou území okresů, kde nezaměstnanost 

značně překračuje průměrnou hodnotu za území celé České republiky, a která nejsou zařazena 

mezi strukturálně postižené nebo hospodářsky slabé regiony. 

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky
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2  INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

2.1 Nástroje regionálního rozvoje  

 Tradičními nástroji regionální politiky jsou makroekonomická opatření jako 

protekcionismus a fiskální a měnová politika.52 Mikroekonomické nástroje regionální politiky 

působí na pohyb pracovní síly a kapitálu. Úloha regionální politiky spočívá v ovlivňování 

lokalizace ekonomických činností. Obecně platí, tvrdí Alois Kutscherauer53, že souběh 

upadající ekonomiky regionu, nezaměstnanosti a následné migrace pracovní síly vede k 

prohloubení hospodářské deprese a disparity. Politika regionálního rozvoje spočívá v podpoře 

kapitálových investic a vytváření nových pracovních míst. Nástroje realokace kapitálu jsou 

spojené s kapitálovými subvencemi na vznik pracovních míst, výhodnými půjčkami a 

snížením odvodů daní. Státní či regionální intervence se týkají firem stávajících i nově 

založených. Regionální pobídková politika podporuje podnikatelské subjekty v ekonomicky 

postižených regionech i institucionálně, když iniciuje vznik nových agentur a úřadů.  

 Působení nástrojů regionální politiky mimo pozitivní dopady vytváří i negativní 

externality ve vývoji podnikatelského prostředí. Úkolem politické reprezentace je působení 

nástrojů optimalizovat a cílit na příčiny vzniku externalit.  

 Ekonom Jan Stejskal přiřazuje k tradičním ekonomickým nástrojům i znalostní 

ekonomiku a podporu vzdělanostní společnosti. Výkonná znalostní ekonomika produkuje 

výrobky s vysokou přidanou hodnotou, proto je konkurenceschopná v širším než regionálním 

srovnání. Kombinace různých nástrojů ekonomického rozvoje je efektivní, pokud je 

integrovaná.54 

 Skokan uvádí jako typický příklad průmyslový klastr. "Jeho podpora je prováděna 

finančními instrumenty a zároveň s jeho vznikem je spojena podpora spolupráce mezi podniky 

a vědeckovýzkumnými pracovišti, transfer znalostí, úspory nákladů díky úsporám z 

rozsahu."55 Kooperační aktivity iniciované regionální politikou významně posilují silné 

stránky místních společenství a vytvářejí synergii při uplatňovaní nástrojů regionálního 

rozvoje.  

                                                 
52 FELIXOVÁ, K.: Podpora podnikání v regionu se soustředěnou podporou státu, Ústí nad Labem, UJEP, 1. 

vyd., ISBN 978-80-7414-528-5, s. 20 
53 KUTSCHERAUER, A. a kol.: Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, 

identifikace a hodnocení, Ostrava, VŠB-TU, 1.vyd., ISBN 978-80-248-2335-5, s. 92 
54 viz. Příloha PII-1, Institucionální podpora regionálního rozvoje 
55 STEJSKAL, J.: Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech, Praha, Linde a.s., s. 247, ISBN 978-80-7201-

840-6, s. 23 
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Tabulka 1-2: Nástroje regionální politiky 

Adresát, 
směr 

Druh vlivu 

Informace a 
poradenství 

Finanční motivace Infrastruktura Administrativní 
opatření 

Podniky 

Mobilita Informace o 
lokalitě, 
regionální 
marketing 

Lokalizační podpora 

Výstavba 
ekonomické 
infrastruktury, 
zásobování, 
odvoz odpadu, 
doprava, 
telekomunikace, 
vzdělávání, 
výzkumná 
zařízení, 
vědecké parky, 
technologická a 
podnikatelská 
centra 

Lokalizační 
příkazy a 
zákazy 

Investice   Investiční motivace Regulace 
investic 

Nová 
pracovní 
místa 

  Prémie za pracovní 
místa 

  

Technologie, 
inovace 

Technologické 
a inovační 
poradenství 

Podpora nových 
technologií a 
výzkumněvývojových 
inovací 

Regulace 
nových 
technologií 

Zakládání 
podniků 

Podnikatelské 
poradenství 

Rizikový kapitál, 
startovací pomoc 

Regulace 
zakládání 
podniků 

Kooperace Kooperační 
poradenství 

Kooperační motivace   

Obyvatelstvo 

Vzdělávání Informace o 
možnostech 
vzdělávání 

Příspěvky na 
vzdělávání 

výstavba 
infrastruktury: 
byty, 
vzdělávání, 
zařízení 
sociálního a 
kulturního 
zabezpečení 

  

Mobilita Informace o 
nabídce 
pracovních 
míst 

Příspěvky na 
mobilitu 

  

Zásobování Informace o 
nabídce 
bydlení a 
kvalitě 
zásobování 

Subvence blízkým 
dodavatelům 

  

Obce - instituce 

  

Poradenství 
pro obce a 
regiony 

Příspěvky na 
komunální a 
regionální rozvojové 
projekty 

Infrastrukturní 
pomoc 
občanům 

Koordinace obcí 
a regionálních 
zařízení 

Zdroj: FELIXOVÁ, K. podpora podnikání v regionu se soustředěnou podporou státu, s. 92 

 

:  
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2.1.1 Implementace strukturálních fondů v České republice 

 První instituce regionálního rozvoje byla založena v roce 1992 vyhláškou Ministerstva 

obchodu a průmyslu ČR pod názvem Agentura pro podporu zahraničních investic, která se 

transformovala do agentury CzechInvest. V listopadu 1996 bylo zřízeno Ministerstvo pro 

regionální rozvoj (dále jen „MMR“), které řídilo přípravu Národního rozvojového plánu 

regionálního rozvoje a koordinaci příprav programovacího dokumentu pro čerpání 

strukturální podpory EU. MMR zřídilo Centrum pro regionální rozvoj (CRR) jako agenturu 

odpovídající za koordinaci aktivit regionálního rozvoje. Evropská komise v červenci 1997 

konstatovala, že „Česká republika postrádá nezávislou politiku regionálního rozvoje.“56 

Poukázala na chybějící institucionální a administrativní struktury potřebné pro výkon 

regionální politiky.  

 V prosinci 1999 byl Národní rozvojový plán schválen vládou. Finální verze 

obsahovala osm regionálních a šest sektorových operačních programu zaměřených na 

podporu regionálního rozvoje. Byl iniciován vznik sítě Regionálních rozvojových agentur 

(RRA)57 a vznik Místních akčních skupin (MAS) na venkově, jejichž úkolem bylo 

implementovat strukturální programy EU. Nově vytvořených 14 krajů nebylo v souladu s 

pravidly regionální politiky strukturálních fondů EU. Kraje nesplňovaly požadavek statistické 

přiměřenosti. Průměrná populace v regionech členských státu EU je 2,5 milionů obyvatel, 

kdežto české kraje dosáhly hodnoty 800 000 obyvatel. Česká republika splnila požadavek EK 

tím, že kraje sloučila do osmi regionu soudržnosti. Regionalista Michael Baun situaci 

vyhodnotil jako problematickou, protože byly sloučeny regiony, které spolu v minulosti 

nespolupracovaly či byly politickými rivaly.58  

2.1.2 Harmonizace podnikatelského prostředí s evropskou legislativou  

Veřejná podpora je pojem, který vznikl z judikatury EU a rozšiřuje omezený obsah 

pojmu státní podpora z primárního práva do sekundárního. Pravidla veřejné podpory jsou 

                                                 
56 European Commission: Commission Opinion on the Czech Republic’s Application for Membership of the 

European Union, Dokument byl zpracován na základe COM(97), 2009, Bulletin of the European Union, 

Supplement 14/97, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1997, s. 64–65 

a 83–84. 
57 viz. ZAHRADNÍK, P.: Stav příprav Kohezní politiky EU po roce 2013 a formulace jejích klíčových priorit, s. 

6 
58 viz. BAUN, J., MAREK, D.: Příprava České republiky na regionální politiku Evropské unie - regionalismus 

versus centralizace, s. 75 
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stále rozvíjena další judikaturou Soudního dvora Evropské unie, která navazuje na rozhodnutí 

Komise Evropské unie. Strukturálně zaměřená podpora regionů a podnikatelských subjektů je 

řízena tak, aby na integrovaném evropském trhu nevznikly regionální disparity. Každá veřejná 

podpora má negativní účinky na trh. Z tohoto důvodu jsou součástí pravidel hospodářské 

soutěže již od vzniku Evropského společenství výjimky, které poskytnutí veřejné podpory 

umožňují. Základní pravidla poskytování veřejné podpory vyplývají přímo z článků 87 až 89 

Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 (Smlouva ES).  

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) v článku 101 upravila pravidla 

hospodářské soutěže. Pravidla pro užití veřejné podpory byly upraveny článkem 107 SFEU 

(dříve článek 87 Smlouvy ES). Odstavec 1) SFEU charakterizuje veřejnou podporu: "Podpory 

poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou 

narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, 

pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy 

jinak."59 Formy podpory zahrnují granty a dotace, cenové zvýhodňování při prodejích budov, 

pozemků, státní a daňové úlevy, odpouštění daňových nedoplatků a různé druhy úvěrů či 

jiných kapitálových podpor, přímé dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Závazný 

názor, kdy se o veřejnou podporu jedná či nikoliv, vydává pouze Evropská komise. Právník 

Michael Kincl způsob identifikace objasňuje: "Oblast veřejné podpory je primárně založena 

na rozhodovací praxi kompetentních orgánů Evropské unie. Praxe ukazuje, že každé opatření, 

které může zakládat veřejnou podporu, je posuzováno na základě jeho účinků.“60  

2.1.3 Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) 

 Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER - The General Block Exemption 

Regulation) určuje počet kategorií státní podpory, které nemusejí být oznamovány EK a jsou 

slučitelné s jednotným trhem. GBER se vztahuje na podporu poskytovanou členskými státy, 

nikoli Evropskou Komisí. Blokové výjimky umožňují existenci systémů podpory ze 

strukturálních fondů a investiční pobídky. GBER má význam pro malé a střední podniky, 

protože všech 26 opatření, na která se nařízení vztahuje, umožňuje poskytovat malým a 

                                                 
59 Pokyny o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 81 odst. 3 SES), [on-line], [cit. 

9. 8. 2015]; Dostupné: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:l26114  
60 KINCL, M..: Praktický průvodce veřejnou podporou: vymezení pojmu a otázky související, Praha, BOVA 

Polygon, 2012, ISBN 978-80-7273-168-8, s. 98 
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středním podnikům finanční podporu.61 V roce 2013 se Evropská komise rozhodla přistoupit 

k modernizaci pravidel veřejné podpory. Komise navrhla vymezení společných zásad pro 

posuzování slučitelnosti veřejné podpory s trhem jednotně ve všech předpisech, které tvoří 

"soft law." Obecné nařízení o blokových výjimkách se týká regionální podpory, investic do 

malých a středních podniků, ochrany životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání. 

 Bloková výjimka určuje oprávněné příjemce, míru intenzity podpory a způsobilé 

výdaje. Poskytnutí podpory je podmíněno existencí motivačního účinku. Evropská komise 

odhaduje, že přibližně 3/4 schémat veřejné podpory a 2/3 objemu finančních prostředků 

budou implementovány v režimu blokové výjimky.62   

Regionální výjimka 

 Česká republika se v roce 1995 zavázala k dodržování pravidel o veřejné podpoře na 

základě čl. 64 sdělení č. 7/1995 o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi 

Evropskými společenstvími a Českou republikou a byla přijata zákonná úprava č. 59/2000 

Sb., o veřejné podpoře. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě 

některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

Předpis byl změněn zákonem č. 109/2009 Sb. a novelou č. 236/2012 Sb. a zákonem, který 

určuje pravidla nakládání s veřejnou podporou č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke 

zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory. Aktuálním základním předpisem je 

nařízení Komise Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014-2020 (2013/C 209/01).  

  Odstavec 3) "Primárním cílem je umožnit regionální rozvoj a zároveň zajistit rovné 

podmínky mezi členskými státy, zejména tím, že se zabrání vzniku škodlivého soutěžení mezi 

těmito státy o dotace, k němuž může dojít, když usilují o přilákání podniků do znevýhodněných 

oblastí Unie nebo o jejich udržení v těchto oblastech." 

 Regionální podpora je povolena v oblastech, které jsou oproti průměru Evropské unie 

méně rozvinuté a veřejná podpora tak přispěje k jejich ekonomickému rozvoji. Na základě 

metodiky vypracované Evropskou komisí je sestavena "mapa regionální podpory", která 

vychází z ekonomických ukazatelů jednotlivých regionů, především z míry nezaměstnanosti a 

HDP na 1 obyvatele vyjádřeného paritou kupní síly v porovnání s průměrem HDP na 

1 obyvatele v Evropské unii. V regionech, kde HDP na obyvatele nedosahuje úrovně 75 % 

                                                 
61 STEJSKALOVÁ, Lenka.: Studie – Veřejná podpora, 2006, [on-line], [cit. 9. 8. 2015]; Dostupné: 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/files/4866/STUDIE_VE_EJN__PODPORA.doc 
62 viz. Příloha PII-2, Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/files/4866/STUDIE_VE_EJN__PODPORA.doc
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unijního průměru, je možné poskytovat veřejnou podporu GBER.  Regiony České republiky se 

pohybují v limitu 60-75 % unijního průměru. Míra veřejné podpory je stanovena na 25 % 

způsobilých nákladů investičních výdajů pro velké podniky, středně velkým podnikům se 

zvyšuje o 10 procentních bodů a malý podnikům o 20 procentních bodů.63 

Pravidlo de minimis 

 Podpora "de minimis" je pojem práva Evropské unie, pro který se v českých právních 

předpisech používá ekvivalent „podpora malého rozsahu.“64 Je stanovena Nařízením Komise 

(EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dle 

článku 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je požadováno oznámení 

veřejné podpory Evropské komisi. Podpora de minimis však není považována za veřejnou 

podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. Pravidlo de minimis povahou legislativně stanovené 

hranice neovlivňuje obchod mezi členskými státy nebo nenarušuje hospodářskou soutěž, a 

proto není potřebné zkoumat slučitelnost s vnitřním trhem.  

 Pravidlo de minimis pro účely pravidel hospodářské soutěže vymezuje příjemce jako 

subjekt, který vykonává hospodářskou činnost v nezávislém právním postavení a je 

financován z vlastních zdrojů. Soudní dvůr EU rozhodl, že všechny subjekty kontrolované 

(právně či fakticky) týmž subjektem by měly být pokládány za jeden podnik. Z tohoto důvodu 

Evropská komise stanovila kritéria, na základě kterých lze rozhodnout, v jakých případech se 

dva či více subjektů mají považovat za „jeden podnik.“65 

 V České republice se každá podpora poskytnutá v režimu "de minimis" zaznamenává 

do Centrálního registru podpor malého rozsahu. Povinnost vychází ze zákona č. 215/2004 Sb. 

Obsah a rozsah údajů včetně postupu pro zápis stanovuje vyhláška č. 465 z roku 2009, o 

údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu. Nakládání s 

veřejnou podporou upravuje zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění 

finančních vztahů v oblasti veřejné podpory. 

 Podpora podnikání Evropské unie je zaměřena především na malé a střední podniky 

(dále jen „MSP“). Obecně platí, že MSP jsou vystaveny největšímu tlaku tržního prostředí. 

                                                 
63 Nová obecná bloková výjimka: Vyšší hodnota projektů na podnik, pestřejší paleta pokrytých oblastí, ale i promyšlenější 

kontroly, [on-line], [cit. 9. 8. 2015]; Dostupné: http://www.verejne-podpory.cz/#!gber/c1lhq 
64 Poskytování podpor de minimis od 1. 4. 2014 dle novelizovaných předpisů, [on-line], [cit. 9. 8. 2015]; 

Dostupné: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/1811-poskytovani-podpor-de-

minimis-od-1-7-2014-dle-novelizovanych-predpisu.html 
65 viz. Příloha PII-3, Bagatelní podpora de minimis 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:CS:PDF
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Menší jsou však schopny lépe se přizpůsobovat měnícím se podmínkám trhu a vyplňovat tržní 

výklenky. Předností MSP je schopnost vytvářet nová pracovní místa a rychle reagovat na 

změny trhu. Smyslem definice podniků MSP je určit prostřednictvím typických znaků 

příjemce veřejné podpory tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž.  

 Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel je definováno v Doporučení 

2003/361/ES ze dne 6. května 2003 Úřední věstník EU, L 124 ze dne 20. 5. 2003, 40 a zabývá 

se definováním mikro, malých a středních podniků.66 Definice je součástí Nařízení Komise 

(ES) č. 364/2004 kterým je novelizováno Nařízení Komise (ES) č. 70/2001. Novela zákona, č. 

47/2002 Sb., o podpoře MSP zavádí přímý odkaz na definici MSP podle Nařízení Komise 

(ES) č. 70/2001. V podmínkách České republiky je zpracován Aplikační výklad MSP67 

Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.68  

Tabulka 2-2: Aplikační výklad pro vymezení pojmu malý a střední podnik 

Aplikační výklad pro vymezení MSP   Doporučení 2003/361/ES 

Podnikatel  = Podnik 

Samostatný podnikatel  = Nezávislý podnik 

Spojený podnikatel  = Propojený podnik 

Spojený  = Propojený 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/aplikacni-vyklad-msp-4753.pdf 

 V České republice reprezentuje MSP více než 1 milion ekonomických subjektů, které 

zaměstnávají přes 1,8 mil. osob. Podíl zaměstnanců MSP v podnikové sféře v ČR byl v roce 

2013 více než 60 % a podíl na celkovém vývozu zahrnuje 53,6% výkonů produkce a služeb. 

Objem dotací EU čerpán výhradně MSP v roce 2013 byl v objemu 36 236,4 mil. Kč. Účast 

MSP v programu národního rozvoje výzkumu a vývoje TAČR je vyjádřena 235 podpořenými 

projekty v celkové výši 870 mil. Kč.69  

Investiční pobídka - zvláštní forma podpory 

 Investiční pobídka je forma podpory GBER zacílená na investiční projekty ve 

zpracovatelském průmyslu. Podpora je poskytována maximálně do výše stanovené regionální 

mapou intenzity veřejné podpory. Výše podpory závisí na regionu, ve kterém je investice 

                                                 
66 Doporučení EK 2003/361: Definice mikropodniků, malých a středních podniků, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; 

Dostupné: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:n26026 
67 viz. Příloha PII-4, Aplikační výklad pro vymezení pojmů MSP 
68 Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů 

do jednotlivých kategorií, Číslo jednací: MPO 25075/15/61100, platnost od 1. 6. 2015, [on-line], [cit. 15. 8. 

2015]; Dostupné: http://www.czechinvest.org/data/files/aplikacni-vyklad-msp-4753.pdf 
69 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; 

Dostupné: http://www.mpo.cz/dokument151050.html 
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realizována.70 V České republice je podpora investičních projektů zahraničních i domácích 

investorů nabízena českou vládou prostřednictvím agentury CzechInvest, která je jediným 

subjektem v České republice, u které lze registrovat žádosti o investiční pobídky na základě 

zákonného opatření. Formy úlev pro podnikatele, investiční pobídky, jsou upravené zákonem 

č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, který byl novelizován zákonem č. 84/2015. 

Jednotlivé investice jsou podmíněny všeobecnými podmínkami. Maximální výše veřejné 

podpory (slevy na dani) je 25 % z celkových způsobilých nákladů celkové investice. Území 

hlavního města Prahy je z možnosti poskytování investičních pobídek vyloučeno.  

 V prvním roce schválení zákona o investičních pobídkách bylo uděleno 20 pobídek a 

následující rok 34. Agentura CzechInvest do 30. 6. 2015 eviduje 951 projektů úhrnné hodnotě 

746 tis. miliónů korun a předpokládá vznik 168 tisíc pracovních míst. Do oblastí s regionální 

disparitou je umístěno 284 investic (130 Moravskoslezský kraj a 154 Ústecký kraj).71 

Moravskoslezský i Ústecký kraj byly územně nejúspěšnější ve vzniku nových investic, ale 

zároveň byl pokřiven trh s pracovními místy. Nová místa byla obsazena kvalifikovanými 

pracovními silami ze sousedních regionů. Vliv nových investic na míru nezaměstnanosti v 

regionu nebyl patrný.72  

2.2 Aplikace strukturálních fondů v České republice v letech 1995 - 2020 

 V době probíhajících politických a ekonomických reforem se nástroje regionální 

politiky zaměřovaly na řešení negativních regionálních ekonomických dopadů vyvolaných 

ekonomickými reformami. Uskutečňovaná regionální politika byla ovlivněna centralistickou 

politikou, která nesla znaky socialistické plánované ekonomiky. Regionální samosprávné 

celky nebyly ustaveny a nevládní regionální organizace se plánování neúčastnily.73 

 Evropská unie poskytla ČR před vstupem do EU podporu pomocí tří ekonomických 

nástrojů určených na podporu rozvoje regionů: PHARE (Poland and Hungary: Aid for the 

Restructuring of Economies), ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) a 

                                                 
70 Zákon č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých 

zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, [on-line], [cit. 

15. 8. 2015]; Dostupné: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/15-084.htm 
71 Investiční pobídky, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; Dostupné: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-

nove 
72 Damborský, M., Weingärtnerová, M.: Podpora vstupu přímých zahraničních investic do ekonomiky České 

republiky, In. Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj, Woukoun, R., Praha, Oeconomia, 2010, ISBN 978-

80-245-1736-0, s. 45 
73 viz. Příloha P II-5, Aplikace strukturálních fondů v České republice v letech 1995 - 2020 

http://www.czechinvest.org/
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SAPARD (Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture). Cílem 

programů byla regionální podpora investic v omezeném rozsahu omezenému množství 

příjemců.74 

2.2.1 Programovací období 2004 - 2006 

 Uplatnění investic do regionálního rozvoje na základě blokových výjimek GBER bylo 

v České republice zahájeno po vstupu do EU prostřednictvím strukturálních fondů EU. Nově 

zřízené ministerstvo pro místní rozvoj připravilo dvě verze implementačních opatření pro 

ROP (regionální operační program), který byl určen na rozvoj regionů.  

 První z návrhů byl podporován vládou ČR a Evropskou komisí. Řídícím orgánem pro 

administraci strukturálních fondů se ustanovilo ministerstvo pro místní rozvoj. Každý z osmi 

kohezních regionů (NUTS II) měl mít právo vyjadřovat své názory formou doporučení. 

