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álních trzích jednou z cest k udržení 

asto za inovace považujeme nové technologie, 

kdy složitá, aby byla úsp

íležitostí, diverzifikaci obchodní a pr

žu pozorovat vývoj nejen v podnikatelské sfé



a klastry. Je zde využita p

vždy jednotlivé kraje, demografické údaje, ekonomic

ásti je využito metod - analýzy, syntézy a 

žišt

 syntézy, pozorování je možné získat 

vyvážený a ucelený pohled o inova

hu zpracování diplomové práce je využito obecných metod za použití dostupné 

problematiku (využití SWOT analýzy). 



asto používané a oblíbené, protože proces inovace s

, což znamená ud

významu inovací a využívání špi

míst a pro rozvoj kvality života na území 

použil tento termín v oblasti ekonomické, byl rakou

eho nového, což sou

edkem, pomocí kterého využívají zm

jakožto p íležitostí pro odlišení svého podnikání nebo služeb

 a služeb a s nimi spojených trh



 na výzkum a vývoj ve službách vzrostl za posledníc

ji je využíváno 

edložili specialisté v oblasti m

zace byla založena 30. zá

udržitelného ekonomického r

žn

žeme také d

t na již existujících 

 nulovou mírou nejistoty. Je postavena na snižování

 a vyžaduje implementa

itý produkt nebo službu, 



 a služeb)  

na jiný trh, nalezení nového tržního segmentu pro s

žeme rozlišovat i podle jednotlivých typ

Realizace a udržení ežívá  

které inovace si udržují p

žn

„Velcí nežerou pomalé, ale rychlí 

Rychlejší difúze je pro novátora výhodná, protože v ivky životního 

když se ukáže, že již stávající program a  už dlouhodob

, jejichž priorita je i konkuren

umož



Možnosti rozhodování 

nízký až nehmotný  

malého významu až velmi vysoký 

ský život 

celky (kraje), jejichž p

ní systém (RIS) je soubor, který je možný rozd



Zvýšená akumulace a zásoba užite

ský rozvoj, ale i životní podmínky obyvatel, zvyšov

možnost pracovního uplatn ležit jších služeb, p

mysl a služby mající odborný charakter, s ú



že investor získat finan

je zde i možnost p

ovšem ukazuje, že je kladen d

ování, aby bylo možné rozd

 (viz Tab. 2, Obr. 2) vyplývá, že nejvíce projekt

), naopak nejnižší po



ému kraji. Z tabulky vyplývá, že 

 využité a také m že být kontaminované, což p

okolí. Tyto plochy se již nevyužívají. Pozemek m že být sou

 jak už název napovídá je území, které doposud 

nebylo zastaveno, je využíváno jako zem žn  se používá spojení zelená louka. 

je používán od roku 1990. Zakladateli VTP jsou stát



. VTP jsou sdruženy do Spole

idružených organizací a institucí, 

lávání (vysokých a odborných škol), jejichž vazby m

Belussi (2006) se domnívá, že tato dvojsmyslnost ve

 služeb a souvisejících institucí v konkrétním 

ží, ale také spolupracují, mají spole

i základní možnosti jak 

využívá iniciativy k organizaci a optimalizaci svéh

že být ve

 ukázalo, že malé firmy umí vytvo it a udržet prvenství v klí



poskytují úspory a snižují náklady, omezení menších

ináší možnost zdokonalení, pochopení 

kolika regionech, ale dokonce každý klastr m že mít i globální rozší

enceschopné ekonomiky, založené na 

asto slyšíme, že 

 nižší. 



ístupu ke službám, informacím  

ejné správy a standardizovat služby, které 

 a umožnit realizaci úsporných opat

Komory       Ministerstvo školství, mládeže a t

, který byl založen v roce 1994. Je 

poradním orgánem Evropské unie. [23] Je složen ze z



itoriales Statistiques) je používána  



ra kraje k 31. 12. 2013 dosáhla 5 266,6 km² a každý

tšího kraje, ve kterém žije 636 356 obyvatel k 31. 

o 0,6 p. b., takže nejmenší pokles byl v okrese P

18] Uvedené informace ukazují, že 

myslová výroba a rozvinuté služby. 

