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1. Definice některých pojmů výzkumu a vývoje 
 

(Zpracováno dle Pokynu MF D-288 a dle Příručky Frascati, 2002) 

 

 

Výzkumem a vývojem (VaV) se obecně rozumí systematická tvůrčí práce konaná 

za účelem získání nových znalostí nebo jejich vyuţití; podrobněji se dále rozlišuje:  

 základní výzkum - experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem 

získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin 

a moţných dopadů při vyuţití získaných poznatků
1
;  

 aplikovaný výzkum - experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem 

získání nových poznatků zaměřených na budoucí vyuţití v praxi;  

 průmyslový výzkum - část aplikovaného výzkumu, jehoţ výsledky se 

prostřednictvím vývoje vyuţívají v nových výrobcích, technologiích a sluţbách, 

které jsou určeny k podnikání podle zvláštního právního předpisu;  

 vývoj - systematické tvůrčí vyuţití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k 

produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k 

zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a sluţeb, včetně pořízení a 

ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.  

 

                                                 
1
 V Příručce Frascati je doplněno „bez úvah o jejich konkrétní aplikaci“, coţ není promítnuto do definice Rady 

pro výzkum a vývoj.  
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2. Přehled klastrových iniciativ v České republice 

1. Asociace BIOENERGETIKA - http://www.svn.cz/klastr-abe/  

2. Automobilový klastr - http://www.automotive-cluster.cz/  

3. CEITEC Cluster – bioinformatics - http://www.ceitec-cluster.cz/  

4. CEVTECH - Centrum vodárenských technologií - http://www.cevtech.cz/  

5. CGC-Czech Glass Cluster - http://www.glasscluster.cz/  

6. CLUTEX - klastr technické textilie - http://www.clutex.cz/, 

http://www.atok.cz/default.asp?id=245  

7. CZECH SHOES (Obuvnický klastr) - http://www.czech-shoe.cz/  

8. Czech Stone Cluster - http://www.revuekamen.cz/javorka-cluster.htm  

9. Český klastr přípojných vozidel a nástaveb - http://www.ctac.cz/  

10. Český nanotechnologický klastr - http://www.nanoklastr.cz/ (mapování bez 

dotace)  

11. Dřevařsko-nábytkářský klastr - http://www.abcwood.cz/  

12. Dřevozpracující klastr Karlovarský kraj  

13. Dřevozpracující klastr Vysočina - http://klastr.drevarstvi.cz/  

14. EKOGEN - http://www.ekogen.cz/  

15. Elektrotechnický klastr Pardubického kraje - http://www.elektroklastr.cz/  

16. ENVICRACK - http://www.envicrack.cz/  

17. Informačně – technologický klastr Olomouc - http://www.iteko.cz/  

18. IT Cluster - http://www.itcluster.cz/  

19. Klastr Aquarius - http://www.klastr.com/  

20. Klastr BIOPLAST - http://www.klastrbioplast.cz/  

21. Klastr českého leteckého průmyslu  

22. Klastr českých nábytkářů - http://www.furniturecluster.cz/  

23. Klastr HYDROGEN (vodíkový) - http://www.msunion.cz/r.php?id=0, 

http://vodik.czweb.org/  

24. Klastr Mechatroniky  

25. Klastr přesného strojírenství Vysočina - http://www.kpsv.cz/index.php  

26. Klastr TABLEWARE  

27. Klastr technické plasty - PLASTICOR - http://www.klastrplasty.cz/  

28. Klastr výrobců obalů - OMNIPACK - http://www.klastromnipack.cz/  

29. Klastr zabývající se enviromentálním přístupem k odpadům - 

http://www.enwiwa.eu/  

30. Moravskoslezský automobilový klastr – http://www.autoklastr.cz/  

31. Moravskoslezský dřevařský klastr - http://www.msdk.cz/  

32. Music Czech Made - http://www.music-czech-made.eu/  

33. NANOMEDIC - http://www.nanomedic.cz/ (mapování bez dotace)  

34. Národní strojírenský klastr - http://www.msskova.cz/Oděvní výrobky s vyšší 

přidanou hodnotou  

35. Plastikářský klastr - http://www.plastr.cz/  

36. Stavební klastr Ostrava - http://www.stavebniklastr.cz/  

37. Water Treatment Alliance - http://www.wateralliance.cz/ 

38. WineScience Cluster - http://www.winesciencecluster.com/  
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3. Mapa klastrů v České republice 
 

 

 
 

Zdroj: Klastrové iniciativy. [online]. CzechInvest 2009. [cit. 02.01.2009]. 

Dostupný na: http://www.czechinvest.org/klastrove-iniciativy. 