Druhá, politicky úspěšná a realizovaná varianta předpokládala, že odpovědnost za řízení 

programu bude svěřena jednotlivým regionálním radám NUTS II.  

V programovém období 2004 – 2006 bylo v ČR75 v rámci navržených cílů politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie realizováno 16 programů s celkovou 

alokací zhruba 80 mld. Kč.  

Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů  

Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací 

Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání  

 Operační program zaměřený pro průmysl a zemědělství byl určen především pro malé 

a střední podniky, které byly dislokovány v oblasti zasažené strukturálními změnami nebo 

vysokou nezaměstnaností. V době realizace programu docházelo k velkým změnám v sektoru 

průmyslu uhlí a železa, který nemohl být významně podpořen, obdobně nebyly podpořeny 

státní zemědělské statky. 

2.2.2 Programovací období 2007 - 2013 

 Přerozdělování finanční pomoci strukturálních fondů bylo v programovacím období 

2007 – 2013 zdiskreditováno.76 Politická reprezentace krajů a vedení nově instalovaných 

                                                 
74 viz. BAUN, J., MAREK, D.: Příprava České republiky na regionální politiku Evropské unie - regionalismus 

versus centralizace, s. 80 
75 Strukturální fondy, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; Dostupné: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/Programy-2004-2006/Historie-regionalni-politiky-EU-v-Ceske-republice/Regionalni-politika-EU-2004-

2006. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/fb8656e9-b738-44d4-af43-5c5675e54ac6/Regionalni-politika-EU-2004-2006
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/objective2/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/prord/obj3_en.htm
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Regionálních rad regionů soudružnosti NUTS II pro čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů EU na rozvoj regionů se v průběhu čerpání finančních prostředků ocitly v řevnivých 

konfliktech regionálních sporů a korupčních selhání. "Zrušení ROPů je nutná daň za 

nehospodárné jednání sociálně demokratických hejtmanů při rozdělování evropských peněz." 

píše politik Jiří Crha v Parlamentních listech.77 Evropská komise byla o průběhu 

programovacího období informována a požadovala opatření, která by chyby eliminovaly. 

Zjištěné nedostatky kontroly EK byly vnímána citlivě: "Ministerstvo financí ostře odmítá 

zjednodušenou interpretaci mluvčího Evropské komise, že částečnou zodpovědnost za chyby v 

ROP Severozápad nese MF či centrální vláda. Mluvčí jasně řekla, že úřad, který měl projekty 

kontrolovat, to nedělal dostatečně. I ve sdělení Evropské komise je explicitně uvedeno, že 

manipulace a podvody se děly na krajské úrovni." píše tehdejší ministr financí Miroslav 

Kalousek v roce 2013 ke zjištěné korupci na ROP NUTS II Severozápad. 78  

 V programovém období 2007–2013 bylo na politiku soudržnosti ve všech členských 

státech vyčleněno více než 347 miliard EUR. Česká republika mohla z těchto prostředků 

Evropské unie čerpat více než 26 miliard EUR. Investice členských států v tomto období byly 

koncentrovány na cíle vyplývající z Lisabonské strategie.  

Cíl Konvergence 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cíl Evropská územní spolupráce 

 Struktura 26 operačních programů a programů příhraniční spolupráce umožnila 

vytvořit reprezentaci regionů konkurenčního prostředí. Podpora byla směřována na základě 

schválené strategie rozvoje definované Národním strategickým referenčním rámcem, který 

byl schválen Evropskou komisí. V případě podpory malých a středních podniků bylo možné 

na shodné činnosti čerpat různé dotace z několika operačních programů. Podstatně se zvýšila 

úspěšnost podniků čerpat regionální podporu. Jednoznačným přínosem regionálních programů 

bylo soustředění se na cestovní ruch a rozvíjení infrastruktury pro podnikání v těchto 

službách. Jednalo se především o oblasti, kde nebyl rozvinut průmysl a služby.  

                                                                                                                                                         
76 Strukturální fondy, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; Dostupné: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013 
77 Crha (ODS): Zrušení ROPů – daň za hospodaření ČSSD v krajích, Parlamentní listy, 10. 6. 2012; Dostupné: 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/Crha-ODS-Zruseni-ROPu-dan-za-hospodareni-CSSD-v-

krajich-235130 
78 Za kontrolu je jednoznačně odpovědný řídící orgán ROP SZ, Miroslav Kalousek, 28. 3. 2013; Dostupné: 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2013/za-kontrolu-je-jednoznacne-odpovedny-rid-11301 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Narodni-strategicky-referencni-ramec
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2.2.3  Programovací období 2014 - 2020 

 Programovací období 2014 - 2020 se vyznačuje odlišnými podmínkami pro čerpání 

pomoci ze strukturálních fondů EU do regionů. Vláda ČR rozhodla, že dosavadní 

komplikovaný systém s velkým množstvím operačních programů bude zjednodušen. 

Sjednotila poskytování podpory regionálního rozvoje pod jeden orgán – Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR. Program je řízen jednotnou metodikou a monitorovací přístup nastaven tak, 

aby docházelo ke snižování regionálních disparit.79  

 Programové období 2014 – 2020 umožní České republice čerpat až 24 miliard eur. 

Legislativní základ pro podporu ze strukturálních a investičních fondů EU tvoří soubor šesti 

opatření. Evropská komise usiluje, aby fondy přispěly k naplňování Strategie EU 2020 – 

Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Každý stát zpracoval 

Dohodu o partnerství,80 kterou schválila Evropská komise. Na základě provedené analýzy 

disparit, rozvojových potřeb a potenciálu ČR, byly nadefinovány strategické cíle.  

 Evropská komise při schvalování programu IROP vyslovila požadavek, aby byl 

regionální integrovaný operační program zaměřen na municipality a veřejný a občanský 

sektor. V souladu s doporučením EK musí být komerční zařízení a podniky financovány 

z privátních zdrojů. Byl vyloučen celý sektor služeb pro cestovní ruch z podpory EU.  

Finanční nástroje - nový element strukturálních programů EU 

 Finanční nástroje představují nový způsob účinného využívání zdrojů politiky 

soudržnosti při plnění cílů strategie Evropa 2020.81 Finanční nástroje podporují investice 

prostřednictvím půjček, záruk, subvencí úrokových sazeb, kapitálu a dalších mechanismů k 

řízení rizik. V minulém období bylo 84% projektů financováno vlastními zdroji. Podíl 

bankovního sektoru byl 28%.  

 Finanční nástroje mají členským státům EU přinést větší flexibilitu. Mohou si vybrat, 

zda budou investice poskytovat prostřednictvím grantů či finančních nástrojů. Vnášejí větší 

jasnost a jistotu do právního rámce. 

                                                 
79 Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020, Verze 1.0 29. březen 2013, Informace k 

verzi 1.0 PD IROP a připomínkovému procesu členů ŘV IROP 29. 3. 2013, s. 9, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; 

Dostupné: https://www.google.cz/?gws_rd=ssl, s. 9 
80 Dohoda o partnerství schválena, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; Dostupné: http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/6231de90-b818-4bf7-9d07-232e41da9567/Dohoda-o-partnerstvi_schvalena-EK-26-8-

2014.pdf?ext=.pdf[8] 
81 Programové období 2014 – 2020, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; Dostupné: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi
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3 STRATEGIE ROZVOJE INOVATIVNÍHO PODNIKÁNÍ  

 Politika rozvoje vědy a výzkumu patří v Evropské unii mezi sdílené politiky. 

Jednotlivé členské státy rozhodují o oborech, které svými investicemi podpoří, aby 

akcelerovaly konkurenční výhody nebo eliminovaly disparity. Cílem EU není řídit veškeré 

aktivity v oblasti vědy a výzkumu, ale stanovit priority a koordinovat výzkum a inovace. 

 Inovace je pojem, který charakterizuje průmyslový vývoj 21. století. Zakladatelem 

teorie inovací je český rodák z Třešti na Moravě, Rakušan Joseph A. Schumpeter, který sepsal 

„Teorii hospodářského vývoje (Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung)“ v roce 1912. 

Definoval inovaci jako praktické převedení myšlenky do reality.82  

3.1 Technologický rozvoj a inovace 

 Výzkum a vývoj (dále jen „VaV“) zahrnuje celou řadu aktivit, které je možné členit z 

různých hledisek. Standardně je používán k určení rozsahu podíl VaV na HDP, počet patentů 

a počet odborných článků a citací. Český statistický používá jednotnou evropskou metodiku.83 

Výzkum a vývoj má vliv na zavádění inovací, proto se v logické posloupnosti dělí na 

základní, aplikovaný a experimentální84 a následné zavádění inovací.  

1) Základní (badatelský) výzkum - experimentální nebo teoretické práce, které jsou zaměřeny 

na získávání nových poznatků o nejzákladnějších příčinách jevů a pozorovatelných 

skutečností, aniž by se zabývaly otázkami užití a vyžití těchto poznatků.  

2) Aplikovaný (cílený) výzkum - experimentální a teoretické práce k získání nových poznatků, 

ale jednoznačně zaměřených na specifické, konkrétní předem stanovené cíle využití.  

3) Experimentální výzkum a vývoj (vývoj) - systematická tvůrčí práce směrující k rozšíření 

stavu poznání s cílem nalézt nové možnosti využití těchto poznatků.  

4) Inovace - zavedení nového nebo výrazné zlepšení existujícího produktu nebo procesu, 

zavedení nové marketingové nebo organizační metody do obchodní praxe, pracovních 

procesů nebo externích vztahů. Typologie inovací je opět sledována z hlediska statistického 

měření v jednotlivých odvětvích činností firem (NACE): inovace produktu, inovace procesu, 

                                                 
82 ŽAHOUR, J.: Inovace - přehled současného stavu v ČR, [on-line], [cit. 29. 9. 2015]; Dostupné: 

http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/INP2012/paper/view/18/15  
83 SPILKOVÁ, J.: Inovační aktivity podniků v České republice, Praha, Český statistický úřad, Odbor statistik 

rozvoje společnosti, 2014, ISBN 978-80-250-2541-3, s. 123 
84 Základní pojmy výzkumu a vývoje OECD a EU, [on-line], [cit. 29. 9. 2015];  Dostupné: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=932 
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marketingové inovace a organizační inovace.85 Inovační technologie je chápána jako znalost 

způsobu, jakými se zdroje mění na výstupy. OECD „Oslo Manual" inovaci 

definuje:"Technické inovace jsou výrobkové a technologické inovace sestávající ze zavedení 

nových výrobků a technologií a podstatného technického zlepšení vyráběných výrobků a 

používaných technologií.“86  

 CzechInvest v roce 2015 v programu Inovace požaduje, aby žadatelé o dotaci doplnili 

identifikaci inovace vlastním popisem, který sleduje stupnici inovativnosti prof. Františka 

Valenty.87  

Tabulka 3-1: Stupnice inovativnosti prof. Františka Valenty 

Řád Označení Co se zachovává Co se změní Příklad 

 -n Degenerace Nic Úbytek vlastností Opotřebení 

0 Regenerace Objekt Obnova vlastností Údržba vlastnosti 

Racionalizace 

1 Změna kvanta 
Všechny 
vlastnosti Četnost faktorů Další pracovní síly 

2 Intenzita 
Kvality a 
propojení Rychlost operací 

Zrychlený posun 
pásu 

3 Reorganizace 
Kvalitativní 
vlastnosti Dělba činnosti Přesuny operací 

4 
Kvalitativní 
adaptace 

Kvalita pro 
uživatele 

Vazba a jiné 
faktory 

Technologie 
konstrukce 

Kvalitativní kontinuální inovace 

5 Varianta 
Konstrukční 
řešení Dílčí kvalita Rychlejší stroj 

6 Generace 
Konstrukční 
koncepce 

Konstrukční 
řešení 

Stroj s 
elektronikou 

Kvalitativní diskontinuální inovace 

7 Druh 
Princip 
technologie 

Konstrukční 
koncepce Tryskový tvar 

8 Rod 
Příslušnost ke 
kmeni 

Princip 
technologie Vznášedlo 

Technologický převrat - mikrotechnologie 

9 Kmen Nic Přístup k přírodě 
Genová 
manipulace 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/inovace-ci 

                                                 
85 Řízení inovací, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; Dostupné: https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-

inovaci 
86 OECD Innovation Strategy, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; Dostupné: 

http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/#d.en.192273. 
87 Inovace- Inovační projekt-Výzva I, [on-line], [cit. 29. 9.  2015]; Dostupné: 

http://www.czechinvest.org/inovace-ci 
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Inovační podnikání - komercionalizace, transfer a difuze  

 Schopnost převést poznatky získané při vývoji výzkumu do praxe je transfer 

technologií. Buď se jedná o přenos technologií mezi dvěma obory (horizontální přenos) nebo 

o přenos technologií z výzkumné fáze do fáze vývojové (vertikální přenos)88. Pojem 

komercializace zahrnuje prodej vědeckých informací. Komercializace obsahuje peněžní 

vyjádření hodnoty vědecké informace a případně impuls k založení podniku způsobem 

zvaným spin-off.  

 Difuze je způsob, jakým se znalosti (inovace/technologie) šíří ve společnosti. Probíhá 

dvěma způsoby – hierarchickou a epidemickou difuzí.89 Epidemickou (sousedskou) difuzí se 

znalosti šíří z lokality, kde znalost vznikla nebo je využívána do sousedních geograficky 

nejbližších regionů. Hierarchická difuze je založena na šíření z centra do periferních lokalit. 

Procesy šíření znalostí probíhají obvykle současně. Historicky byla difuze způsobena migrací 

pracovních sil. V současné době se jedná o transfer technologie komercionalizací, nápodobou 

či průmyslovou špionáží.  

Graf 3-1 Podíl inovujících podniků v České republice 

 

Zdroj: SPILKOVÁ, J.: Inovační aktivity podniků v České republice, Praha, Český statistický úřad, Odbor 

statistik rozvoje společnosti, 2014, ISBN 978-80-250-2541-3, s. 14 

                                                 
88 KLÍMOVÁ, V.: Inovační procesy, Brno, Masarykova univerzita, 2006, ISBN 8021041668, s. 86 
89 tamtéž. KLÍMOVÁ, V.: Inovační procesy, s. 87 
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3.1.1 Technologický rozvoj a inovace EU 

 Většina moderních průmyslových vyspělých států má v rámci obecné hospodářské 

politiky formulovanou i inovační strategii. Oblast inovačního podnikání je v EU součástí 

veřejné podpory. Podle Lisabonské strategie (2000) se měla EU do roku 2010 stát 

„ekonomikou založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného pokroku s více a lepšími 

pracovními příležitostmi a větší sociální soudržností.“ Cíle mělo být dosaženo aplikacemi 

znalostí, aniž by byla ohrožena sociální soudržnost a úroveň ekologických standardů.90 

Nepodařilo se ovšem snížit rozdíly v růstu produktivity práce členských zemí ve srovnání s 

průmyslově nejvyspělejšími zeměmi a vytvořit znalostní ekonomiku. Evropská komise připravila 

navazující program "Evropa 2020 - evropská strategie růstu,"91 který má zajistit udržitelný 

hospodářský růst založený na principech znalostní ekonomiky. Unie inovací92 je iniciativa, která 

rozpracovává cíle Strategie Evropa 2020 pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.  

Program pro inovativní ekonomiku:  

EU a její členské státy musí navyšovat investice do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací 

novační systémy EU a jejích členských států musí být reformovány a provázány 

Vzdělávací systémy členských států EU musí být modernizovány na všech úrovních  

 Evropského výzkumný prostor musí umožňovat zaručen volný pohyb znalostí v rámci EU 

Motivováno bude navýšení investic soukromého sektoru do inovačního systému 

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru musí být posílena transferem znalostí  

Program rozvoje inovací v EU 

 Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program 

Konkurenceschopnost a inovace a Evropský technický a inovační Institut (EIT) byl sjednocen 

do rámce HORIZON 2020 s celkovou dotací 80 miliard EUR.93 Vznikl jediný program, který 

umožňuje financování inovačního řetězce od základního výzkumu až po komercializaci. 

Prodej inovací má být usnadněn jednotným patentovým systém EU a následným systémem 

pro urovnávání případných sporů.  

                                                 
90 Lisabonská strategie, [on-line], [cit. 29. 9. 2015]; Dostupné: https://www.euroskop.cz/8742/sekce/lisabonska-

strategie/ 
91 Evropa 2020, [on-line], [cit. 29. 9. 2015]; Dostupné: http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htpp 
92 Unie inovací, [on-line], [cit. 29. 9. 2015]; Dostupné: http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/o-era/klicove-

dokumenty-era/unie-inovaci 
93 Horizont 2020, Investice ve výši 80 miliard EUR pro výzkum a inovace, [on-line], [cit. 29. 9. 2015]; 

Dostupné: https://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/veda-a-vyzkum/zpravy-ze-sveta-;vyzkumu-a-

vyvoje/13.html  
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Graf 3-2 Vývoj rozpočtů EU na rozvoj výzkumu a vývoje v letech 1984 - 2020 

 

Zdroj: Horizont 2020, [on-line], [cit. 15. 8. 2015], Dostupné: 

http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/nastroje-spoluprace/ramcove-programy/horizont2020 

 

HORIZON 2020 

 Program HORIZON 2020 je postaven na třech hlavních pilířích:94  

Vynikající věda: podpoří vedoucí postavení EU v oblasti vědy ve světě s vyčleněným 

rozpočtem ve výši 24,4 miliardy EUR. Vedoucí postavení v průmyslu: excelence inovací má 

být zajištěna rozpočtem 17,01 miliardy EUR. Větší část investice ve výši 13,5 miliardy EUR 

je určena do nových technologií a dostupnost kapitálu pro malé a střední podniky. 

Společenské výzvy: celkem 29,68 miliardy EUR je vyčleněno na podporu šesti evropských 

společenských výzev, které podpoří zdraví, bezpečnost potravin, zemědělství, mořský 

výzkum, čisté energie a integrovanou dopravu. Zavedený bonusový systém umožní 

výzkumníkům v neziskových organizacích proplatit bonus ve výši 8.000 EUR. Česká vědecká 

veřejnost vnímá, že se projevuje rozdílný historický vývoj členských států. Česká akademie věd 

na základě zkušeností s předchozími rámcovými programy tvrdí: „Řada podporovaných aktivit je 

nastavena tak, že je opomíjena podstata cílů. V určitém směru hodnocení programů je kladen 

přílišný důraz na spolupráci, která je prostředkem a nikoliv cílem.“95 

                                                 
94 H2020, [on-line], [cit. 30. 9. 2015]; Dostupné: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.6.htm 
95 VLČKOVÁ, J.: Globální změny v rozmístění technologií a inovací se zaměřením na EU, [on-line], [cit. 30. 9. 

2015]; Dostupné: http://www.vse.cz/vskp/eid/40219 
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3.2 Technologický rozvoj a inovace ČR 

 První národní dokument Národní inovační strategie na podporu inovací schválila 

vláda v roce 2004. Návrhy věcně charakterizovaly české inovační prostředí.96 Ministerstvo 

průmyslu a obchodu přijalo Koncepci inovací pro oblast průmyslu a podnikání 2005 – 2008. 

V roce 2005 byla přijata zákonná norma (zákon č. 341/2005)97 pro veřejné organizace 

provádějící výzkum a vývoj. Cílem bylo zjednodušit zapojení veřejných subjektů do 

výzkumných projektů. Progresivním krokem byl rok 2008, kdy vláda usnesením č. 287 

schválila reformu systému výzkumu, vývoje a inovací.98 Významná část podpor byla 

převedena z ministerstev a úřadů na Grantovou agenturu ČR (GA ČR) a změnou zákona č. 

130/2002 Sb. na zřízenou Technologickou agenturu ČR (TAČR).99 TAČR realizuje programy 

aplikovaného výzkumu financovaného ze státního rozpočtu. Podpora čtyř průřezových a tří 

odvětvových oblastí zůstala na resortních ministerstvech: Mezinárodní spolupráce ve VaV 

(MŠMT), Bezpečnostní VaV (MV), Aplikovaný VaV národní a kulturní identity (MK), 

Podpora velkých infrastruktur VaV (MŠMT). Tři odvětví mají specifika, která vyžadují 

odbornou garanci: Zemědělský aplikovaný VaV (MZe), Obranný aplikovaný VaV (MO), 

Zdravotnický aplikovaný VaV (MZ).  

Národní inovační strategie - aktualizace 2014 

 V roce 2011 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy zpracována Národní inovační strategie ČR,100 která je provázána se 

Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020. Realizace 

programu je chápána jako přechod České republiky ke znalostní ekonomice, která je 

orientovaná na moderní, technologicky vysoce náročná odvětví, produkující zboží a služby s 

vysokou přidanou hodnotou. Podmínkou pro čerpání evropských strukturálních fondů na 

inovační a výzkumné projekty v programovém období 2014 - 2020 je Národní strategie RIS3. 

                                                 
96 Národní inovační strategie, [on-line], [cit. 30. 9. 2015]; Dostupné: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=14459 
97 Zákon 341/ 2005 Sb. o veřejných institucích, [on-line], [cit. 30. 9. 2015]; Dostupné: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=341~2F2005&rpp=15#seznam 
98 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR, [on-line], [cit. 30. 9. 2015]; Dostupné: 

http://www.vyzkum.cz/storage/att/32698FED1CDB114B75B2679E4878FE24/Aktualizace%20NP%20VaVaI%

202009-2015_2020.pdf 
99 Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, [on-line], 

[cit. 30. 9. 2015]; Dostupné: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/zakon-c-130-2002-sb-o-podpore-vyzkumu-

experimentalniho 
100 viz. Národní inovační strategie 



45 

 

Evropská komise definovala jako slabé stránky České republiky malý počet firem v oblasti 

high-tech, slabou interakci výzkumu s podnikovou sférou a malý počet výzkumných 

pracovníků. Identifikovány byly priority (Key Enabling Technologies): pokročilé materiály, 

nanotechnologie, mikro a nanoelektronika, fotonika, biotechnologie.  

 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací101 vycházela z evropských 

dokumentů: Strategie Evropa 2020 a Unie inovací, Národní inovační strategie, Strategie 

mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národního programu reforem a Národních priorit 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Vláda se zavázala, že přijme 

opatření, aby národní veřejné výdaje na výzkum, vývoj a inovace v České republice dosáhly v 

roce 2020 úrovně 1 % HDP.  

 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 

(„Národní RIS3 strategie“ z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart 

Specialisation“) je strategický dokument zajišťující zacílení finanční podpory do oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací.102 Vypracování Národní RIS3 strategie je podmínkou pro čerpání 

evropských fondů (Evropské strukturální a investiční fondy, ESI fondy) v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací v minimálně třech různých operačních programech. Vláda ČR Národní RIS3 

strategii schválila v prosinci 2014. Řízení Národní RIS3 strategie spadá od 1. ledna 2015 pod 

Úřad vlády, sekci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Úřad vlády zpracoval 

také Akční plán RIS3.  