žním vyjád  a služeb 

tky z používání svých 



r, tím je možné 

žné výdaje   18 193 16 657 16 837 

chudá, jelikož se t ží pouze vápenec, a to v oblasti Šumperk a dekora

da, umož



myslových zón. Dotace od státu využívají regiony k 

íležitosti. V Olomouckém kraji je sledováno 10 zón 

 požadavk

dy bohužel v posledních 

na využití brownfield ž, ale díky poloze je op

využití žádoucí.   

 demografického jevu, ale i snížení ekonomického po

každý brownfields vyžaduje individuální p



má v kraji silné zastoupení firem využívající 

služb blasti vývoje a využití 

žejní náplní klastru je informa

 sdružuje subjekty z oblasti IT, správy budov  

m klastru umož

stového programu, což p

že mít vliv  

 jak již bylo popsáno v kapitole 1. 2. 1, jsou subj

 byl založen již v roce 2000. Nachází se v areálu 

 v Olomouci (viz Obr. 5) a snaží se využívat výzkum



 a služeb. Seznam p  neslouží jen  

k využití jednotlivých odborných pracoviš

abízí využít 

ástí nabídky je využití virtuální kancelá

ijetí do UP Business Clubu, jejichž výhodou jsou 

ibližn

ní a služby, s.r.o. V



Studium a využití biotechnologických a molekulárníc

Využití biotechnologických metod, nových výchozích 

Spolupráci s již zmi



 jejich využití v praxi. 

složitých za

R založena v roce 1573 – 

du, výzkum a inovaci, jelikož výsledky zaznamenávaj

dou, výzkumem a tržním prost

jov, byla založena v roce 2001. Podílí se v rámci o

 je možné ve m



Olomoucký kraj se neustále snaží vytvá

i efektivním snižování provozních náklad ibližn

R, nyní již funguje samostatn

m firem o jejich možnosti a podpo

V roce 2011 bylo založeno zájmové sdružení OK4Inovace, jehož hlavním cílem je zajišt

ního procesu v Olomouckém kraji. Sdružení je zapoje

í sdružení právnických 



íž, Uherské Hradišt

Žilinským a Tren

í region soudržnosti St

tvrtým nejmenším krajem v republice, což 



a nejnižší v okrese Vsetín (126 obyvatel/km2).  

což je 5,4% registrovaných uchaze

ad práce evidoval v kraji snížení nezam

 se snížil po

ížském  

a nejnižší v okrese Krom íž (o 0,53 p. b.). [21] 

a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (3

Ekonomika Zlínského kraje je založena p

tendenci. Ekonomika založená  

na znalostech a inovacích si ovšem vyžádá zvýšení p



žných výdaj

žné výdaje a kapitálové 

žné výdaje   15 921 14 193 14 356 

založena tzv. Inova

která je složena z následujících prvk

í služeb p

 jako ostatní regiony se snaží podpo



, jelikož areály sebou p

edstavují pro životní prost

je i železni  využití neve íž, plocha je bez zásadních 

evitalizovat staré nevyužívané plochy  

a objekty (brownfields). Zlínský kraj požádal v roc



 – byl založen v roce 2006 jako ob anské sdružení Obuvnický klastr 

obuvnická a kožed

– byl založen 18 firmami v roce 2006, momentáln

25, jehož sou

myslu v daném regionu, udržování kvalifikace pracov

možností vzniku klastru v oboru d

ním centrum s.r.o. byl založen v roce 2007. 

a obnovitelné suroviny s využitím možností strategi

esto, že bylo osloveno p ibližn

firmami), které znemožnily založení klastru.      