3.2.1 Strukturální fondy v systému inovativní strategie ČR 

 Významnou podporou pro naplnění strategie rozvoje inovativního podnikání byly 

podpůrné programy Evropské unie. Výzkumná infrastruktura byla ze strukturálních fondů 

spolufinancována v období 2007 - 2013 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro 

inovace řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Program podporoval 

evropská centra excelence, regionální výzkumná centra, komercionalizaci a popularizaci 

výzkumu a infrastrukturu na vysokých školách.  

 Nástupcem Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací je Operační program Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, který má čtyři tematické prioritní osy, z nichž jsou dvě zaměřeny na 

                                                 
101 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR, [on-line], [cit. 30. 9. 2015]; Dostupné: 

http://www.vyzkum.cz/storage/att/32698FED1CDB114B75B2679E4878FE24/Aktualizace%20NP%20VaVaI%

202009-2015_2020.pdf 
102 Národní RIS3 strategie, [on-line], [cit. 2. 10. 2015]; Dostupné: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=741706  
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výzkum. Podporovány jsou výzkumné týmy, výzkumná infrastruktura, budování kapacit pro 

spolupráci veřejného a soukromého sektoru, výzkumné studijní programy a zapojení českých 

výzkumníků do mezinárodních projektů.   

 Inovace v podnicích byly podporovány především v rámci operačních programů 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů a řízených Ministerstvem průmyslu a obchodu. V 

prvním zkráceném programovacím období 2004 - 2006 se jednalo o Operační program 

Průmysl a podnikání, v jehož rámci se na inovace zaměřovaly podprogramy Inovace 

(zavádění inovací v podnicích), Prosperita (podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické 

parky) a Klastry (identifikace a zakládání klastrů). Programy umožnily vybudování kvalitní 

infrastruktury pro VaV. 

 Z hlediska objemu investic bylo významné programovací období 2007 - 2013, kdy byl 

realizován Operační program Podnikání a inovace. Většina programů byla zachována ve 

stejném rozsahu. Podprogram Inovace byl navíc zaměřen na ochranu průmyslového 

vlastnictví v podnicích, Prosperita se rozšířila o sítě investorů a podprogram Spolupráce 

(původní Klastry) byl zaměřen na podporu zakládání technologických platforem. Zcela nově 

byl vytvořen podprogram Potenciál, který se zaměřil na budování výzkumných center a 

laboratoří v podnicích.  

 

Tabulka 3-2: Čerpání strukturální podpory na rozvoj průmyslu a podnikání 2007 - 2013 

 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/podpora-vyzkumu-a-vyvoje 
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MPO vydalo rozhodnutí k čerpání podpory v objemu 84,4 mld. Kč. Inovativní výroba byla 

podpořena 20,12 mld. Kč. Vznik nových center pro podnikový výzkum v objemu 7,81 mld. 

Kč. Podpora modernizace malých a středních podniků dosáhla výše 16,46 mld. Kč. 

Pro období 2014 - 2020 je pro podniky navržen Operační program Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost. Programové schéma bylo vymezeno usnesením vlády ČR 

č. 867 v roce 2012. Priorita byla v souladu se strategickými dokumenty zacílena na podporu 

inovací a rozvoje výzkumu a vývoje. Opět byla většina programů zachována. Nově je 

zařazena podpora aplikovaného výzkumu Aplikace a poprvé jsou v ČR na národní úrovni 

použity následující nové finanční nástroje:  

1) Inovační vouchery: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb;  

2) Pre-commercial public procurement a  proof-of-concept: ověření proveditelnosti 

výzkumu a příprava produktu pro komercionalizaci, vznik nové spin-off firmy; 

3) Partnerství znalostního transferu: vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro 

výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, technologií a dovedností, ke 

kterým podnik nemá přístup. 

 

Tabulka 3-3: Alokace fondů EU mezi programy podpory v období 2014 - 2020 

 

Zdroj: Strukturální fondy, dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020 
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3.2.2 Regionální rozvojové strategie 

 Regionální inovační potenciál je možné vyjádřit jako schopnost regionu efektivně 

využívat vlastní vnitřní zdroje, reagovat na vnější rozvojové podněty, vytvářet a rozvíjet 

programy s vyšší přidanou hodnotou. Regionální inovační strategie je střednědobým 

plánovacím dokumentem vytvářeným v České republice na úrovni jednotlivých krajů. Je 

vyjádřením společného zájmu aktivní spolupráce vědců z univerzitních a výzkumných 

pracovišť, majitelů technologických firem, zástupců územní samosprávy v oblasti výzkumu, 

vývoje a tvorby inovací. Úlohou krajských výkonných orgánů je usměrňovat rozvoj 

inovačního prostředí s cílem vytvářet regionální ekonomiku založenou na znalostech. Role 

regionální samosprávy při rozvoji inovačních aktivit spočívá ve vytváření podmínek pro 

podnikání inovačních firem v kraji.103 Před vznikem Národní inovační strategie ČR měly 

pouze dva kraje své vlastní regionální inovační strategie. Byly to kraje Jihomoravský a 

Moravskoslezský. 

 Kompetence krajů jsou vymezeny zákonem č. 129/2000 Sb. Tento zákon krajům 

dovoluje zakládat organizační složky a příspěvkové organizace za účelem plnění úkolů v 

samostatné působnosti kraje, za což jsou podle § 1 zákona č. 129/2000 Sb. považovány 

činnosti vykonávané v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami kraje. Výhodou 

krajů je schopnost identifikovat regionální potřeby a zacílení finančních prostředků. Inovační 

politika nebyla ustanovena jako priorita krajů. České kraje nemají pravomoc spravovat 

výzkumné organizace na svém území, protože jde o autonomní subjekty. Krajské inovační 

strategie jsou v České republice politickým nástrojem, jak ovlivnit systém VaVaI v 

regionu.104  

 Kraje mají povinnost zpracovávat Program územního rozvoje krajů dle zákona č. 

148/2000 Sb. V období 2001 – 2010 byly regionální inovační strategie (RIS) v různých 

podobách zpracované ve 12 krajích. V průběhu roku 2012 připravovala Česká republika 

Národní strategii RIS3. Každý kraj vytvořil regionální přílohu, která je označována jako 

Strategie inteligentní specializace nebo také RIS3 (Research and Innovation Strategy for 

Smart Specialisation). Tvorba krajských RIS3 je koordinována a metodicky podporována 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době je strategie přijata ve 

                                                 
103 POKORNÝ, O. a kol.: Analýzy inovačního potenciálu krajů české republiky, Praha, SOCIOLOGICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ, 2008, ISBN 978-80-86429-90-8, s. 17 
104 VANŽURA, J.: Inovační politika na regionální úrovni. Technologické centrum Akademie věd, 6/2011, [on-

line], [cit. 15. 8. 2015]; Dostupné:  file:///C:/Users/DOMA/Downloads/ergo_2011_1_2.pdf 
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většině českých krajů. V roce 2014 neměl regionální strategii zpracovanou pouze Středočeský 

kraj, který se zároveň může opírat o silnou VaV základnu, která sídlí v Hl. městě v Praze. 

 Stejně jako se národní státy liší svou inovační výkonností, odlišuje se i schopnost 

regionů inovovat a rozvíjet vlastní inovační systém. Teoretik regionálního rozvoje Vladimír 

Žitek definuje základní podmínky, které musí být splněny, aby měl region prospěch z 

inovačních aktivit svých firem.105 

1) regionální podniky musí spolupracovat na inovacích v regionálních sítích  

2) regionální inovační sítě musí využívat regionální zdroje  

 

Tabulka 3-4: Regionální inovační strategie v jednotlivých krajích 2002 - 2020 

Hl. město Praha   2004 + (?) 2014 - 2020   

Středočeský N/A   

Jihočeský   2007 - 2015   

Plzeňský   2004 + (?)   

Karlovarský   2008 + 2013 - 2020   

Ústecký   2005 - 2010   2013 - 2020   

Liberecký   2009 + (?)   

Královehradecký   2010 - 2015   

Pardubický   2006 - 2013   

Vysočina   2013 - 2020   

Jihomoravský 2002 - 04 2005 - 2008 2009 - 2013 2014 - 2020   

Olomoucký   2011 - 2021 

Zlínský   2008 - 2013 2014 - 2020   

Moravskoslezský   2003 - 2009 2010 - 2020   

Zdroj: ŽITEK, V.: Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika, s. 41 

Úspěšné regionální inovační systémy mají několik společných znaků:  

- ekonomické aktivity (vysoký HDP, export, vysoké zastoupení inovativních podniků, 

přítomnost znalostně náročných odvětví, kvalifikované pracovníky) 

- výzkumné aktivity (soukromé výdaje na VaV, vznik nových technologií v regionu) 

- výzkumná infrastruktura (diverzifikované VaV instituce naplňující požadavky podniků) 

- politika (politické uvědomění, relevantní cíle, vhodná strategie)  

- sociální sítě (vztahy mezi podniky a výzkumem, spolupráce mezi podniky).106 

 

                                                 
105 ŽITEK, V.: Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika, [on-line], [cit. 2. 10. 2015]; 

Dostupné: 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwjg_aCPoq7

HAhVGtRQKHQ_uA6o&url=http%3A%2F%2Fwww.muni.cz%2Fresearch%2Facad_qualif%2F556894&ei=A9

vQVaDwNsbqUo_cj9AK&usg=AFQjCNEvs-H8gr1hUGSF8noaatet6jpXHg&bvm=bv.99804247,d.d24, s. 48 
106 viz. ŽITEK, V.: Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika, s. 55 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwjg_aCPoq7HAhVGtRQKHQ_uA6o&url=http%3A%2F%2Fwww.muni.cz%2Fresearch%2Facad_qualif%2F556894&ei=A9vQVaDwNsbqUo_cj9
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwjg_aCPoq7HAhVGtRQKHQ_uA6o&url=http%3A%2F%2Fwww.muni.cz%2Fresearch%2Facad_qualif%2F556894&ei=A9vQVaDwNsbqUo_cj9
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwjg_aCPoq7HAhVGtRQKHQ_uA6o&url=http%3A%2F%2Fwww.muni.cz%2Fresearch%2Facad_qualif%2F556894&ei=A9vQVaDwNsbqUo_cj9
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Tabulka 3-5: Regionální systém inovací - vztahové schéma interakcí 
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Zdroj: SKOKAN, K.: Systémy inovací v regionálním rozvoji 107  

 

 Regionalista Wokoun108 uvádí v práci Obecná regionální politika, že základním 

ekonomickým motivem pro regionální politiku je využití výrobních faktorů a pracovní síly. 

Většina problémových oblastí trpí vysokou nezaměstnaností. Nedostatečné využití pracovních 

zdrojů znamená snížení hrubého domácího produktu státu. Zatímco ve svých počátcích se 

regionální politika snažila řešit tento problém přesunem pracovních sil z regionů s vysokou 

nezaměstnaností do míst s převahou nabídky pracovních míst, v současnosti převládá strategie: 

motivace pohybu práce za pracovníky. V některých regionech dávají obyvatelé přednost 

zaměstnání ve svém vlastním regionu, zvláště když zde existuje silný pocit regionálního 

uvědomění, který je založený na kulturních či jazykových odlišnostech.  

                                                 
107 SKOKAN, K.: Systémy inovací v regionálním rozvoji, Ekonomická revue, 2005, roč. VIII, č. 4, ISSN 1212-

3951, s. 12-25 
108 WOKOUN, R.: Obecná regionální politika, Praha, Národní hospodářská fakulta VŠE, Název projektu: 

Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce 

CZ.2.17/3.1.00/32102, s. 19 
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Typologie regionálních rozvojových center 

 Na základě teoretických východisek byla Vladimírem Žítkem vytvořena typologie 

regionálních inovačních systémů 14 českých krajů.109 Jedná se o aplikaci práce teoretiků 

regionálního rozvoje Tödtlinga a Trippla, kteří systémové selhání na regionální úrovni 

definovali prostřednictvím nedostatků regionálních inovačních systémů.  

Vymezení tří typů regionálních disparit:  

a) organizační štíhlost  

b) negativní efekt lock-in 

c) fragmentace  

Definování tří typů problémových regionálních inovačních systémů:  

a) periferní regiony 

b) staré průmyslové regiony 

c) metropolitní (fragmentované) regiony 

 

Hlavním nedostatkem regionálního inovačního systému v periferních regionech je 

poddimenzovaná infrastruktura pro rozvoj VaV. Staré průmyslové regiony se vyznačují 

silným zastoupením průmyslu, který lze označit za upadající nebo zastaralý. V regionu pak 

dochází k efektu zvanému lock-in, který ukazuje na omezenou komunikaci směrem ven 

z regionu. Metropolitní regiony se vyznačují roztříštěností inovačního systému. Jednotlivé 

typy regionů se odlišují počtem dislokovaných podniků a institucionální infrastrukturou.  

Tabulka 3-6: Klasifikace bariér regionálních inovačních systémů 

Problém regionálního 
inovačního systému 

Typ problému Typický problémový region 

Organizační štíhlost Nedostatek relevantních 
lokálních aktérů 

Periferní oblasti 

Fragmentace Nedostatek regionální 
kooperace a vzájemné 
důvěry 

Některé regionální klastry 

Lock-in Regionální průmysl se 
specializuje na zastaralé 
technologie 

Staré průmyslové regiony a 
periferní oblasti postavené 
na získávání surovin 

Zdroj: ŽITEK, V.: Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika, s. 86 

 

                                                 
109 viz. ŽITEK, V.: Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika, s. 83 
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Tabulka 3-7: Problémové oblasti a nedostatky regionálních inovačních systémů 

  

Typ regionu 

Periferní regiony 
(organizační štíhlost) 

Staré průmyslové 
regiony (lock-in) 

Metropolitní regiony 
(fragmentace) 

Podniky a regionální klastry 

Charakteristiky / 
problémy klastrů 

 
Klastry často chybí 
nebo jsou slabě 
rozvinuté 

 
Často specializované 
na upadající průmysl 

 
Mnoho odvětví 
průmyslu / služeb, ale 
exponované (viditelné) 
a znalostně založené 
klastry často chybí 
 

Dominance MSP Dominance velkých 
firem 

  

Inovační aktivity  
Nízká úroveň VaV a 
produktových inovací, 
důraz na postupné a 
procesní inovace 

 
Upadající 
technologické 
trajektorie, dominance 
postupných a 
procesních inovací 

 
VaV je v ústředích 
velkých firem a v high-
tech společnostech, 
produktové inovace a 
vznik nových firem 
často za očekáváními 
 

Tvorba a šíření znalostí 

Univerzity / 
výzkumné 
organizace 

 
Málo nebo nízká 
úroveň 

 
Často orientované na 
tradiční odvětví / 
technologie 
 

 
Hodně a vysoké 
kvality, ale často slabé 
vazby na průmysl 

Vzdělávání / 
školení 

 
Důraz na nízké až 
střední kvalifikace 

 
Důraz často na 
technické dovednosti; 
manažerské 
dovednosti a 
"moderní" kvalifikace 
často chybí 
 

 
Velká rozmanitost škol 
a dalších vzdělávacích 
organizací 

Transfer znalostí  
Některé služby jsou 
dostupné, ale obecně 
ve štíhlé struktuře; 
nedostatek 
specializovanějších 
služeb 

 
Mnoho a 
specializované 
organizace transferu, 
ale slabě 
koordinované 

 
Obecně vysoká 
hustota takových 
služeb, většinou 
komercializované 

 
Často příliš malá 
orientace na poptávku 

 
Často příliš malá 
orientace na poptávku 
 

  

Sítě (networking) 

 
Charakteristiky / 
problémy sítí 

 
Málo v regionu kvůli 
slabému klastrování a 
štíhlé institucionální 
struktuře 

 
Často je 
charakterizuje 
technologický a/nebo 
politický lock-in 
 

 
Tržní vazby dominují, 
často několik klastrů a 
související inovační 
sítě 

Zdroj: ŽITEK, V.: Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika, s. 86 
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Vytvořené obecné typologie využil Vladimírem Žítek, aby porovnáním statistických 

dat identifikoval a klasifikoval typy regionů v České republice.110 Stanovil, že periferní 

regiony (Karlovarský, Vysočina, Ústecký a Královéhradecký kraj) mají poměrně malou nebo 

žádnou tradici výzkumu a to zejména v odvětvích, která jsou schopna být inovativní. 

Obdobně to platí o oblasti vzdělávání. Veřejné univerzity v Hradci Králové a Ústí nad Labem 

mají limitovaný potenciál směrem k aplikační sféře. Veřejná vysoká škola Jihlavě je bez 

tradice a zkušeností, v Karlovarském kraji není žádná. Inovační politika, se proto musí 

zaměřit na přemístění korporací s vlastní výzkumnou platformou, případně usilovat o 

lokalizaci poboček jiných národních výzkumných institucí. 

 Staré průmyslové regiony jsou Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský a Liberecký 

kraj. Nacházejí se ve stavu přechodu k perifernímu (Karlovarský, Ústecký kraj) a 

metropolitnímu (Moravskoslezský, Liberecký kraj). Z hlediska regionální politiky se musí 

zaměřit na restrukturalizaci tradičních odvětví. Optimální je forma transferu technologií a 

inovací pro MSPO a zajištění přímých zahraničních investic v odvětvích, která jsou nositelem 

inovací (elektrotechnika, přesné strojírenství). Liberecký kraj transformací úspěšně prochází. 

Moravskoslezský kraj transformací prochází velmi zvolna. Investice přesouvají 

Moravskoslezský kraj ze skupiny starých průmyslových mezi metropolitní regiony. 

 Metropolitní regiony jsou Praha, kraj Jihomoravský, Pardubický, Zlínský, Plzeňský, 

Moravskoslezský. Specifickou strukturu má Středočeský kraj, jehož přirozené centrum Praha 

je samostatným krajem.  

 Teorií regionálních center a periferií se zabývají v České republice regionalisté 

především z hlediska charakteristik regionálního rozvoje. Významné je tvrzení Jiřího 

Blažka,111 který tvrdí, že regionální identita obyvatel periferií se generačně liší. Považuje za 

významné skutečnost, že je zde existence zřetelných rozdílů v úrovni faktorů identity mezi 

dosídleným a nedosídleným periferním územím, a to i přes značný časový odstup od událostí 

spojených s druhou světovou válkou. Nejnižší hodnoty sociálního kapitálu byly zjištěny v 

regionu, který patři mezi dosídlené a současně se nachází v rozsáhle vnitřní periferii (Žluticko 

- Karlovarský kraj). 

                                                 
110 viz. ŽITEK, V.: Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika, s. 89 
111 viz. BLAŽEK, J.: Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na zdroje 

konkurenceschopnosti v současném světě? s. 228 
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 Regionalista Jiří Blažek112 vytvořil následující teorie regionálního rozvoje:  

První směr představuje teorie konceptuálního regionálního rozvoje (výrobní okrsky, 

klastry, učící se regiony, trojitá šroubovice, regionální inovační systémy), které za hlavní 

zdroje konkurenceschopnosti považuji komplex regionálně specifických, převážně měkkých 

faktorů.  

 Druhý směr tvoří teorie založené na tvorbě hodnotových řetězců, které zdůrazňují 

především vertikální vazby mezi společnostmi, a to dodavateli a odběrateli. Tyto subjekty 

jsou současně v globalizované ekonomice rozmístěny v různých geograficky vzdálených 

částech světa (teorie globálních komoditních řetězců – GCC, teorie globálních hodnotových 

řetězců – GVC, teorie globálních produkčních síti – GPN).  

 Zřetelným trendem je sociokulturní podmíněnost regionálního rozvoje. Tvorba 

inovačních regionálních strategií je nezbytná pro rovnoměrný růst regionů a eliminaci 

disparit. Je zřejmé, že definování konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu je spojitým 

faktorem růstu regionu.113 

3.2.3 Subsystémy regionálního rozvoje  

Klastry 

 Klastry existovaly v České republice i v době centrálně plánované ekonomiky. 

Národní klastrová strategie byla zpracována v roce 2005 - 2008 v dokumentu Strategie 

hospodářského růstu České republiky a pokračovala Národním rozvojovém plánu České 

republiky 2007 - 2013. Cílem institucionální podpory114 bylo podpořit odvětví a obory s 

potřebným růstovým potenciálem a zvyšovat konkurenceschopnost cestou spolupráce a 

inovací. CzechInvest definuje klastry jako "geograficky koncentrované seskupení nezávislých 

firem a přidružených institucí, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a 

jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti."115 Zakládání 

klastrů v regionu je aktivita podporovaná strukturálními fondy EU, protože patří mezi faktory 

                                                 
112 viz. BLAŽEK, J.: Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na zdroje 

konkurenceschopnosti v současném světě? s. 220 
113 viz. Příloha P III-2, Vztah mezi výzkumnou, technologickou a inovační politikou 
114 viz. Příloha P III-3, Klastry jako faktor transferu a difúze znalostního potenciálu 
115 CzechInvest, Klastry; Dostupné: http://www.czechinvest.org/klastry 
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regionální strategie. Klastry obecně jsou považovány za nejkratší cestu od výzkumu přes 

vývoj a inovace k jejich využívání a dalšímu šíření.116  

 Regionalista Jan Stejskal v teoretické práci Průmyslové klastry a jejich vznik v 

regionech117 tvrdí, že správně fungující klastry přispívají k vytváření regionálních 

komparativních výhod, vzniku nových podniků a spin-off firem. Společným efektem je 

zvýšeni návratnosti investovaných veřejných prostředků do stavby vědecko-výzkumných 

parků, podnikatelských inkubátorů, průmyslových zón a další infrastruktury.  

Infrastruktura pro inovační podnikání  

 Základním nástrojem pro transfer znalostí jsou investice privátních a veřejných fondů 

do infrastrukturních projektů, jež zaktivizují podniky k přemístění výrobních kapacit do 

specificky technicky připravených rozvojových zón a oblastí.118 

• průmyslová rozvojová území (průmyslová zóna nebo průmyslová oblast) - podpora investic; 

• bezcelní ekonomické zóny a exportní zpracovatelské zóny - podpora investic; 

• podnikatelské inkubátory, inovační centra a vědeckotechnické parky, které poskytují zázemí 

pro high-tech průmyslová odvětví nebo výrobu s vysokou přidanou hodnotou - podpora firem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji, Ostrava, Repronis, 2004, 

ISBN 80-7329-059-6, s. 97 
117 STEJSKAL, J.: Průmyslové klastry a jejich vnik v regionech, Praha, Linde, 2010, ISBN 978-80-7201-840-6, 

s. 64 
118 viz. Příloha P III-4, VTP v České republice 
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Graf 3-3 Průmyslová infrastruktura pro rozvoj podnikání 
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          Zdroj: SKOKAN, K. Inovační centra119 

Průmyslová zóna 

 Investice do lokalit průmyslové infrastruktury zahrnují pobídky a úlevy pro investory. 

Správcem programu rozvoje podnikatelských zón je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 

které v roce 1998 prostřednictvím agentury CzechInvest zahájilo přípravu průmyslových zón 

jako předpoklad tvorby nových pracovních příležitostí v oblastech, které byly postiženy 

restrukturalizací průmyslu. Podpora byla poskytována formou přímých dotací, dotací úroků a 

návratných finančních výpomocí z prostředků státního rozpočtu a formou bezúplatných či 

zvýhodněných převodů státního majetku. Cílovou skupinou byly obce, svazky obcí a kraje, 

rozvojové společnosti a významní investoři.  

 V Česku je v současné době 204 funkčních nebo připravených průmyslových zón. 

Největší počet průmyslových zón je lokalizován na území Jihočeského kraje (29), více než 20 

je lokalizováno v Královéhradeckém kraji, (27) v Olomouckém, (25) v Ústeckém a (21) 

Středočeském kraji. Nejméně průmyslových zón je lokalizováno v krajích Zlínském, 

Karlovarském a na Vysočině. Celková rozloha průmyslových zón v Česku je téměř 8 500 ha. 

Největšími projekty v oblasti průmyslových nemovitostí jsou "strategické průmyslové zóny" o 

                                                 
119 SKOKAN, K.: Inovační centra, 2001, Ostrava, VŠB-TUO 2001, ISBN  90-7078-873-9, s. 78 
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výměře 200 ha nebo 100 ha v zastavěném, ale nevyužívaném území (brownfield).120 Nabídka 

zón v České republice převyšuje poptávku. Neobsazené jsou strategické průmyslové zóny: 

Kolín – Ovčáry, Ostrava – Mošnov, Most – Joseph, Žatec – Triangle, Holešov. Neúspěšné 

zóny se redukuji a municipality více zohledňují urbanistické hledisko ve prospěch přírodní 

příměstské krajiny.121   

Poradenství 

 Vědecké a technologické parky, inkubátory nebo inovační podnikatelská centra jsou 

pro přenos technologií nezbytnou infrastrukturou a představují „základní jádro"122 

regionálního rozvoje prostřednictvím inovací. Obchodní, průmyslové a podnikatelské parky 

jsou přirozenými doplňky základního jádra a nabízejí podnikům management či pomoc při 

patentování inovace. Vzájemná kombinace nástrojů inovativního podnikání může vzniknout 

jen v případě, že existuje strategie rozvoje inovací na úrovni dané aglomerace nebo regionu.  

 Zakladateli vědecko-technických parků jsou státní a regionální orgány, výzkumné 

instituce, univerzity, průmyslové podniky, finanční instituce a investiční fondy, soukromé 

organizace, hospodářské komory, sdružení a svazy. Infrastruktura vědecko-technických parků 

bývá budována v blízkosti univerzit, vědeckých center a výzkumných zařízení. Předpokladem 

pro vzájemnou spolupráci v případě VTP public-private je odstranění bariér mezi veřejnou a 

soukromou sférou a zaměření na podporu regionálních strategických cílů. Soukromé VTP 

jsou podpořeny Venture kapitálem (rizikovými fondy) a zaměřují se na komercializaci 

inovací. V České republice existuje od roku 1990 organizace sdružující VTP pod názvem 

Společnost vědecko-technických parků ČR (dále SVTP ČR). Národní síť VTP v ČR 

představuje specializovanou databázi vědecko-technických parků, kam může vstoupit každý 

park pokud poskytuje inkubační služby malým a středním inovačním podnikům, transfer 

technologií, poradenství a technické služby. Asociace inovačního podnikání České republiky 

(AIP ČR) se zabývá transferem technologií a inovacemi. 

                                                 
120 viz. Průmyslové zóny České republiky; Dostupné: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/prumyslove-zony 
121 Průmyslové zóny České republiky, [on-line], [cit. 2. 10. 2015]; Dostupné: 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/prumyslove-zony 
122 STEJSKAL, J.: Průmyslové klastry a jejich vnik v regionech, Praha, Linde, 2010, ISBN 978-80-7201-840-6, 

s. 79 
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3.3 Inovativní podnikání  

 Rychlost a účinnost využití výsledků vědeckého a technologického výzkumu jsou 

základem ekonomické prosperity průmyslově vyspělých zemí. Produkty s vysokým stupněm 

aplikace vědeckých poznatků dokážou úspěšně zavádět na trh malé a střední firmy. Inovační 

podnikání tvoří menší část podnikatelských aktivit podniku, ale z hlediska 

konkurenceschopnosti se jedná o rozhodující aktivitu, která předurčuje jeho postavení na trhu. 

Inovativní MSP mají pružnější proces řízení a flexibilitu ve vztahu ke zkracování životních 

cyklů výrobků. 123 

Předpoklady inovativního podnikání 

 Chování inovativních firem výrazně ovlivňují regionální struktury. Hybné síly inovací 

(innovation drivers) tvoří stávající regionální infrastruktura. Jedná se o vzdělanostní a sociální 

strukturu populace a míru atraktivity kraje, vyjádřenou migračním saldem, mírou urbanizace, 

podílem městského obyvatelstva a strukturou dopravních sítí. Nadprůměrné výsledky 

dosahují kraje se silným regionálním centrem.  

 Tvorba inovací ve firmách se projevuje v objemu investic, které zahrnují investice do 

rizikového kapitálu a investice do technologie a infrastruktury. Míra lokalizace přímých 

zahraničních investic je jedním z atributů atraktivity regionu. Odráží v sobě průmyslový 

potenciál vybraného území, zohledňuje i kvalitu lidského kapitálu. Výše investic rizikového 

kapitálu pak odráží úspěšnost regionálních firem a jejich podnikatelskou prosperitu. Počet 

projektů podpořených z programů strukturálních fondů zaměřené na podporu inovací a 

výzkumu vyjadřují míru podnikatelské aktivity jednotlivých firem. Počty a plochy 

průmyslových zón vypovídají o atraktivitě kraje pro investory, kvalitě pracovní síly, o dobrém 

podnikatelském prostředí a průmyslové tradici regionu. Kraje (Praha, Středočeský a 

Jihomoravský kraj) nabízejí podnikatelské aktivity s vyšší přidanou hodnotou, kvalifikovanost 

pracovních sil a relativně četné zastoupení high-tech odvětví, strategických služeb a výzkumu 

a vývoje v regionální ekonomice. Silná pozice Prahy v rámci skupiny ukazatelů inovativnosti 

regionu vychází z počtu patentů, užitných vzorů a publikací. Nejhorší pozici je možné 

sledovat u regionů, které byly postiženy restrukturalizací průmyslové výroby. Nevhodná 

struktura lokálních firem není přitažlivá pro zahraniční investory ani pro majitele fondů 

                                                 
123 viz. Příloha P III-5, Efektivnosti inovativního podnikání 
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rizikového kapitálu. Nejslabšími regiony jsou kraje Karlovarský, Vysočina a Ústecký. Jejich 

jasnou nevýhodou je nízká koncentrace výzkumných institucí. 

Produkty inovativního podnikání - start up a spin-off 

 Inovační firmy jsou vystaveny vyšším podnikatelským rizikům. Je větší 

pravděpodobnost, že se v průběhu vývoje a zavádění nových produktů objeví nečekaná 

překážka nebo že se nový produkt jako novinka na trhu neprosadí nebo přinese firmě 

nadprůměrný zisk. Rozšířený způsob eliminace rizik je koncept SPIN-OFF, kdy se vyčlení 

skupina inovátorů z organizační struktury větší korporace a osamostatní se jako obchodní 

společnost. Korporace typu SPIN-OFF se uplatňují ve vědeckém parku. Tento typ inovační 

korporace dostává zakázky i od své mateřské společnosti.  START-UP je nová, začínající 

společnost. Pojem se nejvíc rozšířil mezi technologickými a internetovými podnikateli. Start-

upy postaveny na počátečním nápadu "technologické inovace" se snaží s nízkými počátečními 

náklady rychle uplatnit na trhu. Financování zajišťuje andělský investor nebo finanční fond.124 

Zakladatel start-up podnikání Steve Blank125 pokládá větší důraz na komercializaci než na 

vyspělé postupy a technologie.  

                                                 
124 HOBOĎOVÁ, J.: Startup a Inovace. Start-UP a jejich specifika, Plzeň, nakladatelství západočeské 

univerzity v Plzni, ISBN 978-80-261-0382-0, s. 99 
125 Co je a co není startup? [on-line], [cit. 3. 10. 2015]; Dostupné: http://www.tyinternety.cz/startupy/co-je-a-co-

neni-startup-nekonecny-boj-o-konecnou-definici/ 
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4  DOTACE JAKO EXTERNALITA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  

 Regionální politika a politika soudržnosti EU představují komplex opatření, jejichž 

cílem je vyvážený rozvoj regionů v zemích EU. Nerovnoměrný rozvoj regionů vede k tvorbě 

"regionálních disparit." Hospodářské intervence mají jediný cíl, kterým je zvýšení 

konkurenceschopnosti regionálních ekonomik a následně Evropské unie jako celku. 

Regionalista Alois Kutscherauer v rámci státního úkolu základního výzkumu problematiky 

disparit dospěl k názoru, že strukturální pomoc má příznivý dopad na hospodářský růst v 

zaostávajících regionech, avšak ke zmírňování disparit mezi vedoucím regionem ve státě s 

hlavním městem a ostatními regiony nedochází. Zřetelný nárůst disparit se projevuje zejména 

mezi hlavními městy, regiony hlavních měst a zbývajícím územím. Dochází k dalšímu 

prohlubování disparit na nižších regionálních úrovních.126 

Regionální inovační paradox  

Problematika naplnění zamýšleného účelu dotací je pojmenována jako "regionální 

paradox." U tohoto jevu se zkoumá, zda-li vynaložené veřejné prostředky skutečně plní 

předpokládaný cíl, zda je mechanismus přidělování dotací efektivní a jestli dotace 

nevyvolávají další nadbytečné náklady. Současné ekonomické teorie vycházejí z teorie, že pro 

řešení regionálních disparit vyjádřených ukazatelem HDP na obyvatele, je důležitý vztah mezi 

technickými inovacemi a hospodářským růstem. Regionální snížení mezery v úrovni inovací 

je nutnou podmínkou pro snižování regionálních disparit v příjmech. Hlavní překážkou 

rovnoměrného hospodářského vývoje regionů je regionální inovační paradox. Regionalista 

Pavel Skokan jej definuje: “Regionální inovační paradox spočívá v rozporu mezi poměrně 

vyšší potřebou utrácet za podporu inovací a relativně nižší kapacitou a omezenými 

schopnostmi regionu absorbovat veřejné výdaje určené pro podporu inovací. To znamená, 

čím více inovací v zaostalejších regionech je zapotřebí k udržení a zvýšení konkurenční pozice 

jejich firem, tím je v těchto regionech obtížnější efektivně investovat.“127 Inovační paradox 

není důsledkem tržního selhání, ale je důsledkem systémového selhání při řízení politik EU. 

Zatímco regionální politika s využitím Evropského fondu regionálního rozvoje je zaměřena na 

zaostávající regiony, průmyslová a vědeckotechnická politika posiluje regionální disparity, 

                                                 
126 viz. KUTSCHERAUER, A. a kol.: Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, 

identifikace a hodnocení, s. 215 
127 SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji, Ostrava, Repronis. vyd. 1., 

2004, s. 158, ISBN 80-7329-059-6, s. 56 
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protože více veřejných zdrojů je absorbováno bohatšími regiony, které k tomu mají lepší 

předpoklady a vyšší absorpční kapacitu.  

Hlavní příčinou regionálního inovačního paradoxu v zaostávajících regionech není 

primárně nízká dostupnost veřejných zdrojů. Firmy v zaostávajících regionech vyvolávají 

malou poptávku po vědě a výzkumu a transferu technologií. Podstatně méně do inovací 

investují.128 Dodavatelé služeb nejsou schopni identifikovat inovační potřeby regionálních 

korporací a poptávku po specifických znalostech, protože tyto korporace nemají profesně 

zdatný personál.  

 Regionálním inovačním paradoxem se zabýval v terénním výzkumu Inovačního 

paradoxu v Česku129 Vladimír Žítek, který v rámci podpořených projektů v programu OPPI 

(Inovace a potenciál) a Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací analyzoval regionální 

aktivity podniků v oblasti inovací a firemního výzkumu. Závěr výzkumu je, že celková 

ekonomická síla regionu je zásadním předpokladem realizovat projekty, které mohou být 

podpořeny z prostředků operačních programů. Podíl inovačních podniků dokládá, že čím více 

je podnikatelské prostředí orientováno na rozvoj inovací, tím více prostředků jsou schopny 

subjekty v regionu získat. Korelační a shluková analýza potvrdila existenci regionálního 

inovačního paradoxu v ČR. Při vytváření shluků na základě zvolených regionálních 

charakteristik došlo k výraznému oddělení Středočeského kraje (1. shluk), krajů 

Jihomoravského a Moravskoslezského (2. shluk) a kraje Karlovarského (3. shluk). Ostatních 

devět krajů pak tvoří čtvrtý shluk.  

 Praktická realizace kohezní politiky působí kontraproduktivně. Implementace 

operačních programů ještě více posiluje pozici vyspělejších regionů a způsobuje tak 

prohlubování mezery (rozevírání nůžek) mezi zbývajícími regiony. Ekonomické odůvodnění 

vládního zásahu v tržní ekonomice je založeno na kriteriích alokační efektivnosti, která musí 

kompenzovat selhání trhu. Růst veřejného a soukromého sektoru je tedy komplementární. Stát 

vydává finance, aby trh mohl fungovat. Pokud dojde k vytlačování soukromého sektoru, 

porušení kompromisu mezi efektivností a objektivností subvencí, veřejný sektor bude 

prosperovat na úkor soukromého.  

                                                 
128 SKOKAN, K.: Inovační paradox a regionální inovační strategie, Journal of Competitiveness, 2010, [on-line], 

[cit. 15. 8. 2015], s. 35; Dostupné:  

file:///C:/AA_Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20projekty/B/Aakvizice_manu%C3%A1ly/zdenek/region%C3%A1l

n%C3%AD%20inovace%20paradox%20(1).pdf 
129 ŽITEK, V. a kol.: Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita, Politická ekonomie, č. 2., 

2015, s. 147 

../../../AA_AktuÃ¡lnÃ%20projekty/B/Aakvizice_manuÃ¡ly/zdenek/regionÃ¡lnÃ%20inovace%20paradox%20(1).pdf
../../../AA_AktuÃ¡lnÃ%20projekty/B/Aakvizice_manuÃ¡ly/zdenek/regionÃ¡lnÃ%20inovace%20paradox%20(1).pdf
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5  MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  

5.1 Ostravsko - územní dimenze průmyslového regionu 

 Regionální disparity jsou charakterizovány spektrem procesů a průvodních jevů. 

OECD eviduje 2 200 regionů ve 30 členských zemích a podává objektivní informaci o stavu a 

vývoji regionů. K největší strukturální změně, dynamice nárůstu, došlo v Moravskoslezském 

kraji, který se z posledního místa v roce 2001 dostal na 7. místo v roce 2007.130  

 Teorie definování regionu z pohledu historie průmyslové výroby a inovací vychází z 

jiných metodologických hledisek. Výzkum procesu industrializace se od 80. let soustředil na 

zkoumání regionálních aspektů. Angličan Sidney Pollard teoretickou úvahou, ale i výstupy 

prokázal, že „regiony jsou nositeli procesu industrializace". Ostravský historik Milan Myška 

prokázal: "Proces zprůmyslňování obvykle nerespektoval existující etnické, administrativně 

správní útvary, jež vznikly často staletým vývojem, ale zahušťoval prostor, v němž jsou 

obsaženy optimální podmínky: zdroje surovin, energetické zdroje, humánní kapitál, 

komunikace, zemědělské zázemí."131 Typickým příkladem územní diverzifikace je případ 

ostravské průmyslové oblasti, která se formovala v průběhu 19. století. Zasahovala do dvou 

zemí habsburské monarchie (Morava, Slezsko) a západními výběžky do Pruska. Z hlediska 

administrativně správního členění Ostravsko zasahovalo do území několika okresů 

(místeckého, novojičínského, opavského, těšínského, fryštátského).  

Ostravská aglomerace vznikla na základě industriálních procesů souvisejících s 

těžbou černého uhlí a těžkým hutním a strojírenským průmyslem. Rovněž klíčovým 

podnětem pro její rozvoj bylo v minulosti napojení na železniční síť a v současné době 

dobudování dálnice D1. Území vymezené aglomerace bylo rozděleno na širší a užší jádro. 

Většina ekonomických aktivit se odehrává v užším jádru, které je bráno jako území s nejvyšší 

koncentrací socioekonomických jevů. Zahrnuje obce Ostrava, Havířov, Hlučín, Orlová, 

Bohumín, Karviná a Frýdek‐Místek. V užší aglomeraci probíhá více než 80 % ekonomických 

aktivit v rámci kraje. Ostravsko je typickou ukázkou městské konurbace, protože ze 102 obcí 

má 16 městský statut. Počet sídel za celé území je navyšován především okresem Frýdek-

Místek, který zahrnuje 72 obcí.  

                                                 
130 viz. KUTSCHERAUER, A. a kol.: Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, 

identifikace a hodnocení, s. 144 
131 MYŠKA, M.: Industrializace jako regionální fenomén?, In. K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na 

Moravě a ve Slezsku, Brno, Technické muzeum v Brně, 2013, ISBN 978-80-86413-66-2, s. 22 
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5.1.1 Fenomén Morava, Slezsko a Ostravsko 

 Moravská města v roce 1848 v petici Moravskému zemskému sněmu psala žádost, ve 

které žádaly ponechání cechovních omezení. Řemeslníci uváděli: "co před 50 lety půl Moravy 

udělalo, to teď jedna fabrika dokáže." Proces industrializace mohutně zasáhl celé Čechy i 

Moravu. Dominantní postavení na Ostravsku měla tradiční cechovní výroba. V roce 1850 žilo 

v Moravské Ostravě 1 597 obyvatel a v roce 1900 již 133 007 obyvatel. Příčinou 

hospodářského rozmachu byly nálezy kamenného uhlí. Kapitálové investice vedly ke vzniku 

průmyslových podniků a železnice, která spojila sever a jih habsburské monarchie. Finanční 

zdroje poskytl vídeňský bankéř Rothschild, olomoucké arcibiskupství a rakouský stát. 

Společnost Severní dráhy císaře Ferdinanda propojila železnicí Ostravu s Berlínem a 

Krakovem. Trať Báňská dráha propojila Bohumín, Košice a Třinec, kde vznikaly 

železárenské podniky. Vybudování Vítkovických železáren je příběhem průmyslové revoluce 

a kapitálových investic. Hutní podnik zakoupili Rothschildové a vytvořili společnost 

Vítkovického horního a hutního těžířstva. Roku 1869 se staly Vítkovické železárny jedním z 

největších producentů železa na Moravě. V Ostravě nebyl dostatek pracovních sil. Vlna 

migrantů ze zaostalé Haliče obsadila nekvalifikovaná pracovní místa. V roce 1910 bylo v 

uhelném a železárenském průmyslu zaměstnáno více než 45 tisíc lidí.132 Postavení 

strategického regionu si Ostravsko uchovalo i v době „první republiky“ a "německého 

protektorátu". V roce 1951 byl v Ostravě vystavěn moderní ocelářský komplex Nová Huť 

Klementa Gottwalda. Nároky na těžbu uhlí stále rostly, proto vznikaly další podniky 

podporujících těžební průmysl v oblastech strojírenství, stavebnictví, dopravy. Průmyslový 

komplex Ostravsko-karvinských dolů, hutí a strojíren se staly pýchou socialistické vlády. 

Výroba byla stále inovována. V roce 1963 byly postaveny Martinské a Wellmannovy 

elektronické pece. Velkým impulsem pro další rozvoj průmyslu bylo vybudování výrobní 

základny jaderné energetiky na katastru Vítkovic v rozmezí let 1975-1981. V letech 1985-

1988 se rozvoj průmyslu zaměřil na výrobu zařízení jaderné energetiky.133 

 Urbanistický rozmach Ostravska zachycují dobové statistiky: "Základním 

předpokladem velikosti města a rozsahu jeho nové výstavby je počet obyvatel. Ostrava má 

dnes přes 200 000 pracovních příležitostí a má značný nedostatek mužských pracovních sil 

                                                 
132 JUŘÁK, P.: Vliv rozvoje průmyslu a dopravy v 19. a na počátku 20. století na vývoj malých měst na Moravě, 

In: K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku, Brno, Technické muzeum v Brně, 

2013, ISBN 978-80-86413-66-2, s. 25 
133 BARTOŠ, P. a kol.: Technická vyspělost Moravskoslezského kraje, Hospodářská komora Moravskoslezského 

kraje, Ostrava, Montanex, 2008, ISBN 978-80-7225-276-3, s. 20 
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pro těžký průmysl. Tento nedostatek je vyrovnáván náborem v různých částech naší republiky. 

Stabilizace pracovních kádrů pro doly a hutě vyžaduje, aby těch 40 000 bylo dříve či později 

usídleno v nových bytech. Mimoto do města dojíždí denně na 52 000 pracujících. Z toho více 

než 40 % ze vzdálenosti větší než 20 km. Počet pracovních příležitostí podle údajů 

zpracovaných plánovacími orgány kraje vzroste do r. 1980 o dalších 30 000. Předpokládaný 

objem pracovních příležitostí musí být pokryt z osídlení 490 až 530 tisíc obyvatel."134 Historik 

Zdeněk Jirásek zpracoval statistické údaje za léta 1948 až 1951. Hrubá průmyslová výroba 

vzrostla o 200%, přičemž vzestup produkce výrobních prostředků představoval 224%. 

Nejvyšší nárůst se projevil v kovoprůmyslu nárůstem o 323%. Strukturální změny ekonomiky 

se projevily na československém exportu, který mířil do států RVHP a rozvojových zemí.135  

Transformace těžkého průmyslu 

 Doba před rokem 1989 byla pro Ostravu specifická koncentrací výroby a strukturou 

koncernových podniků. Největšími zaměstnavateli byly Ostravsko-karvinské doly, Vítkovické 

železárny Klementa Gottwalda a Nová Huť Klementa Gottwalda. Sdružené podniky 

zaměstnávaly přes 70 % celkové populace zaměstnaných osob v širším regionu v 

zpracovatelském průmyslu a těžbě nerostných surovin.  