vznik klastrových iniciativ, využívání výsledk

založena m

ní management, poskytování služeb 



 nabízí služby podnikatel

íž, Technologický park Progress, Holešov a JVM-RPIC

ástí podnikatelské infrastruktury, jejichž charakte

 a naopak k mírnému poklesu osob s nejnižším 

eré slouží pro výkon státní správy, 

íži jsou 2 vyšší odborné 



ovi a specifická je tím, že má t

íži. Významným výzkumným pracovišt

slouží v

 – je to sdružení okresích komor, které 

íž, Vsetín, Uherské Hradišt

Zastupitelstvem Zlínského kraje, jehož vizí je být efektivní institucí, poskytující služby 

 využívat finan

jehož základní 

šné žadatele voucheru (viz P

2014 byli ti žadatelé, kte



žejní kapitolou diplomové práce, která podá 

využití v

že být jeden 

stnanosti, která je o necelé 3% vyšší než ve Zlínsk

problém s obsazeností. Protože jsou tém

hrozí riziko, že Zlínský kraj bude muset vrátit 

luje, že do zóny mí

zájem vybudovat výrobní a skladovací areál (až 95 0

myslových zón, ovšem lze konstatovat, že podle územ sto již 

, takže za íná být složit

myslové využití. Oba kraje nabízí k podnikatelským aktivitám staré nevyužité areály 

zastoupení firem využívající nanotechnologii, oblas



nostmi, jejichž spole

evážn

tato omezení vést k zamyšlení jak využít podporu a 

elem minimalizovat ekologické zatížení.   

než 250 zam

m nabízí možnost 

 životního 

žkých a atypických 

myslové využití.  Firma má své výzkumné pracovišt



emeny, lisované náhradní díly, pružinové záv

AŽD 

montáž, rekonstrukce a servis za

e o životní prost

innosti.  Za svou kvalitu získala již n



že mít na daný region pozitivní vliv v p

Rožnov), chemie (Valašské Mezi

žové testy a u kritických 

 se snaží dosáhnout vyšších hodnot tak, aby výrobky

, který spojuje více uživatelských funkcí 

používání. 



že tak rychle reagovat na zm

žuje firmu režijními náklady. Originální 

bylo již n

které se využívají v kvalitativn

e forem, sekací nože 

 využíváme nejmodern

nejsložit



ední Morava, což je ozna

ský rozvoj v krajích by nebyl možný bez podpory ve

ležitou roli odbory strategického rozvoje. Jejich h

, aktivity týkající se využívání strukturálních fon

 snaží budovat pr

ležitá vazba se projevila u územní samosprávy a vzd

edevším díky univerzitám mají možnost p

ínající nebo již osv

lávání žák

 poskytování poradenských služeb, 



evažuje tradice 

 je zde nižší, p

íležitostí ve srovnání k poptávce. Tabulka 16 a Obr

et žák

Žáci základních škol 48 610
Žáci st

Žáci základních škol Žáci st

rem. Podíl populace s nejnižším vzd



že být pro region demografický trend, ale alternati

 po celoživotním vzd

že být zvýšení osob s nejnižším vzd

ku. Dynamicky se rozvíjející školou je již zmi

ž v rámci 

, enzymatická hydrolýza kožed

lé inteligence, softwarové inženýrství a 

Žáci základních škol 45 816

Žáci st



Žáci základních škol Žáci st

 a následnou lepší využitelnost 

v jednotlivých oborech (viz Tab. 18) je možné vid

íležitostí  

a hrozeb) je využito zejména následující metodologi



(získané poznatky poslouží k vytvo

využita statistická data a analýza místních a regio

ji než RIS Zlínského kraje. RIS OK je vnímán jako n

ležitá sou

ování RIS OK bylo založeno v roce 2011 zájmové sdružení právnických osob 

OK4Inovace, jehož prioritou je zajišt

SWOT analýza je analytický nástroj, která se využív

Lze jí použít na posouzení strategického zám  je možné ozna

íležitosti a hrozby - S1-Sn, W1-Wn, O1-On, T1-Tn . 