 Transformace průmyslu po roce 1989 spočívala v nahrazení systému centrálního 

plánování systémem tržním a konkurenčním. První fáze transformační deprese trvala do roku 

1993. Vyznačovala se propadem ekonomiky, poklesem HDP, průmyslové i zemědělské 

výroby. Výrobní podniky procházely první privatizační vlnou, která s sebou nesla vlnu 

zaměstnanecké nejistoty. Průmyslová výroba propadla o 31,7 %. Druhé období v letech 1994 

- 1996 bylo růstovou fází transformace. V průmyslu došlo k oživení prostřednictvím investic 

zahraničního kapitálu. Krizová fáze probíhala v letech 1997 - 1999. Příčinou byla restriktivní 

politika ČNB, která vedla ke zvýšení úroků a následně změnám v úvěrování podniků. Firmy 

byly nuceny rušit ztrátové produkce. Specifickým znakem československé transformace byl 

fixní kurz koruny, který se podařilo udržet až do května 1997. Celkem byl v České republice 

privatizován do roku 1999 majetek v účetní hodnotě 780 mld. Kč. Kupónově bylo 

privatizováno 1800 větších podniků. Standardními metodami privatizace bylo prodáno 14 000 

podniků v hodnotě 237 mld. Kč. V tomto období začaly procházet podniky těžkého průmyslu 

a strojírenství restrukturalizací. Fáze opětovného růstu byla nerovnoměrná a lišila se v mnoha 

                                                 
134 KAVKA, O.: Ostrava přítomnosti a budoucnosti, In. Ostrava, sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 

Ostrava, krajské nakladatelství v Ostravě, 1963, s. 8  
135 JIRÁSEK, Z.: Ocelová koncepce hospodářství českých zemí 1947-1953, Opava, Ústav historických věd, 

ISBN 978-80-7510-116-7, s. 181 
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odvětvích. Transformace způsobila hospodářský pokles.136 Meziroční propad 13,4 % 

zaznamenal průmysl výroby kovů a kovozpracující průmysl.137 Krize plnila stránky denního 

tisku: "Hrozba hromadného propouštění si v Moravskoslezském vyžádala krizové řízení. 

Zástupci vlády, kraje i firem hledají, jak snížit dopady útlumu průmyslu, protože podle 

odhadů by kvůli němu mohly přijít o práci desetitisíce lidí. Situace je vážná.138   

Graf 5-1 Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání v MSK 2012 

 

Zdroj: Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ostravě, 2012 

 

Socioekonomická charakteristika Moravskoslezského kraje 

 Dosídlení Ostravského regionu lidmi převážně dělnických profesí z minulých let se 

projevuje nejnižším podílem středoškolsky vzdělané populace v ČR. Podíl vysokoškoláků ve 

věkové kategorii 20-29 let je zase nejvyšší. V regionu je dominantní technické zaměření 

vysokoškolského vzdělávání (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava). Kraj 

disponuje čtvrtou největší základnou výzkumu a vývoje v Česku. (Praha, Středočeský, 

Jihomoravský kraj). Analýza Technologického centra Akademie věd ČR prokázala v roce 

2009, že inovativní podnikání je srovnatelné s tradičně silnými regiony. Podnikový výzkum v 

regionu je podpořen investicemi do technologických center a vytvářením nových vědeckých 

                                                 
136 HOLMAN, R.: Transformace české ekonomiky, Praha, CEP, 1. vyd., ISBN 80-902795-6-2, s. 21 
137 SPĚVÁČEK, V., a kol.: Transformace české ekonomiky: politické, ekonomické a sociální aspekty, Praha, 

Linde, 2002, ISBN 80-86131-32-7, s. 162 
138 MOTLOVÁ, Ž.: Průmyslovou krizi na Ostravsku a Karvinsku bude řešit speciální tým, iDnes.cz, 29. 6. 2013, 

[on-line], [cit. 13. 10. 2015]; Dostupné: http://ekonomika.idnes.cz/prumyslovou-krizi-na-ostravsku-a-karvinku-

bude-resit-specialni-tym-1g3-/ekonomika.aspx?c=A130729_160723_ostrava-zpravy_jog 

 

http://ekonomika.idnes.cz/prumyslovou-krizi-na-ostravsku-a-karvinku-bude-resit-specialni-tym-1g3-/ekonomika.aspx?c=A130729_160723_ostrava-zpravy_jog
http://ekonomika.idnes.cz/prumyslovou-krizi-na-ostravsku-a-karvinku-bude-resit-specialni-tym-1g3-/ekonomika.aspx?c=A130729_160723_ostrava-zpravy_jog
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pracovních míst. V oblasti publikační aktivity však dosahuje nejslabších výsledků. Převažující 

praktická orientace technických vysokoškolských oborů upřednostňuje výsledky zacílené na 

patenty a užitné vzory před publikační činností. Podprůměrná je i orientace na high-tech 

odvětví.139  

 V letech 2000 až 2010 se Ostravsko jako celek dostalo do dlouhodobých migračních 

ztrát. V letech 1996 - 2000 i 2001 - 2004 se roční saldo migrace na 1000 obyvatel pohybovalo 

v záporných hodnotách -621,5.140  

 Cílem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 

období 2007 - 2013 bylo zvýšit konkurenceschopnost regionu využitím jeho potenciálu. 

Celkem bylo na regionální rozvoj do roku 2015 alokováno 19 mld. Kč z prostředků 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 3 mld. Kč ze státního rozpočtu ČR.141 

Rozvojový program preferoval integrovanou intermodální dopravu. V rámci operačního 

programu OPPI patřil Moravskoslezský kraj k oblasti, která čerpala druhý největší podíl na 

rozvoj průmyslové a podnikatelské infrastruktury z programu OPPI.  

Graf 5-2 Čerpání dotací na rozvoj regionální průmyslové infrastruktury k 31. 3. 2015 

 

Zdroj: CzechInvest; Dostupé: http://www.czechinvest.org/programy-podpory 

                                                 
139 POKORNÝ, O. a kol.: Analýza inovačního potenciálu krajů České republiky, Praha, Technologické centrum 

AV, Sociologické nakladatelství, 2008, ISBN 978-80-86429-90-8, s. 113 
140 JIRÁSEK, P.: Paralela vývoje strukturálně postižených regionů Ostravska a Podkrušnohoří po roce 1990, 

Ostrava, XXII. sjezd České geografické společnosti Ostrava, Univerzita J. E. Purkyně, 2010, [on-line], [cit. 13. 

10. 2015]; Dostupné: http://konference.osu.cz/cgsostrava2010, s. 5 
141 HRUŠKA, L. a kol.: Sociometrický atlas Moravskoslezského kraje, Ostrava, ACCENDO, 2012, ISBN 

978‐80‐904810‐6‐0, s. 87 
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5.1.2 Průmyslový a inovační potenciál Ostravska 

 Oblast Ostravské aglomerace (Česká republika) a metropolitní oblasti Katowice 

(Polská republika) patří k potenciálně nejlépe integrovaným přeshraničním prostorům ve 

střední Evropě. Polycentrická koncepce předpokládá, že bude existovat východní centrum 

(osa Katowice, Ostrava, Bratislava, Vídeň)142 jako protipól současného rozdělení evropského 

prostoru na jádro a periferie, které zahrnují východní část Evropy. 

 Ostravsko usiluje, aby se stalo inovačním pólem národního významu, proto zásadním 

koncepčním krokem bylo vybudování Vědecko-technologického parku Ostrava. Analýza 

konzultační skupiny Berman143 v roce 2013 konstatuje, že Moravskoslezský kraj je 

charakteristický největším počtem subjektů typu VTP/PI v Česku. VTP Ostrava nabízí služby 

dvou inkubátorů: Technologický START-UP a IDEA inkubátor, který ověřuje inovační 

potenciál. Druhou nejvýznamnější institucí je BIC Ostrava. Významná je iniciativa VŠB-TU, 

jež vybudovala Centrum excelence IT4 Innovation jako národní centrum výzkumu v oblasti 

informačních technologií. Klíčové oblasti výzkumu jsou IT4People (zlepšení kvality života 

pomocí IT), SC4Industry (výpočty pro modelování v přírodních vědách a nanotechnologiích) 

a Theory4IT (základní výzkum v oblasti výpočetních metod). Součástí projektu bylo pořízení 

superpočítače za 1 819 mil. Kč, který bude patřit mezi 100 nejvýkonnějších na světě.144  

 Konkurenceschopnost Česka ve zpracovatelském průmyslu nadále tvoří činnosti z 

oblasti medium high-tech a medium low-tech činností, které vytváří drtivou většinu přidané 

hodnoty zpracovatelského průmyslu. Konzultační skupina Berman posuzuje kvalitu 

výzkumné základny inovativních společností, která odpovídá reálným a dosaženým 

výsledkům činnosti vědeckých pracovišť. Analýza skupiny Berman se zaměřila na míru 

inovativnosti firem usídlených ve VTP a PI. Infrastrukturu pro inovační firmy v 

Moravskolslezském kraji využívá až 52% firem s nepatrným inovačním potenciálem. Experti 

usoudili, že více než 30% firem nevykazuje žádný inovační potenciál a 22% spíše neinovační. 

Moravskoslezský kraj investoval do inovační infrastruktury značné finanční prostředky, ale 

transformace zacílení regionu do perspektivních oblastí průmyslu s nejvyšší přidanou 

hodnotou není dosud ukončena.145  

                                                 
142 HRUŠKA, L. a kol.: Sociometrický atlas Moravskoslezského kraje, Ostrava, ACCENDO, 2012, ISBN 

978‐80‐904810‐6‐0, s. 76 
143 Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty, Část A: Analýza  inovačního potenciálu 

pro transfer technologií, Praha, BermanGroup, EU, ERDF, Cíl 3, 2013, s. 46 
144 Národní superpočítačové centrum, [on-line], [cit. 13. 10. 2015]; Dostupné: https://www.it4i.cz/ 
145 Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty, s. 31 
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Graf 5-3 Inovační potenciál firem dislokovaných ve VTP 

   
Zdroj: BermanGroup, Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty, 2013 

 Úřad vlády České republiky prostřednictvím Rady pro výzkum, vývoj a inovace zadal 

v roce 2014 analýzu čerpání prostředků na výzkum a vývoj. Moravskoslezský kraj se s 

vybudovaným potenciálem aktivně vůbec nezapojil do 7. rámcového programu Evropské 

komise pro výzkum a vývoj. Pouze 0,45 % z celkových výdajů v kraji na VaV bylo hrazeno 

tímto evropským programem.146 Zdejší společnosti působí jako subdodavatelé zahraničních 

společností a nejsou zapojeny do vývoje nových produktů. Velké společnosti naopak 

využívají systém výzkumu „in-house“ a nevyhledávají partnery pro síťování znalostí a 

technologií.  

 V rámci České republiky dochází k nárůstu patentové aktivity. Přihlašovatelé z ČR 

podali u ÚPV ČR v roce 2012 celkem 867 přihlášek vynálezů. Uděleno či validováno ÚPV 

ČR bylo celkem 423 patentů. V roce 2012 tuzemské subjekty podaly dvakrát častěji užitný 

vzor než patentovou přihlášku a bylo zapsáno 3,5krát více užitných vzorů než uděleno 

patentů. Tendence naznačuje, že se průmyslová high-tech odvětví nerozvíjejí. Omezeny jsou i 

výdaje na VaV high-tech průmyslu (podle OKEČ klasifikace).147   

                                                 
146 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013, 

Úřad vlády české republiky, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ISBN: 978-80-7440-086-5, s. 148 
147 Švejda, P. a kol.: Vědeckotechnické parky v české republice, Praha, SVP ČR, 2007, ISBN 80-903846-0-9, s. 

112 
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5.1.3 Strategie inovačního rozvoje  

 Výchozím dokumentem podpory inovačních aktivit v regionu je Regionální inovační 

strategie (RIS), která je aktualizována jako S3 strategie – Výzkumné a inovační strategie pro 

inteligentní specializaci. Strategie S3 (RIS3) je založena na místním potenciálu každého 

regionu. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím přirozených výhod. 

Zpracování analýzy bylo nezbytnou podmínkou pro čerpání peněz ze Strukturálních fondů EU 

v programovacím období 2014-2020. Výstupy procesu zpracování RIS3 jsou zaznamenány v 

Krajské příloze národní RIS3 strategie za Moravskoslezský kraj. Součástí RIS3 strategie je i 

komunikační plán, jehož cílem je propagace výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Hlavním 

řídícím orgánem regionální inovační strategie je Rada pro inovace (RpI), která projednává a 

schvaluje aktivity pro jednotlivá léta realizace (statut a jednací řád RpI).148 V rámci 

inovačního systému MSK byly zřízeny také odborné platformy, které se zabývají dílčím 

řešením témat RIS3: Platforma Klastrnet, Platforma Start-ups, Platforma Pokročilé 

materiály, Platforma energetika, Platforma řídící systémy a Platforma Regenerativní 

medicína.149 

Kolize a bariéry - regionální paradox 

 Moravskoslezský region v oblasti high-tech a medium high-tech produkce s vyšší 

přidanou hodnotou zaostává. V budování infrastruktury pro průmyslový vývoj a výzkum patří 

k nejúspěšnějším. Je patrné, že byla vytvořena efektivní spolupráce politické reprezentace, 

podniků a vědeckých pracovníků, kteří vytvořili vzájemné synergie, které se projevují 

schopností efektivně čerpat zdroje na budování infrastruktury a zlepšování podnikatelských 

činností. Ve srovnání s jinými kraji MSK nadprůměrně čerpá prostředky z OPPI v oblastech 

zacílených na podporu inovativního podnikání (ICT-Strategické služby, Potenciál a Inovace). 

Strategie RIS3 identifikuje, že v oblasti výzkumu nabízí regionální školy po kvantitativní 

stránce dostatek studentů, ale chybí absolventi, kteří by se aktivně zapojili do výzkumu.  

 Počet investic do oblasti strategických služeb a technologických center se 

v Moravskoslezském kraji zvýšil, avšak rozhodující podíl investic nadále míří do 

zpracovatelského průmyslu. Největší objem finančních prostředků investovaly společnosti 

původem z Jižní Koreje, Německa a Itálie.  

                                                 
148 Inovační systém kraje, [on-line], [cit. 13. 10. 2015]; Dostupné: http://www.rismsk.cz/cz/inovacni-

infrastruktura/42-inovacni-system-kraje.html 
149 Krajská příloha k národní RIS3 za Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 2014 

http://www.rismsk.cz/cz/ke-stazeni/
http://www.rismsk.cz/soubory_materialy/90_1.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/4_4.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/42_11.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/42_10.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/4_1.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/4_1.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/42_14.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/42_14.pdf
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Pokud nová strategie RIS3 nově definuje odvětví: hutnictví-strojírenství, 

automobilový průmysl, IT a elektrotechnika, energetika a biotechnologie a konkrétně 

vymezuje potenciální lídry, kteří budou působit v "tažení poptávky po inovacích,"150 tak se 

systém uzavírá do sebe. Vymezené podniky prošly složitým obdobím transformace. Řada 

dodavatelů se přizpůsobila jejich poptávce. V integrovaném programu rozvoje dochází k 

částečnému uzavření regionu do sebe (lock-in) z důvodu orientace subjektů na tradiční 

odvětví a existující ekonomické a technologické struktury. Zahraniční společnosti působící v 

regionu využívají stávající infrastrukturu. Nepožadují invenci zaměřenou na zásadní inovace 

jejich výrobních programů. Jsou zde umístěny na základě regionálního zvýhodnění. Poptávka 

MSP není stimulovaná zahraničními trhy. Podniky neusilují o rozsáhlejší mezinárodní 

spolupráci a nerozšiřují svůj trh prostřednictvím kooperací. Vybudovaná infrastruktura pro 

VaV a výsledky VaV zjevné v relativně malém počtu publikování vědeckých materiálů 

prokazují, že se v regionu naplňuje "regionální inovační paradox." 151  

Řešení jako Investment landing program 

 Strategie rozvoje kraje cílí na rozvoj high-tech odvětví formou lákání investorů. 

Progresivním je prohlášení členů nově založeného biotechnologického klastru: "Do roku 2020 

má Moravskoslezský kraj ambici být v první pětce technologických lídrů v republice v 

oborech regenerativní medicíny, genomiky, bioinformatiky a environmentálního 

inženýrství."152 Nový biotechnologický park 4MEDI se specializuje na oblast regenerativní 

medicíny. Investorem je česká biotechnologická společnost Prime Cell Therapeutics a partner 

Fakultní nemocnice Ostrava. Investice je ve výši 702 mil. Kč s dotací 400 mil. Kč. PrimeCell 

Therapeutics a.s. a čínská biotechnologická společnost SCL Biotechnology Co. Ltd. založili 

společný podnik SCL Biological Czech s.r.o. dne 27. 4. 2015. Firmy zahájily kroky k přípravě 

výroby produktů z lidských buněk. Je zřejmé, poptávka investora byla vyvolána možností 

investovat ve strukturálně postiženém regionu za výhodnějších podmínek než v tradičních 

centrech medicíny, kterými jsou Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové.  

                                                 
150 viz. Krajská příloha k národní RIS3 za Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 2014 
151 viz. Příloha PV 1, Infrastruktura inovativního podnikání na Ostravsku 
152 Primecell Therapeutics přivádí investice z Číny v řádech milionů dolarů, [on-line], [cit. 13. 10. 2015]; 

Dostupné: http://www.natic.cz/media/tiskove-zpravy/primecell-therapeutics-privadi-investice-z-ciny-v-radech-

milionu-dolaru, s. 3 
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ZÁVĚR 

 Regionální rozvoj, podnikání a inovace jsou spojité proměnné, které významně 

ovlivňují životy lidí nejen v konkrétním regionu, ale i v širších souvislostech svými socio-

ekonomickými dopady. Inovační výkonnost regionů nezávisí pouze na schopnosti a 

produktivitě konkrétních podniků, výzkumných organizací, účastníků inovativního podnikání 

a institucích státní a veřejné správy, ale především na schopnosti jejich vzájemné spolupráce.  

 Cílem této práce bylo popsat principy regionálního rozvoje a vytvořit rámec, který by 

charakterizoval společenské a politické podmínky a východiska pro rozvoj území a podporu 

inovací. Je to především jedinečné postavení Evropské unie jako nadnárodního celku, který 

svou legislativou zaručuje všem zemím evropského společenství rovné podmínky a 

harmonický rozvoj. Česká republika procházela složitým obdobím transformace ekonomiky, 

ale i politické kultury k demokratickým principům řízení společnosti. Právě hospodářská 

politika Evropské unie zaměřená na regionální rozvoj umožnila vytvořit českým a moravským 

regionům mezinárodní konkurenceschopné prostředí.  

 Mimo politických nástrojů byly identifikovány ekonomické předpoklady pro 

regionální rozvoj a akceleraci inovativního podnikání založeného na překvapivých 

technických i organizačních řešení, které přinášejí uživatelům přidanou hodnotu. Smysl 

konkurenceschopnosti je nabízet na trhu zboží a služby, které vytvářejí užitek na straně 

prodávajícího i kupujícího. Inovativní podnikání je založeno na vytváření chytrých řešení. Je 

nezbytné, aby s podnikatelskými subjekty spolupracovala centra výzkumu a vývoje a aby byla 

neustále rozvíjena a iniciována znalostní a vědomostní základna. Lidé by měli mít neustále 

motivaci a iniciativu učit se novým věcem a zlepšovat své životní podmínky. Za tím účelem 

je třeba aktivně ovlivňovat prostředí, ve kterém žijí a pracují.     

V práci jsem si stanovil dvě hypotézy, které jsem ověřil analyticko-syntetickými 

postupy, komparací a popisem. Srovnali jsme postupy legislativní, které upravují politické 

postavení regionů a ekonomické nástroje, jež jsou zacíleny na podporu rozvoje konkrétních 

území na základě ekonomické výkonnosti a jejich velikosti. 

Hypotéza, že region ovlivňuje inovativní podnikání, byla potvrzena. V obecných 

teoretických datech a konkrétních výstupech v Moravskoslezském kraji bylo prokázáno, že 

demografická, ekonomická a vzdělanostní struktura významně ovlivňuje inovativní 
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podnikání. Inovace rozhodujícím způsobem zlepšují konkurenceschopnost regionů a přinášejí 

hospodářskou prosperitu. 

Hypotéza č. 2 byla potvrzena. Veřejné prostředky určené na rozvoj regionálních 

inovačních podniků mohou působit jako negativní externalita. Zaměřil jsem se na analýzu 

údajů, které popisují intervence do podnikatelského prostředí prostřednictvím ekonomických 

nástrojů, ať již přímých dotací či nepřímých zvýhodnění podnikatelských aktivit. Jedná se v 

rámci Evropského společenství o preference zvýhodňující strukturálně postižené regiony, 

které poskytují všem regionálním subjektům pozitivní diskriminaci, jež se projevuje v 

progresivním nárůstu investic do inovativního podnikání. Modelový příklad 

Moravskoslezského kraje ukázal na vznik "regionálního inovačního paradoxu." Existuje zde 

vyšší potřeba utrácet zdroje za podporu inovací a zároveň je relativně nižší kapacita a 

omezené schopnosti absorbovat veřejné výdaje určené pro podporu inovací a investovat do 

činností spojených s inovacemi v oblasti high-tech.  

 Systém, který byl vytvořený v Moravskoslezském kraji, je silným administrativním 

uskupením, který vytváří agendu, vycházející z obecně platných a formulovaných dokumentů 

Evropské unie a aplikovaných vnitrostátních směrnic a nařízení. Je zřejmé, že vytvořené 

institucionální zázemí je optimální pro formulování cílů a strategií, které jsou v souladu s 

požadavky integrace EU a cíli pro budování průmyslu založeném na inovacích. Výsledkem 

zvládnuté administrace veřejné podpory je efektivní čerpání subvencí na budování vědecko-

průmyslové základny, jak municipalitami, tak vědeckými institucemi a místními podniky.  

 Analytický materiál RIS3 Moravskoslezského kraje objektivně charakterizuje bariéry, 

které mohou zabránit vstupu regionu mezi inovativní lídry. Vybudovaná infrastruktura pro 

vědu a výzkum a konkrétní výsledky výzkumu a vývoje zjevné v počtu publikování 

vědeckých materiálů, počtu patentů a průmyslových aplikací, transferů technologií ukazují, že 

v regionu se naplňuje "regionální inovační paradox." Region se uzavřel do systému přístupu 

k inovacím, který vychází z lineárně provázaných aktivit v cyklu: výzkum – vývoj – výroba – 

užití. Vychází z vlastního potenciálu, který byl vybudován na infrastruktuře uhelného a 

ocelářského průmyslu. Většina zahraničních investic tento konkurenční potenciál využívá. 

Sektorové a technologické systémy jsou stále vymezeny územně a oborově. Jsou tvořeny 

znalostmi, technologiemi a subjekty, které v regionu působí a nově příchozími, jež je 

využívají.  
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Strategie RIS3 Moravskoslezského kraje ukazuje zásadní bariéru, která nebyla 

definována a vychází ze zmíněného Paretova modelu "pěti sil konkurenceschopnosti." 

Analýza potenciálu kraje ukázala, že masivní investice do stávající infrastruktury nevytvářejí 

pákový efekt výrazné konkurenceschopnosti. V pěti odvětvích vyskytujících se 

v Moravskoslezském kraji, které přinášejí vysoký stupeň technologické vyspělosti, nízkou 

materiálovou náročnost a vysokou míru zisku, chybí perspektivnější sektor jako například 

chemie, environmentální technologie a high-tech služby. Zacílení implementační struktury 

regionu na stávající infrastrukturu průmyslu a vysoký stupeň organizační a administrativní 

složitosti podpořený subvencemi, nevytváří prostředí pro radikálnější změnu chápání 

východisek regionu. Zároveň však vysoký stupeň organizovanosti umožňuje analyzovat a 

navrhovat řešení.  

 Vstup do globálních kooperačních výrobně-technologických vztahů umožňuje 

lokálním firmám stát se jedním ze strategických dodavatelů technologií. Vstup na trh 

světových dodavatelů špičkových technologií vyžaduje zvýšit vlastní podíl na vývoji 

konkrétních problémů či komponentů. Světoví výrobci high-tech techniky usilují o spolupráci 

s dodavateli, kteří přebírají nejen odpovědnost za dodávku služeb a zboží, ale především se 

sami podílejí na jejich vývoji. Technická kooperace je základním předpokladem pro vstup do 

odbytu produkce v globálním měřítku. Je zřejmé, že Moravskoslezský kraj zvolil toto řešení, 

když podpořil vznik biotechnologického parku 4MEDI a Centrum excelence IT4 Innovation.  

 Prokázal jsem, že regionální rozvoj je závislý na podnikání a inovacích. Zásadní je, 

aby informace byly vyhodnocovány a nedocházelo k uzavření regionu do sebe, efektem "lock 

in." Vědecké instituce a podniky musí mimo tradiční obory a vazby usilovat o přístup na nové 

trhy. Aktivně vyhledávat vazby, které jim umožní artikulovat poptávku po nových službách a 

technologiích.  

Aktuálnost mé práce spatřuji v nutnosti interdisciplinárního přístupu při analýze 

informací, které slouží k posouzení investičních nástrojů určených pro podporu podnikání a 

vyhledávání perspektivních podnikatelských nápadů, které jsou založeny na inovacích a 

zvyšování přidané hodnoty výrobků a služeb. Umístění kapitálových investic do inovativního 

podnikání může konkrétní lokalita výrazně zhodnotit či degradovat. Soudím, že pro investiční 

trh je nezbytná identifikace souvislostí, které zahrnují informace z podnikatelské sféry, trhu a 

regionu, kde bude směřován investiční kapitál. 
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ABSTRAKT 

Regionální rozvoj se v širších souvislostech zabývá konkurenční výhodou regionů, 

která významně ovlivňuje charakter podnikání a inovací. Principy regionálního rozvoje jsou 

založeny na schopnosti v daném prostředí vytvářet nové znalosti a inovace a zhodnocovat je 

na trhu. Ekonomická výkonnost regionů zabezpečuje udržitelný rozvoj a sociální smír a 

zároveň eliminuje vznik regionálních disparit. Právě nerovnoměrný vývoj regionů vytváří v 

ekonomicko-sociálním prostředí sociální inkluze a je příčinou migrace pracovních sil a 

hospodářského zaostávání geograficky vymezených území. Evropský princip rozvoje regionů 

na základě soudružnosti je zabezpečován ekonomickými nástroji a řízenými investicemi 

veřejných prostředků do rozvoje území a lidských zdrojů. Prostředky jsou rozdělovány 

způsobem, který by měl sloužit k posílení konkurenceschopnosti méně konkurenceschopných 

regionů.  

Na začátku mé práce jsem se zabýval principy regionálního rozvoje a definoval jsem 

pojmy zásadní pro tuto práci. Také jsem popsal legislativní rámec fungování regionální 

politiky v České republice. 

V druhé kapitole jsem se zaměřil na institucionální podporu regionálního rozvoje, 

významné nástroje této podpory a postupnou aplikaci strukturálních fondů Evropské unie. 

Třetí kapitola obsahuje různé strategie inovativního podnikání, přiblížení druhů 

technologického rozvoje a inovací a následné převedení poznatků získaných při výzkumu do 

praxe. 

Předposlední kapitola vysvětluje možnou neefektivitu přidělování dotací, známou jako 

„regionální inovační paradox“. 

Na závěr jsem analyzoval konkrétní region, a to Moravskoslezský kraj, který prochází 

transformací historické průmyslové základny a buduje zcela nové konkurenční výhody.  

Práce prokazuje, že konkurenceschopnost podniků a regionů je určována schopností 

využívat alokované zdroje a zároveň zvyšovat inovacemi svou konkurenceschopnost. 
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P I-1 Měření konkurenceschopnosti České republiky 

Graf: Aktuální externality ekonomické a institucionální v roce 2015 v hodnocení WEF 

 

Zdroj: SCHWAB, K., The Global Cometitiveness Report 2013-2014 

 

Graf: Negativní ukazatele úspěšnosti České republiky v hodnocení IMD 

 

Zdroj: IMD ORIGINS & HISTORY, [on-line], [cit. 9. 8. 2015]; Dostupné z: http://www.imd.org/wcc/history-of-

world-economy-ranking/. 
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P I-2 Principy regionálního rozvoje EU 

•Koncentrace (concentration). Výdaje strukturálních fondů směřují do oblastí, kde existují 

největší strukturální problémy. Tyto oblasti jsou vybrány na základě prioritních cílů, které 

jsou společně definovány Komisí a členskými státy. Snahou je podporovat ucelené programy 

a nikoliv jednotlivé, vzájemně neprovázané nebo malé projekty. 

•Programování (programming). Strukturální fondy jsou alokovány na základě několikaletých 

(sedmiletých) multisektorálních plánů regionálního rozvoje, které jsou vyjednány Komisí a 

členskými státy. Podpora je tedy zaostávajícím regionům v EU poskytována na střednědobé 

období, nikoli krátkodobě. Hlavními programovými dokumenty jsou regionální rozvojový 

plán, z něj vycházející rámec podpory Společenství a dále sektorové a regionální operační 

programy. 

•Doplňkovost (additionality). Peníze ze strukturálních fondů musejí být „dodatkem“ k 

plánovaným domácím (národním) výdajům, nikoli jejich náhradou. Prostředky z EU jsou 

poskytovány na sféry, které jsou prioritní jak pro daný stát, tak i pro EU a musí být doplněny 

stanoveným podílem zdrojů ze strany příjemce pomoci - tedy od státu, regionu, obcí, případně 

podnikatelského subjektu. Důležitou součástí tohoto principu je test adicionality, jehož cílem je 

prozkoumat, zda členský stát žádající o podporu z EU v rámci politiky soudržnosti nesnížil 

v očekávání podpory ze zdrojů EU vlastní výdaje na realizaci programů v rámci této politiky. 

Výjimka, tedy pokles stávající úrovně výdajů na státní podpůrné podpory, je možná jen 

v případě významné změny ekonomické situace žadatelského státu (hospodářská krize). 

Prostředky z EU nesmí tedy nahrazovat, ale doplňovat, resp. posilovat národní zdroje tak, aby 

programy mohly být realizovány rychleji nebo ve větším rozsahu, než pokud by se využívaly 

pouze národní zdroje. 

•Partnerství (partnership). Podle tohoto principu je třeba zajistit a prokázat orgánům EU, že 

podpůrné programy navrhované v programových dokumentech nejsou jen představou vlády 

příslušného státu, ale že se na všech etapách administrace strukturálních fondů, včetně 

plánování, implementace, řízení, monitorování a hodnocení podílí odpovídající regionální 

orgány a kompetentní nevládní organizace (včetně ekonomických i sociálních partnerů). 

Zdroj: Ada, O.: Development of and prospects for the European Union multi-level governance systém / reforms 

and fundamental principles of European cohesion policy, Centre interanational de Formation Européene, 2009, 

[on-line], [cit. 20. 8. 2015]; Dostupné: http://www.ie-ei.eu/IE-EI/Ressources/file/memoires/2009/ADA.pdf 
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P II-1 Institucionální podpora regionálního rozvoje v ČR 

Regionální politika v České republice je zabezpečována ve třech základních hierarchických 

úrovních (státní, krajské a obecní).  

Hlavní aktéři regionálního rozvoje 

zákonodárné složky státu (Poslanecká sněmovna a Senát)  

výkonné složky státu (vláda, ústřední správní úřady a jimi řízené organizace)  

orgány samosprávy (obce a kraje)  

poradní a koordinační orgány (Národní programový a monitorovací výbor, Rady pro 

koordinaci regionálního rozvoje, Řídící a koordinační výbor, Regionální řídící a 

monitorovací výbory, Regionální rady regionu soudržnosti (ukončený mandát)  

rozvojové agentury s celostátní či regionální působností (CzechInvest, CzechTrade, 

Česká centrála cestovního ruchu, regionální rozvojové agentury)  

hospodářské a agrární komory, zájmová sdružení, zaměstnanecké a zaměstnavatelské 

organizace, klastry 

instituce veřejného sektoru (školy, zdravotní a sociální zařízení, kulturní instituce) 

nestátní neziskové organizace a subjekty soukromého sektoru 

Institucionální nástroje 

 Agentura pro podnikání a inovace 

Česká agentura pro zahraniční investice CZECHINVEST 

Česká agentura pro zahraniční obchod CZECHTRADE 

Národní vzdělávací fond 

Hospodářská komora ČR 

Agrární komora ČR 

Asociace inovačního podnikání ČR 

Společnost vědeckotechnických parků 

Česká centrála cestovního ruchu 

Svaz měst a obcí České republiky 

Asociace krajů České republiky 

Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu 

Agentura pro regionální rozvoj 

Technologická agentura české republiky (TAČR) 

Národní síť Místních akčních skupin České repliky (MAS) 
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 Role některých aktérů regionálního rozvoje 

• Centrum pro regionální rozvoj ČR je státní příspěvkovou organizací založenou 

Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 1997. Hlavním cílem je pomoc k úspěšné a efektivní 

realizaci projektů, které byly schváleny ke spolufinancování z fondů Evropské unie. V 

programovacím období 2014 -2020 průběžně připravuje nová krajská pracoviště pro 

administraci programu IROP. Ve všech krajích České republiky má kontaktní pracovníky pro 

konzultace.153 

• Řídící a koordinační výbor byl zřízen Ministerstvem pro místní rozvoj pro potřeby 

koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu. Statut a jednací 

řád Výboru byl schválen na základě usnesení vlády č. 245 2005 o postupu přípravy České 

republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

Evropské unie v letech 2007 - 2013. Řídicí a koordinační výbor je nejvyšším koordinačním 

orgánem, který dohlíží na čerpání a využití prostředků z evropských fondů v České republice. 

Výboru předsedá ministr pro místní rozvoj, členy jsou zástupci jednotlivých řídicích orgánů, 

sociální partneři, neziskové organizace, zástupci krajů a jako hosté se jednání účastní i 

zástupci Evropské komise. Podle odhadů výboru zvládne Česká republika využít cca 97,5 % 

celkové alokace programového období 2007-2013.154 

• Národní programový výbor a Monitorovací výbor pro oblast hospodářské a sociální 

soudržnosti jsou instituce zabezpečující přípravy a monitorování všech činností nezbytných k 

zapojení České republiky do systému politiky hospodářské a sociální soudržnosti a 

koordinace programů Evropské unie na podporu přípravy na využívání pomoci Strukturálních 

fondů.155  

• Asociace krajů České republiky. Rok po ustanovení krajského zřízení bylo v roce 2001 

iniciováno ze strany nově zvolených hejtmanů založení Asociace krajů České republiky, která 

je zájmovým sdružením právnických osob. Základním cílem organizace je prosazování 

                                                 
153 Centrum pro regionální rozvoj České republiky, [on-line], [cit. 20. 7. 2015]; Dostupné: http://www.crr.cz/cs/ 
154 Řídící a koordinační výbor ocenil pokrok v čerpání Evropských fondů, [on-line], [cit. 30. 7. 2015]; Dostupné: 

http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Ridici-a-koordinacni-vybor-ocenil-

pokrok-v-cerpani-evropskych-fondu. 
155 Výbory pro využívání strukturálních fondů EU, [on-line], [cit. 20. 7. 2015]; Dostupné: 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=1698 
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společných zájmů krajů, zajištění všeobecného rozvoje území a potřeb občanů. Členy 

asociace je všech čtrnáct krajů.156  

• Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která 

byla založena jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou města a obce. 

Jedním z hlavních cílů svazu je obhajovat zájmy místních samospráv na národní, ale také na 

evropské úrovni. Spolu s dalšími podobnými institucemi se svaz snaží ovlivňovat evropskou 

legislativu ve prospěch měst a obcí. Svaz měst a obcí ČR sdružuje 2 615 obcí, což je 41,58 % 

z celkového počtu obcí v České republice. V členských obcích žije více než 75 % 

obyvatelstva České republiky.157  

Rozvojové agentury s celostátní či regionální působností 

• Czechinvest - Agentura pro podporu podnikání a investic je příspěvkovou organizací, která 

je podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Byla zřízena vyhláškou MPO v roce 1992. 

Následně upravena zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. V roce 

2003 obdržela nový statut a rozhodnutím ministra se sloučila s Agenturou pro rozvoj 

podnikání CzechIndustry. Posláním je podporovat konkurenceschopnosti českých podniků, 

zejména malých a středních, posilovat podnikatelskou infrastrukturu, podporovat inovace. 

Novým úkolem je vyhledávat zahraniční investory z oblasti zpracovatelského průmyslu a 

propagovat Českou republiku jako vhodnou lokalitu pro investování kapitálu.158  

• Agentura pro podnikání a inovace (API) - Zřízena na základě novely zákona o podpoře 

podnikání. Vznik příspěvkové organizace Agentury pro podnikání a inovace (API) v roce 

2015 reaguje na požadavky Evropské komise, aby všechny zprostředkující subjekty 

obsluhující operační programy EU byly podřízeny služebnímu zákonu nebo obdobné právní 

úpravě. Vznik nové agentury byl podmínkou pro bezproblémové čerpání dotací z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).159  

• CzechTrade - Česká agentura na podporu obchodu je další příspěvkovou organizací 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem CzechTrade je pomáhat 

                                                 
156 Asociace krajů České republiky, [on-line], [cit. 20. 7. 2015]; Dostupné: http://www.asociacekraju.cz/ 
157 Svaz měst a obcí České republiky, [on-line], [cit. 20. 7. 2015]; Dostupné: http://www.smocr.cz/ 
158 Czechinvest, [on-line], [cit. 20. 7. 2015]; Dostupné: http://www.ecpm.cz/cz/firma/622-czechinvest-

praha&a=dinfo 
159 Dělení CzechInvestu: Nová agentura pro podnikání a inovace, [on-line], [cit. 8. 8. 2015]; Dostupné: 

http://www.mpo.cz/dokument159432.html 
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českým vývozcům, zejména z řad malých a středním firem při prosazení se na zahraničních 

trzích.160  

• CzechTourism - Česká centrála cestovního ruchu vznikla v roce 1993 jako příspěvková 

organizace podřízena Ministerstvu pro místní rozvoj. Centrála podporuje příjezdový a domácí 

cestovní ruch s hlavním cílem - zvýšit počet turistů v českých regionech a objem příjmů z 

cestovního ruchu. Zaměřuje se na oblast lázeňství a turistiku.161 

• Agentura pro regionální rozvoj - Vláda ČR schválila Usnesením č. 235/1998 Zásady 

regionální politiky. Hlavním úkolem bylo vybudování a posílení sítě regionálních 

rozvojových agentur (RRA) v České republice. Koordinační úlohu sehrává Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky jako příspěvková organizace MMR. Regionální rozvojové 

agentury existují ve všech krajích. Působí jako nástroj regionální politiky státu a krajů. 

Podporují hospodářský rozvoj v krajích a využívání státní i zahraniční pomoci, iniciují 

spolupráci veřejného sektoru s podnikatelskými subjekty v daném území. Regionální agentury 

založily asociaci ČARA jako nevládní organizaci, která spolupracuje s veřejnými i 

soukromými institucemi zaměřenými na regionální rozvoj.162 

• Technologická agentura České republiky - Technologická agentura ČR je organizační 

složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TAČR bylo jedním z důležitých 

implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická 

agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla 

roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.163  

• MAS. Evropská unie zahájila v roce 1991 program LEADER založený na principu 

Komunitně vedeného místního rozvoje „zdola nahoru“ a partnerském principu. Přestože 

LEADER obdržel podporu ze strany institucí EU, bylo EK oznámeno, že nesplnil plánované 

úkoly při řešení rozvoje místních rozvojových strategií (LDS). Je spolufinancován Evropským 

zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD).164 V České republice vnikala síť 

Místních akčních skupin (MAS) od roku 2001, která prostřednictvím partnerství s 

municipalitami, podnikateli, zemědělci, neziskovými organizacemi, školami a aktivními 

                                                 
160 Czechtrade, [on-line], [cit. 8. 8. 2015]; Dostupné: http://www.czechtrade.cz/ 
161 Czechtourism, [on-line], [cit. 8. 8. 2015]; Dostupné: http://www.czechtourism.cz/ 
162 Agentura pro regionální rozvoj, [on-line]; Dostupné: [cit. 8. 8. 2015] http://www.cara.cz/ 
163 TACR, [on-line], [cit. 8. 8. 2015]; Dostupné: https://www.tacr.cz/index.php/cz/o-ta-cr.html 
164 Společenství místního rozvoje (CLLD), [on-line], [cit. 8. 8. 2015]; Dostupné: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-

static/themes/clld/cz/clld_cz.html 
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občany zpracovávala strategii na podporu místních potřeb a aktivit. MAS je určena pouze pro 

venkovské oblasti s geograficky homogenním územím s počtem obyvatel od 10 000 do 100 

000, kde je hustota maximálně 150 obyvatel/km2 V tomto regionu nesmí být zahrnuta města 

nad 25 000 obyvatel. Národní síť Místních akčních skupin České repliky je společenstvím 

sdružující právnické osoby – místní akční skupiny (MAS). Komunitně vedený místní rozvoj 

je v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 pro zesílení 

podpory venkova. MAS musí vypracovat integrovaný program rozvoje území CLLD.165 

LEADER je povinnou součástí programů rozvoje venkova financovaných z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a má finanční opce v rámci Evropského 

fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského 

námořního a rybářského fondu (EMFF).166  

 

                                                 
165 Komunitně vedený rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí, [on-line], [cit. 16. 8. 2015]; Dostupné: 

http://nsmascr.cz/ 
166 Národní strategický plán LEADER 2014+, [on-line], [cit. 8. 8. 2015]; Dostupné: 

http://nsmascr.cz/content/uploads/2012/07/N%C3%81RODN%C3%8D-STRATEGICK%C3%9D-

PL%C3%81N-LEADER-2014+-pln%C3%A1-verze.pdf 
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P II-2 - Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) 

• nařízení Rady (ES) č. 659/1999, stanovující detailní pravidla pro aplikaci článku 93 

Smlouvy o založení Evropského společenství  

• nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES 

• nařízení Komise (ES) č. 1935/2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se 

provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 

Smlouvy o ES  

• nařízení Komise (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 

794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k článku 93 Smlouvy o ES 

• nařízení Komise (ES) č. 1147/2008 ze dne 31. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 

794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k článku 93 Smlouvy o ES  

• nařízení Komise (ES) č. 1125/2009 ze dne 23. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k článku 93 Smlouvy o ES. 

 

Většina modernizovaných předpisů, jimiž se řídí poskytování veřejné podpory, byla již před 

1. 7. 2014 vydána v Úředním věstníku Evropské unie. Mezi modernizované a nejčastěji 

používané předpisy patří zejména  

• nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 

a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Obecné 

nařízení o blokových výjimkách)  

• nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.  

• Sdělení Komise 2014/C 249/01. Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci 

nefinančních podniků v obtížích 

• Sdělení Komise 2014/C 19/04. Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového 

financování 

• Sdělení Komise 2014/C 200/01. Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a 

energetiky na období 2014–2020 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:CS:PDF
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Soubor o blokových výjimkách (GBER) - oblast investic: 

• Regionální podpora 

• Podpora malým a středním podnikům ve formě investic a podpory přístupu malých 

a středních podniků k financování 

• Podpora ochrany životního prostředí 

• Podpora výzkumu, vývoje a inovací  

• Podpora na vzdělávání 

• Podpora zaměstnávání znevýhodněných pracovníků a pracovníků se zdravotním postižením 

• Podpora na náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami 

• Sociální podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů 

• Podpora inteligentních sítí a širokopásmového připojení 

• Podpora kultury a zachování kulturního dědictví 

• Podpora sportovní a multifunkční rekreační infrastruktury 

• Podpora místní infrastruktury 

• Podpora vědy a výzkumu 
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P II-1 Bagatelní podpora "de minimis" 

 Nařízení Komise v oblasti poskytování podpory de minimis pro období 2014-2020 

proto nově obsahují definici „jednoho podniku“, který je způsobilý čerpat maximální výši 

podpory de minimis za rozhodné období tří účetních let dle konkrétního nařízení. Za podnik se 

v evropském soutěžním právu považuje každá entita zabývající se hospodářskou činností a 

podléhající zásadně jednotnému řízení, a to bez ohledu na její právní formu nebo na způsob 

jejího financování. Pojem „jeden podnik“ („propojený podnik“) pro účely těchto nařízení 

zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: 

 

 a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo 

společníkům, v jiném subjektu; 

 

 b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího 

nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;  

 

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy 

uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách 

tohoto subjektu;  

 

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v 

souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 

50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.  