ji využívány na po



lávání považuje 

plán, který zvyšuje konkurenceschopnost a sdružuje 

 jejich atraktivitu/závažnost  

Atraktivita/závažnost 

nejnižší míra 
(0 až 100%) 

sta v regionu je velice obtížné p



Atraktivita/závažnost 
1 = nejvyšší míra, 5 = nejnižší 

(0 až 100%) 

 “ Nižší pohyb populace v kraji“ 

íležitosti 

sto Olomouc, co se týká regionálního rozvoje. Využi

 umož

dy), jehož snahou je ukázat mladým lidem, že p

a je možné v nich najít uplatn že pozitivn



íležitosti (Opportunities) – vyplývající:

 Í L E Ž I T O S T I 

Atraktivita/závažnost 

nejnižší míra 
(0 až 100%) 

 „Využití finan

„Využití pr

i na snížení zájmu student  o technické obory, což zp

 nemožné rozvíjet VaV v kraji.  

Atraktivita/závažnost 

nejnižší míra 
(0 až 100%) 



íležitostí  

íležitostí  

ležitosti vazby. Význam znamének použitých v matici

jší vyvážená stránka – Propojení podnikatelské sfér

výkonnost (W1).  Faktor – Využití finan

íležitostí. Nejv

íležitosti

V posledních letech pro každý region za ležitým faktorem jeho atraktivita, která 



ležit

asné situaci zažívá UP 

že mít p

st produktivity práce. Negativa je možné vid

ed uvedením výrobku, služby nebo technologie na trh. S tím je bohužel 

spojena složitost a byrokracie institucí. Na druhou

že nap ž 

ž EY Podnikatel roku“ íležitosti na 



stá ekonomická aktivita žen. Region má možnost 

 s využitím pracovišt

ležitou roli hrají podnikatelské inkubátory, VTP a 

žeme v sou

Atraktivita/závažnost 

nejnižší míra 
(0 až 100%) 

pokles osob s nejnižším vzd

ku 65 let a více, což vede 

tovém deficitu a složitost ve



Atraktivita/závažnost 

nejnižší míra (0 až 100%) 

 „Složitá legislativa v systému 

„Nevyužití pr

íležitosti

obyvatelstva) ve Zlínském kraji. Využití disponibil

spin-off firem v regionu je možné chápat jako efektivní nástroj pro využití výsledk

ležitá je podpora talentovaných v  s využitím 

volnou kapacitu zatím nevyužitých pr



íležitosti  (Opportunities) – vyplývající:

 Í L E Ž I T O S T I 

Atraktivita/závažnost 

nejnižší míra 
(0 až 100%) 

 „Využití finan

„Využití pr

že projevit poklesem populace, ale 

né využívání finan  na VaV sníží 

že p

Atraktivita/závažnost 

nejnižší míra 
(0 až 100%) 



jší vyváženou stránkou projevily – Nár

s nejnižším vzd

íležitostí. Nejv

íležitosti

 EU. Nedostatek financí tíží instituce VaV. Existuj

ními zdroji a udržení kvalitních, talentovaných lid

ípadné dohody o možné stáži. Vytvo



možných dota , možnost umíst

že  

ž „

že zbrzdit odliv t

eno, že mohou být z finan

 by nebylo možné podpo



Další významné zdroje financování, které je možné využít pro realizaci Ak

žné 

výdaje na výzkum jsou nejvíce žádaná v odv

Z hlediska výzkumu a vývoje drží dominantní postave



ské obory, které mají využití v pr

sraženiny a odhadnout zdroj tohoto materiálu (z výs no, že materiál 

en amorfním materiálem a tato "sraženina" by mohla 

se silikagelem použitým v tiska

e i díky jejímu know-how je možné poskytnout stejné služby, 

rem 38mm, aby bylo možné vzorek 

vložit do p ení ukázala, že nový materiál spl

požadované podmínky. 