 

 Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 

jednoho nebo více dalších subjektů, jsou považovány za jeden podnik. Výše podpory je 

stanovena jako celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu 

podniku, a která nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 

tisíc eur.167 

                                                 
167 viz. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020. 2013/C 209/01, [on-line], [cit. 9. 8. 2015]; 

Dostupné: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.209.01.0001.01.CES 
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P II-4 Aplikační výklad pro vymezení pojmů MSP 

  Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:  

a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců 

b) jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43mil. EUR nebo má 

obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. 

 

Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:  

a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, a 

b) jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EU 

 

Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:  

a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a 

b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.  

 

 Subjekt, který se nevejde do daných kritérií mikro, malých a středních podnikatelů, je 

považován za velký a možnost čerpání veřejné podpory je pro něj značně omezena. Podnik 

splňující kritéria MSP je způsobilý čerpat podporu v rámci programů EU na podporu 

podnikání, které jsou přímo zaměřeny na malé a střední podniky (podpora na financování 

výzkumu, financování rozvoje konkurenceschopnosti a inovací).168 

 

                                                 
168 viz. Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování 

podnikatelů do jednotlivých kategorií, Číslo jednací: MPO 25075/15/61100, platnost od 1. 6. 2015, [on-line], 

[cit. 15. 8. 2015]; Dostupné: http://www.czechinvest.org/data/files/aplikacni-vyklad-msp-4753.pdf 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778&lang=cs&tpa_id=174
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778&lang=cs&tpa_id=174
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P II-5 Aplikace strukturálních fondů v České republice v letech 1995 - 2020 

 

Programovací období 2004 - 2006 

 Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů. Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru 

EU obdržely především investice do výrobních prostředků a infrastruktury. Cíl 1 je dosahován 

za podpory prostředků ze čtyř strukturálních fondů - ERDF, ESF, EAGGF a FIFG. 

 Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací. Zahrnoval všechny oblasti, které 

nespadají pod Cíl 1 a které dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, špatnou 

úroveň školství nebo životního prostředí. Cíl 2 je naplňován z prostředků ERDF, ESF, FIFG. 

 Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání. Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím 

rekvalifikace, vzdělávání a školení byl podpořeny z fondu ESF. 

Operační programy (OP) Cíle 1 jsou financovány ze strukturálních fondů a jsou realizovány 

ve všech regionech ČR, které měly hrubý domácí produkt na obyvatele pod 75 % průměru 

EU. 

 OP Infrastruktura 

 OP Průmysl a podnikání 

 OP Rozvoj lidských zdrojů 

 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

 Společný regionální operační program 

 

 Programy Cíle 2 a 3 byly realizovány v regionech nespadajících pod Cíl 1, proto byly 

realizován jen v jediném regionu, který měl vyšší průměr HDP.  

 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 - rozvoj infrastruktury hl. města Prahy 

 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 - rozvoj lidských zdrojů v Praze  

 

 Další možností čerpání z evropských zdrojů byly Iniciativy Společenství, z nichž ČR 

měla možnost čerpat pouze v programu Interreg III, který byl zaměřen na přeshraniční 

spolupráci. Realizovány byly programy v příhraničních oblastech: Polska, Slovenska, 

Rakouska, Německa (Bavorsko, Sasko). Část B programu byla zaměřena na nadnárodní 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/objective2/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/prord/obj3_en.htm
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/5497e299-e5a6-4df9-b300-81fa85b0a7f2/OP-INFRASTRUKTURA
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/34b2c81c-5a11-45aa-a8ce-39b7b9968ebf/OP-PRUMYSL-A-PODNIKANI
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/6742226d-cebc-405f-a1f8-16e35f420530/OP-ROZVOJ-LIDSKYCH-ZDROJU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/5b2d1d30-930e-4862-a368-ea3253b692b3/OP-ROZVOJ-VENKOVA-A-MULTIFUNKCNI-ZEMEDELSTVI
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/b2927052-4af6-43b8-8e6e-3723db1d119c/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-(SROP)
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/93ed8b0e-fd02-4f87-a6f6-4f9998ab41b2/JEDNOTNY-PROGRAMOVY-DOKUMENT-PRO-CIL-2
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/1e306f49-1df1-444e-8328-95265566d1f2/JEDNOTNY-PROGRAMOVY-DOKUMENT-PRO-CIL-3
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spolupráci mezi ústředními, regionálními a místními orgány; část C podporovala spolupráci 

mezi nesousedícími regiony.  

Programovací období 2007 - 2013 

 V období 2007 – 2013 bylo v České republice využíváno 26 operačních programů, 

které byly rozděleny mezi tři cíle hospodářské politiky a sociální soudržnosti. Podmínky pro 

využívání prostředků z evropského rozpočtu jsou stanoveny nařízeními Evropské unie. 

Konkrétní strategie a oblasti pro čerpání evropských prostředků byly definovány Národním 

strategickým referenčním rámcem, který byl zpracován všemi členskými státy a následně 

schválen Evropskou komisí.169  

Česká republika se prostřednictvím fondů Evropské unie zavázala naplnit následující cíle: 

 konkurenceschopná česká ekonomika 

 otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

 atraktivní prostředí 

 vyvážený rozvoj území 

Cíle byly naplňovány prostřednictvím operačních programů, které byly stanoveny v 

Národním strategickém referenčním rámci.  

 

Cíl konvergence: Podpořen byl hospodářský a sociální rozvoj regionů na úrovni NUTS II s 

hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75% průměru tohoto ukazatele 

pro celou Evropskou unii. Cíl je naplňován z ERDF, ESF a FS. V České republice pod něj 

spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. Program je realizován osmi 

tematickými operačními programy a sedmi regionálními operačními programy. Celková 

alokace byla stanovena na 25,89 miliard eur. Program se realizoval v sedmi regionálních 

operačních programech (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS II) s celkovou přidělenou 

částkou 4,66 miliard eur: 

 ROP NUTS II Severozápad 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Jihovýchod 

 ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Střední Morava 

                                                 
169 ČR a strukturální fondy, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; Dostupné: https://www.euroskop.cz/8640/sekce/cr-a-

strukturalni-fondy/ 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Legislativa-(narizeni)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Narodni-strategicky-referencni-ramec
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Narodni-strategicky-referencni-ramec
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Severozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Moravskoslezsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Jihovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Severovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Stredni-Morava
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 ROP NUTS II Jihozápad 

 ROP NUTS II Střední Čechy 

Osm tematických operačních programů, které byly řízeny ministerstvy s celkovou přidělenou 

částkou 21,23 miliard eur: 

 OP Doprava 

 OP Životní prostředí 

 OP Podnikání a inovace 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 Integrovaný operační program 

 OP Technická pomoc 

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: Podpora regionů na úrovni NUTS II 

nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Cíl je 

financovaný z ERDF a ESF. V České republice pod něj spadalo Hlavní město Praha se dvěma 

operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadlo 0,42 

miliardy eur: 

 OP Praha Konkurenceschopnost 

 OP Praha Adaptabilita 

 

Cíl Evropská územní spolupráce: Podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS 

III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic regionů 

úrovně NUTS III, které jsou od sebe vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Podpořena je 

meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Cíl je financovaný z ERDF a v České 

republice pod něj spadají všechny regiony s celkovou alokací 0,39 miliard eur. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

 OP Meziregionální spolupráce (státy EU, Norsko a Švýcarsko) 

 OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 

Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Jihozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Stredni-Cechy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha/OP-Praha-Konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha/OP-Praha-Adaptabilita
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Cil-3-CR-Bavorsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Rakousko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Slovensko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/INTERREG-IVC
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Central-Europe
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 Síťový operační program ESPON 2013 (členské státy EU, Norsko, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 

 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy) 

 

 

Graf PII-5 /1 Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací 

 

Zdroj: http://www.amsp.cz/uploads/Pruzkumy/Vysledky_29._pruzkumu_AMSP_CR.pdf 

 

 

Graf PII-5 /2 Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací 

 
Zdroj: http://www.amsp.cz/uploads/Pruzkumy/Vysledky_29._pruzkumu_AMSP_CR.pdf 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/INTERACT-II
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Programovací období 2014 - 2020 

Stanovené priority EK, které jsou shodné pro všechny státy EU170  

 Vytvoření kvalitního podnikatelské prostředí, které podpoří konkurenceschopnost na 

evropském i globálním trhu, povede k zakládání nových podniků, zvýší inovační schopnost 

stávajících podniků a posílí atraktivitu pro domácí a zahraniční investory 

 Zajištění inkluzívní společnosti vytvářející podmínky pro plnohodnotné uplatnění všech 

skupin obyvatelstva, zvýšení zaměstnanosti s důrazem na snížení počtu vyloučených skupin 

obyvatel a podpora kvalitních podmínek pro život obyvatel. 

 

Strategické cíle a priority pro Českou republiku na národní i regionální úrovni:  

 Účinné a efektivní služby zaměstnanosti (zvýšení zaměstnanosti ohrožených skupin)  

 Kvalitní vzdělávací systém (celoživotní učení - adaptabilní pracovní síla)  

 Výzkumný a inovační systém propojený s aplikační sférou a komercionalizaci  

 Podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu  

 Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a obslužnost území  

 Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou administrativní a regulační zátěže  

 Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny (preventivně proti chudobě) 

 Ochrana životního prostředí a krajiny, přizpůsobení se změně klimatu a řešení rizik 

 

 Stávající fondy FS (Fond soudružnosti), ERDF/EFRR (Evropský fond pro regionální 

rozvoj), ESF (Evropský sociální fond) byly rozšířeny o EAFRD (Evropský zemědělský fond 

pro rozvoj venkova) a EMFF (Evropský námořní a rybářský fond). Součástí programů 

podpory je Fond solidarity pro finanční pomoc při přírodních katastrofách a Evropský fond 

pro přizpůsobení se globalizaci, který financuje externality globálního vývoje.  

 Národní operační programy předkládaly ministerstva a hl. města Praha, které byly 

schváleny k realizaci Evropskou komisí. Nově jsou nastaveny systémy, které monitorují 

průběh čerpání zdrojů a plnění stanovené strategie.  

 vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (plnění stanovených indikátorů) 

 finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec); 

                                                 
170

 Finanční nástroje politiky soudružnosti 2014 – 2015, [on-line], [cit. 15. 8. 2015]; Dostupné: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/financial_instruments_cs.pdf 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU
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 vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů 

 vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací 

 

Národní operační programy  

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) 

 Operační program Zaměstnanost (MPSV) 

 Operační program Doprava (MD) 

 Operační program Životní prostředí (MŽP) 

 Integrovaný regionální operační program (MMR) 

 Operační program Praha - pól růstu ČR (hl.m.Praha) 

 Operační program Technická pomoc (MMR) 

 Operační program Rybářství 2014-2020 (MZ) 

 Program rozvoje venkova (MZ) 

 

Programy přeshraniční spolupráce  

 Interreg V-A Česká republika - Polsko 

 Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

 Interreg V-A Rakousko - Česká republika 

 Program přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko  

 Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika  

 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

 Interreg CENTRAL EUROPE 

 DANUBE 

 INTERREG EUROPE (meziregionální spolupráce) 

 ESPON 2020 (meziregionální spolupráce) 

 INTERACT III (meziregionální spolupráce) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/ESPON-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
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Finanční nástroje jako nový element strukturálních programů EU 2014 -2020 

 Výhodou finančních nástrojů je možnost dlouhodobého recyklování fondů. Iniciují 

další společné investice veřejného a soukromého sektoru, které se zaměřují na tržní 

příležitosti v souladu se strategií Evropa 2020 a prioritami politiky soudržnosti. Členské státy 

EU mohou využívat finanční nástroje pro všechny tematické cíle spadající do operačních 

programů a všechny fondy, je-li to účinné a účelné. 

 

Graf PII-5 /3 Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací 

 

Zdroj: http://www.amsp.cz/uploads/Pruzkumy/Vysledky_29._pruzkumu_AMSP_CR.pdf 

 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako řídící orgán OPPIK, připravilo program 

podpory RIZIKOVÝ KAPITÁL171 Cílem programu je podpora přístupu malých a středních 

podniků k financování formou investic rizikového kapitálu do obchodního majetku (equity 

capital) v raných fázích rozvoje (tzv. seed kapitál a start-up kapitál, neboli společně early-

stage) a ve fázi rozšíření (tzv. expansion kapitál neboli later-stage), která přinese zvýšení 

inovačního potenciálu podnikatelského sektoru, účinnější využívání alternativních forem 

financování rozvoje malých a středních podniků a rozvoj nových návratných forem podpory 

podnikání za účasti soukromého sektoru. Naplněním tohoto cíle dojde k posílení dlouhodobé 

konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

                                                 
171 Program podpory - Rizikový kapitál, Verze 1-2, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2015, s. 16,  
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 Aktivity programu mají přímou vazbu na strategický cíl Národní RIS3 strategie 

„Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle rostoucích 

firem“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami/projekty/operacemi 

specifického cíle A2.2 „Zlepšit dostupnost vnějšího financování pro začínající podnikatele a 

firmy s krátkou historií“ Národní RIS3 strategie.  

Forma podpory A – dotace: 

- Scouting – výběr vhodného investičního objektu, kdy způsobilými výdaji jsou náklady 

na počáteční průzkum a formální hloubkovou kontrolu, které provádějí finanční 

zprostředkovatelé nebo ko-investoři s cílem nalézt malé a střední podniky způsobilé 

pro kapitálové investice formy podpory B 

- Exit – podpora ukončení investice v malém a středním podniku ve formě trade sale 

(prodej podílu finančnímu nebo strategickému investorovi), vstupu na veřejně 

obchodovaný trh nebo alternativní obchodní platformu zaměřenou na malé a střední 

podniky 

Forma podpory B – finanční nástroj: 

- Kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a rozvoj podniků s 

inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement 

kapitál s potenciálem zhodnocení investice min. 15 % p.a. a splňujícího další 

náležitosti pro poskytnutí kapitálové investice v souladu s čl. 21 Nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014, jejichž projekt zároveň získá podíl spolufinancování projektu ze 

strany soukromých spoluinvestorů ve výši min. 10 % v případě investic seed kapitálu, 

40 % v případě investic start-up kapitálu a 60 % v případě investic expansion kapitálu 

a replacement kapitálu, vždy však max. 90 % 

- Projekty následných investic v dalších kolech financování stejných konečných 

příjemců, přičemž musí být splněny podmínky čl. 21 odst. 6 nařízení Komise (EU) č. 

651/2014. 
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P III-2 Vztah mezi výzkumnou, technologickou a inovační politikou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: ŽITEK, V.: Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika dle Lundwall, Borrás, 2005 

  

  

  

  

  

Výzkumná politika 

  

Zaměření: produkce vědeckých poznatků 

  

Nástroje: 

•Veřejně financovaný výzkum 
•Veřejné (či smíšené) výzkumné instituce 
(laboratoře, výzkumná centra, univerzity) 
•Daňové podmínky pro firmy 
•Vyšší vzdělávání 
•Práva duševního vlastnictví 

 Technologická politika 

Zaměření: zlepšení a komercializace sektorových 
technických znalostí 

  

  

Nástroje: 
•Public producement 
•Veřejná pomoc strategickým odvětvím 
•Propojování institucí výzkumu a průmyslu 
•Vzdělávání pracovníků, zvyšování jejich technických 
dovedností 
•Standardizace 
•Technologický foresight 
•Benchmarking průmyslových odvětví 

    

  

Inovační politika 

  

Zaměření: celková inovační výkonost ekonomiky 

Nástroje: 
•Zlepšování dovedností jednotlivců a schopnosti učení se 
•Zlepšení organizační výkonnosti a učení (např. kontroly kvality) 
•Zlepšení přístupu k informacím: informační společnost 
•Environmentální regulace 
•Bioetická regulace 
•Korporátní právo 
•regulace hospodářské soutěže 
•Ochrana spotřebitele 
•Zlepšení sociálního kapitálu pro regionální rozvoj (klastry) 
•Inteligentní benchmaking 
•Inteligentní, reflexivní a demokratický foresight 
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P III-3 Klastry jako faktor transferu a difúze znalostního potenciálu 

 V rámci strukturálních fondů EU Operační program podnikání a inovace vyhlásilo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu program Spolupráce (2007), který byl zaměřen na zakládání 

klastrů. V novém programovém období do roku 2020 bude MPO usilovat o stabilitu 

založených klastrů a rozvinutí aktivit. V roce 2014 identifikoval CzechInvest 79 existujících 

klastrů a klastrových iniciativ (62 je aktivních).172 Nejvíce klastrů, deset, je v 

Moravskoslezském a Jihočeském, šest v Jihomoravském a pět ve Středočeském kraji. Ve 

třech krajích funguje pouze jeden klastr a ve dvou krajích nefunguje žádný klastr. Strategie 

rozvoje klastrů je zaměření na identifikaci oborů, ve kterých jsou ČR a regiony 

konkurenceschopné. Sekundárním cílem je zvýšit počet a těsnost partnerství mezi soukromým 

a veřejným sektorem.  

 Měření výkonnosti klastrů173 se prozatím děje na úrovni sledování vynaložených 

finančních prostředků. Chybí srovnání ekonomických výsledků jako je třeba podíl podniků v 

klastru na regionálním HDP.  Dotazníkové šetření udělala v roce 2014 Masarykova univerzita 

v Brně174 formou dotazníkového šetření v databázi klastrů Czechinvestu. Cílová skupina byla 

identifikována jako členské subjekty klastru a manažeři klastru. Členství firem v klastru bylo 

s největší četností 2 až 5 let. Otázky byly zaměřeny na konkrétní aktivity klastru, další na 

identifikaci přínosů členství v klastru a význam podpory z veřejných zdrojů.  

 

Graf PIII-1 Začleněnost podnikatelských subjektů do aktivit klastru 

 

Zdroj: MADĚRYČOVÁ, L.: Aktivita klastrů v České republice. 

                                                 
172 viz. CzechInvest, Klastry, Dostupné: http://www.czechinvest.org/klastry 
173 STEJSKAL, J.: Průmyslové klastry a jejich vnik v regionech, Praha, Linde, 2010, ISBN 978-80-7201-840-6, 

s. 87 
174 MADĚRYČOVÁ, L.: Aktivita klastrů v české republice, Brno, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní 

fakulta, 2015, s. 49 
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Ukázalo se, že aktivní zapojení konkrétních subjektů do vzájemné spolupráce bylo menší než 

30%. V oblasti konkrétního přínosu přikládali členové klastru z oborů IT význam přenosu 

informací, stavební firmy oceňovali výzkum a vzdělávání. Ostatní subjekty vítaly public 

relations, marketing a úspory z rozsahu a sdílení nákladů. Transfer vědomostí či případně 

očekávaná difúze znalostí mezi jednotlivými členy nebyla identifikována. 

Graf PIII-2 Míra závislosti klastru na čerpání veřejných prostředků 

 

Zdroj: MADĚRYČOVÁ, L.: Aktivita klastrů v České republice. 

 Státní podpora zaměřená na provoz klastrů prozatím činí všechny subjekty závislé na 

dotacích. Životní cyklus klastru dle Jana Stejskala175 předpokládá, že efektivnost celého 

klastru postupně klesá, protože benefity plynoucí jednotlivým členům růstem jednotlivých 

subjektů se časem výrazně mění. K tomu, aby klastry přežily, musí odolávat ekonomickým 

výkyvům. Musí inovovat a inovace komercializovat. Manažerka Národní klastrové asociace 

se sídlem v Ostravě Pavla Břusková uvádí v publikaci Podstata a fungování klastrových 

iniciativ jako globálně ekonomicky úspěšný Národní strojírenský klastr, který zachycuje celý 

výrobní řetězec od výroby oceli až po těžké strojírenství a high-tech strojírenskou produkci.176 

Benefity tohoto klastru plynou ze spojení s velkými podniky, které se aktivně zapojují do 

globálních ekonomických vazeb. 

                                                 
175 viz. STEJSKAL, J.: Průmyslové klastry a jejich vnik v regionech, s. 58 
176 BŘUSKOVÁ, P.: Podstata a fungování klastrových iniciativ, Ostrava, Moravskoslezský energetický klastr, 

ISBN 978-80-905392-7-3, s. 26 
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P III-4 VTP v České republice 

 Společnost vědecko-technických parků považuje termín "vědecko-technický park" za 

pojem nadřazený všem obdobným aktivitám. Definici rozvíjí Pavel Švejda: "VTP je 

mezinárodně uznávaný prostředek k rychlejšímu překonávání technického zaostávání včetně 

dosažení konkurenční schopnosti v tržním prostředí."177 Metodologicky se o terminologické 

vymezení zasazuje Miloslav Hezina, který definuje vědeckou a výzkumnou infrastrukturu na 

základě převažující činnosti:  

 Vědecké parky představují komplex vědeckovýzkumných, projekcích, konstrukcích, 

výrobních a ostatních organizací, které se podílejí na inovacím podnikání, umístěných 

zpravidla v blízkosti vysokých škol a pracovišť Akademie věd ČR. 

 Technologické parky působí ve formě technologických center, které jsou propojené v 

jednom areálu. Jejich hlavním posláním je zejména podpora technologického transferu a 

rozvoje high-tech špičkových technologií z oblasti mikroelektroniky, komunikační techniky, 

biotechnologie, ekotechnologie, nových materiálu. 

 Podnikatelská a inovační centra podporují především začínající podnikatele při tvorbě 

inovačních projektu, dále podporují start inovační firmy, podporují kooperaci mezi 

inovačními firmami, zprostředkovávají přístup na mezinárodní trhy, kontakty s firmami v 

tuzemsku i zahraničí. Organizují odborné semináře, kurzy, setkání firem, nabídky a poptávky 

technologií. V případě, že plní rovně podmínky charty European Business and Innovative 

Centre Network, pak se jedná o BIC.178 Koncept BIC (Business and Innovation Centre) byl 

vytvořen Evropskou komisí v roce 1984 jako komplexní nástroj pro podporu místního 

ekonomického rozvoje.  

 

Kritéria pro inovativní podnikání 

 Vědecko-technické parky sdružují inovační firmy a podněcují je při uskutečňování 

myšlenek a nápadů. Poskytují inovativním firmám zázemí pro podnikání a služby, což 

představuje inkubační funkci parků. Většina VTP přijímá nové podniky až na základě 

                                                 
177 ŠVEJDA, P. a kol.: Vědeckotechnické parky v České republice, Praha, SVP ČR, 2007, ISBN 80-903846-0-9, 

s. 8 
178 KLÍMOVÁ, V.: Analýza fungování podnikatelských inkubátorů v ČR, WORKING PAPER č. 27/2008, Centra 

výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky je vydávána s podporou projektu MŠMT výzkumná centra 

1M0524, 2008, ISSN 1801-4496, s. 4 
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konkurzního řízení, kdy zájemce komisi manažerů parku přesvědčí, že firma má inovační 

potenciál.  

 Výzkumný úkol mapování inkubátorů v České republice udělala Viktorie Klímová. 

V analýze uvádí: "V současné době je hlavní důraz kladen rozvoji inovací, transferu 

technologií a zakládání spin-off firem. Dochází k odklonu od názoru, že hlavním úkolem 

inkubátorů by mělo být zvyšování počtu nových pracovních míst."179  

 Firmy v českém inkubátoru zaměstnávají asi 30 zaměstnanců, což znamená, že 

průměrně na jednu firmu připadají 3 zaměstnanci. Evropské inkubátory zaměstnávají 80 

odborníků a na jednu firmu připadá 7 zaměstnanců. Typický český inkubátor na svou činnost 

získá dotaci ze strukturálních fondů EU. V evropských inkubátorech dotace z nadnárodních 

zdrojů nejsou běžné. Častější jsou dotace z národních zdrojů (46 % počátečních nákladů). 

Významný rozdíl je v nájemném, kdy u českých inkubátorů nájemné pokryje průměrně 24 % 

provozních nákladů a u evropských až 39 %. Výzkum potvrdil, že české inkubátory jsou 

závislé na veřejném financování. V případě ukončení veřejného financování by 80 % českých 

inkubátorů muselo zredukovat svoje služby, zatímco v EU by to bylo 40 %. Žádný český 

inkubátor neuvedl, že by musel zcela ukončit poskytování služeb, kdežto v EU ukončení 

činnosti uvedlo 22 % inkubátorů.  

 

VTP a inkubátory 

Podnikatelský inkubátor Brno-Jih 2007 

Podnikatelské a inovační centrum BIC Ostrava 1993 

Vědecký inkubátor ČVUT, Praha 2006 

Podnikatelský inkubátor Vsetín - Maštaliska 2007 

Technologický inkubátor VUT, Brno 2003 

Univerzity Palackého v Olomouci 

Podnikatelský inkubátor BIC Plzeň 1996 

Podnikatelské inovační centrum Zlín 2007* 

Podnikatelské centrum Slavičín 2007 

Vědeckotechnický park, centrum biologických technologií,Nové Hrady 

BIC Technologické centrum AV ČR  

Akreditované VTP parky SVP ČR: 21 subjektů 

                                                 
179

 viz. KLÍMOVÁ, V.: Analýza fungování podnikatelských inkubátorů v ČR, s. 8 
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P III-5 Efektivnosti inovativního podnikání 

 Tvorba znalostí je nezbytná pro rozvoj regionálních ekonomik. Vztahuje se ke kvalitě 

lidských zdrojů a aktivitám v oblasti výzkumu a vývoje. Nejvyšší inovační potenciál vykazují 

centra vzdělávání a výzkumu a vývoje, která disponují vysoce kvalifikovanými pracovními 

sílami a strukturovanou infrastrukturou. Regiony (Praha a Jihomoravský kraj) představují 

rozvojové póly inovačního podnikání a výzkumných aktivit. Oba regiony obdržely největší 

počet zahraničních investic směřujících do odvětví průmyslu a služeb s vyšší přidanou 

hodnotou. Regiony s nedostatečnou výzkumnou infrastrukturou a zaostávající strukturou 

hospodářství nejsou příjemci zahraničních investic. Zároveň jsou tyto regiony lokalizovány v 

geograficky periferních částech Česka (Karlovarský, Zlínský, Olomoucký kraj). 

 Ukazatelé, které charakterizují míru úspěšnosti konkurenceschopnosti regionů, jsou v 

absolutním počtu zastoupených firem v odvětvích špičkových (high-tech) a pokročilých 

(medium high-tech) technologií. Zároveň prezentují kvalitu lidského kapitálu v regionu, který 

v technologicky náročných odvětvích pracuje. 

 

Graf P III-5 Výdaje směřované na rozvoj výzkumu a vývoje v regionech Česka 

 

Zdroj: Český statistický úřad 2013, Roční statistické šetření VTR 5-01 

 Z hlediska odvětvové struktury je tahounem podnikového VaV automobilový průmysl, 

který představuje dlouhodobě dominantní odvětví, jak z hlediska investic do průmyslového 

VaV, tak v počtu zaměstnanců ve VaV. Lídrem je Škoda Auto, která investuje do VaV okolo 
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80 % celkových investic v automobilovém průmyslu. Druhým nejvýznamnějším 

průmyslovým odvětvím z pohledu investic do VaV i počtu zaměstnanců ve VaV je 

strojírenství. Mezi průmyslová odvětví s rychle rostoucími investicemi do VaV patří 

potravinářský průmysl a elektrotechnický průmysl.180 

 

Přidaná hodnota výrobků 

 V porovnání intenzity inovačních aktivit patří ČR mezi státy, kde inovační aktivity 

vykazuje více než polovina podniků. Ve struktuře nákladů na inovace patří nejvýznamnější 

investice do pořízení strojů, zařízení a softwaru, jež tvoří přes polovinu celkových nákladů na 

inovace. Charakter investic naznačuje adaptivní charakter inovací, kdy podniky v ČR ve větší 

míře přejímají vyspělé technologie a výrobní procesy. Podniky pod zahraniční kontrolou 

vynakládají výrazně vyšší objem prostředků VaV za nákup externích služeb.  

 Pozitivním signálem konkurenceschopnosti podnikového sektoru v ČR je dlouhodobý 

růst exportu high-tech výrobků a relativně vysoký podíl vývozu high-tech výrobků na 

celkovém vývozu. Největší podíl na vývozu high-tech tvoří výpočetní technika, elektronika a 

komunikační technologie. Finální výrobky však vykazují relativně nízký objem přidané 

hodnoty. Export high-tech produkce není spojen se znalostně náročnými výrobními 

aktivitami, ale spíše s kompletací výrobků. Celkový podíl high-tech odvětví na přidané 

hodnotě zpracovatelského průmyslu je v porovnání s evropskými zeměmi velmi nízký. ČR tak 

zůstává ve zpracovatelském průmyslu konkurenceschopná především v medium high-tech a 

medium low-tech činnostech.  

 

Intenzita vývoje a výzkumu 

 Největší nárůst je v oblasti patentů udělených vysokým školám. V roce 2008 to bylo 

19 patentů a v roce 2012 již 142 patentů. Aktivita registrace patentů u českých subjektů 

(výzkumných organizací i podniků) i přes trvalý růst zaostává za vyspělými zeměmi EU. 

Zatímco v EU bylo v roce 2012 podáno v průměru 129 přihlášek vynálezů u EPO na jeden 

milion obyvatel, v ČR to bylo pouze 13 přihlášek. Nárůst patentové aktivity ve veřejném 

výzkumu v posledních letech není doprovázen odpovídajícím nárůstem počtu licencovaných 

patentů a souvisejících licenčních příjmů pro výzkumné instituce a vysoké školy. V roce 2012 

získaly necelých 19 mil. Kč z licenčních poplatků za poskytnuté právo využívat vynálezy či 

                                                 
180

 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013, Úřad 

vlády české republiky, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ISBN: 978-80-7440-086-5, s. 14 
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technická řešení chráněná patentem nebo užitným vzorem, přičemž pouze 1,2 mil. Kč 

pocházelo z nových smluv. 

Graf P III-5 / 2 Udělené nebo validované patenty 

 

Zdroj: Český statistický úřad 2013, Roční statistické šetření VTR 5-01 

 

 Významné postavení v podnikovém výzkumu mají podniky pod zahraniční kontrolou, 

kde je investováno více než 52 % celkových podnikových výdajů na VaV a zároveň zde 

pracuje 48 % všech zaměstnanců ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru. Podíl 

zahraničních poboček na výzkumných a vývojových aktivitách podnikatelského sektoru v ČR 

roste. Podniky pod zahraniční kontrolou financovaly výdaje na VaV v roce 2012 z více než 95 

% ze soukromých zdrojů (tuzemských a zahraničních). Domácí podniky využívají k 

financování výzkumných a vývojových aktivit veřejné zdroje.  

Graf P III-5 / 3 Výdaje za výzkum v podnikatelském sektoru 

 
Zdroj: Český statistický úřad 2013, Roční statistické šetření VTR 5-01 
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P V-1 Infrastruktura inovativního podnikání na Ostravsku 

1. 1. VTP Ostrava 

 Projekt byl zahájen v roce 1994. Realizaci projektu iniciovala Agentura pro regionální 

rozvoj, která zajistila financování z fondu PHARE. Projektu se účastnili 3 regionální 

univerzity (VŠB - Technická univerzita, Ostravská univerzita a Slezská univerzita). Hlavním 

cílem VTP je stimulace růstu průmyslu se špičkovými technologiemi pomocí výzkumu a 

inovací za podpory veřejného i soukromého sektoru.  

Graf P V-1/1 Struktura infrastruktury pro inovativní podnikání v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: SKOKAN, K.: Inovační centra, s. 229 

K významným inovačním firmám regionu patří ArcelorMittal, Třinecké železárny – Moravia 

Steel, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Visteon-

Autopal, Teva Czech Industries, Continental Automotive Czech Republic, Brano Group.  

 K institucím tvořícím znalosti patří VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostravská 

univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Materiálový a metalurgický výzkum, Ústav 

termomechaniky AV, Regionální materiálově-technologické výzkumné centrum, Vědecko-

výzkumný uhelný ústav, Vítkovice – výzkum a vývoj technické aplikace. Inovační 

infrastrukturu dále reprezentují Vědeckotechnologický park Ostrava, Podnikatelský inkubátor, 

STEEL IT Třinec, Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava a BIC Ostrava. 

Tabulka PV-1 Subjekty inovační infrastruktury v Moravskoslezském kraji 

VTP Ostrava, a.s. 
VŠB – Technická 
univerzita Ostrava 

BIC – Podnikatelské 
inovační centrum, 

s.r.o. Ostrava 

Podnikový 

výzkumný ústav 

Institut rozvoje 
podnikání, s.r.o. 

Ostrava 

Regionální 
Informační a 
poradenské 

centrum (RIPC) 

Podnikatelský 
inkubátor 
univerzity 

 

Slezská 

univerzita 

Opava 

Podnikatelský 
inkubátor 
univerzity 

Ostravská 
univerzita 
Ostrava 

Regionální Inovační 
centrum s.r.o. 
Frýdek-Místek 

Domy 
podnikatelů 

Výzkumný 
ústav 

Ústav geoniky 
AV ČR Ostrava 
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Zdroj: Společnost vědeckotechnických parků; Dostupné: http://www.svtp.cz/ 

1.2. Investiční pobídky 

 Mimo strukturální fondy je významným nástrojem regionálního rozvoje přímá 

podpora formou investičních pobídek. V roce 2012 směřoval největší počet projektů, které 

obdržely investiční pobídku do Ústeckého, Moravskoslezského a Středočeského kraje. Počet 

investičních záměrů ucházejících se o přiznání investiční pobídky se výrazně zvýšil po přijetí 

novely zákona o investičních pobídkách v červenci 2012. Moravskoslezský kraj evidoval 10 

investičních záměrů. Většina projektů směřuje do oblasti zpracovatelského průmyslu. Jde o 

investice do rozšíření společnosti Brose CZ, Hyundai Mobis, AL INVEST Břidličná, a. s. a 

Mölnlycke Health Care ProcedurePark. Prvni dvě firmy dodávají komponenty pro 

automobilový průmysl, v Břidličné se jedna o firmu produkující výrobky z hliníku a švédská 

firma Mölnlycke Health Care ProcedurePak vyrábí jednorázový zdravotnický materiál a 

medicínskou techniku. Převažují formy expanze (rozšíření výroby) stávajících subjektů, které 

již v regionu působí. Plocha většiny rozvojových průmyslových zón je zaplněna investicemi 

(průměrná obsazenost průmyslových zón v Moravskoslezském kraji přesahuje 75 %). Prostor 

pro další investice je v oblasti zón: průmyslová zóna Ostrava - Mošnov, Havířov – DUKLA  

INDUSTRIAL PARK, Krnov – Červený Dvůr II. Mimořádný význam měla investice 

společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) ve strategické průmyslové zóně 

Nošovice.181    

1.3 Klastry  

                                                 
181 Studie analýzy potřebnosti a možností zavedení investičních pobídek Moravskoslezského kraje, Ostrava, 

Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 2013, s. 18 

 VTP 
Plocha 
(m2) Obsazenost 

Usídlené 
subjekty Zaměstnanci Funkce 

Zřizovatel, 
partneři 

BIC Ostrava, s.r.o. 25146 82% 32 756 

VTP, 
PI soukromý 

Centrum podpory inovací VŠB-
TUO 3155 100% 28 139 PI 

univerzita, 
město 

Podnikatelský inkubátor RVP 
Invest, a.s., Fulnek 3750 97% 8 95 PI soukromý 

Podnikatelský inkubátor 
STEEL IT 975 30% 9 12 PI soukromý 

Regionální inovační centrum 
Frýdek-Místek s.r.o. 

    
TC soukromý 

Vědecko - technologický park 
Ostrava, a.s., Ostrava 5614 85% 29 660 

VTP, 
PI univerzita 

Vědeckotechnologický park 
Dakol, s.r.o. 462 100% 5 34 

VTP, 
PI soukromý 

Celkový součet 39102 82% 111 1696     
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 Regionalista Karel Skokan vytvořil v roce 2004 matici odvětví prostřednictvím 

koeficientu lokalizace: počet firem, zaměstnanců a produktové orientace včetně sítě vazeb na 

dodavatelsko-odběratelskou síť. Potenciál počtu klastrů Moravskoslezského kraje byl 

stanoven na 9 v různých odvětví.182  

 Vědecko-technologický park Ostrava a Agentury pro regionální rozvoj v rámci 

projektu vytváření evropské sítě klastrových ACENET financovaného EU inicioval aktivitu 

ClusterNet pro rozvoj a zakládání klastrů. Moravskoslezský region je lídrem mezi kraji v 

České republice v počtu klastrových iniciativ. V současné době je aktivních 12 klastrů. 

Klastrová sdružení dávají kraji výraznější profil, který zjednodušuje přístup investorů k 

jednotlivým dodavatelům. 

 

Klastry v Moravskoslezském kraji 

Bezpečnostně-technologický klastr, o. s. (BTK) 

Družstvo ENVICRACK klastr obnovitelných zdrojů energie  

IT Cluster klastr pro rozvoj informačních technologií 

KLACR Moravskoslezský klastr cestovního ruchu 

Moravský lesnický klastr sdružení firem podporující obnovitelné zdroje  

Český telekomunikační klastr telekomunikace a přenosové informačních technologie 

Moravskoslezský automobilový klastr výroba komponentů do automobilového průmyslu 

Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) zpracování obnovitelné suroviny 

Moravskoslezský energetický klastr (MSEK) rozvoj energetických systému 

Národní strojírenský klastr sdružení strojírenských a kovoobráběcích firem 

Farmaceutický klastr MoPharmaC klastr pro rozvoj biotechnologií 

Klastr Hydrogen CZ vodíkové technologie 

 

 Součástí oborově sdružených firem jsou i dvě nezávislé organizace, které se zabývají 

strategií regionálního rozvoje a efektivního zapojení firem z regionu do globálního prostředí.  

1) Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje - spolek 133 subjektů. 

2) Národní klastrová asociace - platforma pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a 

aktivní rozhraní pro jejich internacionalizaci.  

                                                 
182 SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji, Ostrava, Repronis, 2004, 

ISBN 80-7329-059-6, s. 134 
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2. Regionální rozvojová S3 strategie  

 

2.1 Platforma 

 V rámci inovačního systému MSK byly zřízeny odborné platformy, které se zabývají 

dílčím řešením témat RIS 3.  

 Platforma Klastrnet se zabývá podporou odvětvové i meziodvětvové spolupráce firem 

a univerzit. 

 Platforma Start - ups je zaměřena na řešení projektů spojenou se zakládáním nových 

inovativních podniků. 

 Platforma Moderní řídící systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost - zaměřuje se 

na vyhledání možností pro výzkumné projekty v oblasti moderních řídících systémů. 

 Platforma Pokročilé materiály - zabývá se identifikaci společných výzkumných a 

vývojových projektů v oblasti pokročilých materiálů. 

 Platforma Moderní energetika a zpracování odpadů - je zaměřena na identifikaci 

společných projektů v oblasti moderní energetiky a odpadů. 

 Platforma Regenerativní medicína, genomika, bioinformatika - je zaměřena na 

identifikaci společných projektů v oblasti regenerativní medicíny, genomiky a 

bioinformatiky. 

2.2 Mapování inovačního potenciálu firem 

 Moravskoslezský kraj ukončil mapování potenciálních oblastí výzkumné specializace 

u konkrétních firem na základě odvětvové specializace, která může vykazovat růst přidané 

hodnoty. Studie o hodnotových řetězcích zveřejněná v RIS3 v Moravskoslezském kraji určila 

nosná odvětví a nositele transferu vědomostí.  

 

- Hutnictví - Strojírenství: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., VÚHŽ, a. s., VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, 

ArcelorMittal Ostrava, a. s., Bonatrans, a. s., Strojferr, s. r. o., V-Nass, a. s., Elfe, s. r. o.  

 

− Automotive: Varroc Lighting Systems, s. r. o., Brano Group, a. s., Continental Automotive 

Systems, s. r. o., Komas, s. r. o., Cromodora Czech, s. r. o.,  

 

http://www.rismsk.cz/soubory_texty/4_1.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/4_5.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/4_6.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/42_14.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/42_13.pdf
http://www.rismsk.cz/soubory_texty/4_7.pdf
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− IT + elektro: K2 atmitec, s. r. o., NetDirect, a. s, Kvados, a. s., Elcom, a. s., Tieto Czech, s. 

r. o., D3 Soft, s. r. o., Dodávky automatizace, a. s, IngeTeam, a. s.  

 

− Energetika: Dalkia ČR, a. s., Dodávky automatizace, a. s., Elcom, a. s., Agro-Eko, s. r. o., 

Arrow Line, s. r. o.  

 

− Biotechnologie: Fakultní nemocnice Ostrava, Biotechnologický park 4MEDI, CBTD, a. s., 

Primecell, a. s., Teva Pharmaceuticals, s. r. o., Mölnlycke Healthcare, s. r. o.  

 

− Zpracování odpadů: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., VÚHŽ, a. s., Vítkovice, a. s., 

Arrow Line, s. r. o., Agro-Eko, s. r. o.  

 

2.3 Identifikace bariér rozvoje inovativního podnikání 

 Systémová kapacita regionu, která umožní vyšší absorpci investic do inovačních 

aktivit, je založena na regionální inovační strategií, která umožní definování a odstranění 

bariér mezi jeho jednotlivými subsystémy a subjekty privátního i veřejného sektoru. 

Moravskoslezská strategie RIS3 většinu bariér identifikuje:183   

Transfer technologií 

 Motivace podnikové sféry spolupracovat s výzkumnými organizacemi na 

dlouhodobější a systémové bázi vč. formulace konkrétních potře. 

 Využití příležitostí k přípravě a realizaci interdisciplinárních výzkumných projektů 

firmami a výzkumnými organizacemi v MSK. 

 Převaha dotačních programů v příštím programovacím období EU 2014-2020 

vyvolávající nižší zájem o finanční nástroje návratného typu.  

 

Lidské zdroje 

 Dostatečný zájem cílových skupin (pracovníci firem, univerzit, výzkumných ústavů, 

klastrů, podnikatelských inkubátorů) o specifický typ vzdělávání v oblasti VaVaI (inovační 

management, procesní inovace, technology foresight).  

                                                 
183 Krajská příloha k národní RIS3 za Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj a.s., 2014, s. 22 
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 Stále přetrvávající nízký zájem mladých lidí o studium technických oborů a práci v 

technických a výzkumných profesích.  

 Dostatek příležitostí pro realizaci projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje ve spolupráci s firmami, v rámci nichž by mohli výzkumní pracovníci znalostních 

institucí a Ph.D. studenti rozvinout své odborné dovednosti v praktickém pojetí.  

 

Internacionalizace 

 Reálný zájem MSP zapracovat výsledky foresightových šetření a aktivity obsažené v 

technology roadmaps do svých interních organizačních procesů  

 Dostatečná schopnost inovativních MSP využít příležitostí (tržních mezer) 

vyplývajících z analýz mezinárodních dodavatelských řetězců, ochota velkých firem v rámci 

klastrů poskytnout exportní zázemí menším inovativním MSP.  

 Dostatečná angažovanost subjektů z MSK k navázání spolupráce se zahraničními 

partnery v oblasti VaVaI (účastnit se networkingových akcí/workshopů) aktivně s konkrétními 

záměry, které můžou nabídnout, a které jsou ochotni dále rozvíjet.  

 

Koordinace a implementace RIS 

 Velký počet subjektů inovačního systému v MSK ztěžující koordinaci aktivit v oblasti 

VaVaI.  

 Přetrvávající tendence k přípravě a realizaci duplicitních aktivit ze strany subjektů 

inovačního systému.  

 Nutnost efektivního sladění integrovaných nástrojů (RIS3, ITI, MAS, apod.), v rámci 

nichž může docházet k překryvu intervencí/aktivit.  
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RESUMÉ 

Regional development is, in the broader context, dealing with the competitive 

advantage of regions, which significantly influences the character of entrepreneurship and 

innovation. The principles of regional development are based on the ability of the 

environment to create new knowledge and innovation, which is then capitalized in the market. 

The economic performance of regions ensures sustainable development, social harmony and 

also eliminates regional disparities. It is the uneven development of regions that is creating the 

economic and social environment of social inclusion and, in the process, causes labor 

migration and economic backwardness in certain areas. The European principle of regional 

development on the basis of cohesion is ensured through economic tools and directed by 

investing public funds into land development and human resources. Funds are distributed in a 

way that should serve the best to strengthen the competitiveness of the less competitive 

regions. 

At the beginning of my thesis, I dealt with the principles of regional development and 

defined the fundamental concepts I use in this thesis. I also described the legislative 

framework for the functioning of the regional policy in the Czech Republic. 

In the second chapter, I focused on institutional support of regional development, 

important tools that support a gradual application of EU structural funds. 

The third chapter contains a variety of innovative business strategies, approaches kinds 

of technological development, innovation and converting the knowledge gained from the 

research into practice. 

The penultimate chapter explains the possible inefficiency of allocating subsidies, 

known as the „regional innovation paradox”. 

I have analyzed the Moravia-Silesia region, which is in the process of transforming its 

historical industrial base and is creating completely new competitive. 

My thesis demonstrates that the competitiveness of businesses and regions is 

determined by the ability to utilize allocated resources while increasing their competitiveness 

through innovation.  
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