 na všech úrovních pro mnohé obory využití. P

a FeO (využití jako pigmenty lak

a ochrannými produkty (využití st



 slouží odborník

na bázi železa a oxid  železa (využití v biomedicín

 v  oblasti VaV než má Olomoucký kraj  

. Dlouhodobou pozici si ale také drží elektrotechni

a vývoje drží dominantní postavení ve Zlínském kraj

ují konkrétní cíle, které jsou blíže 

látek. Využití získaných výzkumných poznatk

nila stáž 

 založeného na bázi reaktivního titanu  



že 

speciálních ocelových palet pro pneumatiky. Využila

azeno více než 1 000 typ  s využitím technologie – 

a založena první strojnická dílna. Spole

etenové soustružnické automaty.  

ležité 

íležitosti a hrozby, které se týkají nabídky a popt

žejních projekt

poznatky umožní postupn  navrženou strategii upravovat a aktualizovat. 



kraji by nebyly možné bez strategických dokument

Služby a podpora

informací, služeb a infrastruktury, podpora vzniku 

firem využívat podniková stipendia pro vyhledávání 



Získávání vyžadovaných dovedností a znalostí

pro VaV, stáže student

íklad již 

edávání zkušeností manažer

dnosti za realizaci a dosažení cíl



ídící výbor, složený ze zástupc

 rozvoj celoživotního vzd

ní nástroje pro stáže 



, využití možnosti program

že „Inova

ní plán, jehož cílem je vytvo

cí požadavk

vedením, jejichž snahou a schopností je udržení d



Regionální politiku je možné si p

ležitá je vazba všech sektorových subjekt

ny, dostupnost služeb).  

 a využití ekonomického potenciálu (klí

ených a ohrožených skupin obyvatelstva cestovní ruc

Posílení environmentální udržitelnosti (zlepšení životního prost edí a života 

ží, omezení vlivu dopravy na krajinu, nové 

udržitelného rozvoje s návazností na evropské strat

edky vynaložené na nové plánovací 



mládeže a t

 jsou krajští S3 manaže

C:  Kvalitní služby a podpora pro inovativní firmy 



kraji a jejich využití. Podle nejnov

využívání finan

 (aglomerace Pražská, Brn

 zlepšení životního prost

žn



ení k dosažení cíl



 vykazují nižší podíl. RIS3 je proto zam

a udržitelným krajem. 

ed výzvou  jak oživit hospodá

došlo k oživení konkurenceschopnosti a uvedení do c

 je nižší než u hlavních partner íslech nižší a projevuje 

st, Udržitelný r

tví, venkovské oblasti a územní soudržnost. To ovšem neznamená, že by 

lávacího sektoru a využití informa

již p m, protože se za

ž, inova

ní tradici, ale domnívám se, že nedokáže pln

využít inova  v již n

eby reálné ekonomiky. Prvním úzkým místem je využit



edchází složitost, n

i VaV je možné vid

žovány velkou byrokracií a potom jim zbývá 

že být  

takže chybí kvalifikovaná pracovní síla, i st

, což jsou tradi

ží 

ská oblast. Zlomový trend je možné vid

. Existují stroje, které dnes již obráb

kalí a tím umož

edky. Myslím si, že regiony mají p

žeme ješt lávací systém. K využití 

„Konejme jen takovou práci, která slouží ve ejnosti, ale také každá lidská 



h zpracování, použití metod a získávání informací 

, jejichž základní pilí

a profesionalita. Tyto termíny považuji za základní

žejní pátá kapitola komparuje nejprve RIS Olomoucké

podílí dva systémy. První je složen z institucionál



íležitosti a hrozby) jsem subjektivním zhodnocením 

ležitosti a zaznamenala. Výsledkem jsou analýzy SWO

nost než Zlínský kraj, který má 

íná být složit

eba revitalizovat, což 

raznit, že významnou roli hrají 
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