 - 5 - 

4. Automobilové klastry, export dle jednotlivých zemí v roce 2007 

 
Zdroj: Automotive Cluster, Export Value by Nation, 2007. [online] 2010 [cit. 10-01-

2010].Dostupný na : 

https://secure.hbs.edu/iccp/chart.do?chart=ClusterExportValueByNation&cluster=6&subcl

uster=&submitChart=View+Chart. 
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5. Faktory ovlivňující úspěšnost inovací dle Hinze a Schroedera  
 

Podnikové faktory: 

1. výše disponibilních zdrojů 

2. jiţ existující všeobecné znalosti a zkušenosti ohledně dané pionýrské strategie 

3. vysoká strategická flexibilita 

4. přednosti v oblasti výrobkového a podnikového image 

Technologické faktory 

5. značná kontinuita technologického vývoje 

6. značná šíře vyuţitelnosti technologického know-how 

7. schopnost realizovat vývojové práce v krátké době 

8. minimální nebo ţádné nevýhody v nákladové oblasti v porovnání s následovníky 

9. schopnost realizovat přednosti v nákladové oblasti v porovnání s následovníky na 

základě velikosti podniku 

10. moţnost vytvořit na základě vedoucí pozice 

11. moţnost vytvořit na základě vedoucí pozice v technologické oblasti bariéry vůči 

potenciálním následovníkům 

12. nízká komplexnost technologického vývoje 

Výrobkové faktory 

13. těsná vazba nového výrobku na stávající výrobní program 

14. značná relativní výhodnost inovace v porovnání s předchozím řešením problému 

15. vysoká a dlouhodobě dosahovaná funkční kvalita pionýrského produktu 

v porovnání s produkty následovníků 

16. dobrá sdělitelnost relativní výhodnosti nového produktu 

17. moţnost, aby se pionýrský produkt stal průmyslovým standardem, res. 

synonymem nové kategorie výrobků 

18. značná kompatibilita nového produktu se stávajícími hodnotami, zkušenostmi, 

materiálovými strukturami a pociťovanými potřebami ze strany cílové zákaznické 

struktury 

19. nízké nároky na zajištění komplexnosti při vyuţívání pionýrského produktu 

20. dobrá moţnost k ověřovacímu vyuţívání nového výrobku ze strany potenciálních 

uţivatelů 

 



 - 7 - 

Konkurenční faktory 

21. dlouhodobé trvání monopolního stadia pionýrského produktu 

Poptávkové faktory 

22. vysoké stávající preference na straně poptávky 

23. příznivý vztah k riziku u uţivatelů 

24. značná věrnost zákazníků vůči pionýrskému výrobku 

25. značná kontinuita ve vývoji potřeb odběratelů 

26. vysoký podíl známých odběratelů na obratu nového výrobku 

Tržní faktory 

27. nízké náklady spojené s otevřením trhu pro nový výrobek 

28. moţnosti obsadit stávající dodavatelské kanály 

29. moţnosti obsadit stávající odbytové kanály 

30. moţnost obsadit s příznivými náklady všechny lukrativní trţní segmenty 

31. malá moţnost pro následovníky, aby se podíleli na trţních aktivitách pionýrské 

organizace 

32. rychle rostoucí trţní objemy 

33. značný potenciál v oblasti marketingu 

34. značná remanence odbytových a výrobkově-politických opatření 

Právně-politické prostředí 

35. vysoká transparentnost a dobrá předvídatelnost národního a mezinárodního 

zákonodárství 

36. podpora rozšiřování nového výrobku ze státních míst 
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6. Dotazník 
Vážená paní, vážený pane, 
          jsem doktorandkou na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a zpracovávám práci na 
téma "Spolupráce firem v klastrech“.  V doktorandské práci bude zjišťováno, jak spolupráce 
mezi malými, středními a velkými firmami sdruženými v klastrech ovlivňuje jejich inovační 
potenciál, tedy schopnost inovovat produkty, služby, postupy, řízení, atd. V práci se vychází 
z rozdělení inovací na technické a netechnické. Technické inovace jsou výrobkové a 
technologické inovace sestávající z implementace nových nebo vylepšených výrobků a 
technologií. Netechnické inovace jsou zejména organizační, marketingové změny, nové 
podnikatelské modely, apod. V práci je zkoumán i tzv. spillover efekt, který označuje přelévání a 
předávání znalostí v klastru, např. znalosti technologií, pracovních postupů… 
Chtěla bych Vás požádat o poskytnutí informací o vaší společnosti k tomuto tématu.  
          Pro zajištění anonymity můžete vyplněný dotazník zaslat přes adresu 
klastrdotaznik@seznam.cz, heslo je klastr01. Ujišťuji Vás, že poskytnutá data budou sloužit 
pouze pro účel práce a nebudou nikterak zneužita. Dotazník nebude zpracován z pohledu 
konkrétní firmy, ale bude zpracován souhrn dat. Své odpovědi prosím označte jednou 
z nabízených možností, případně heslovitě vyplňte. Předpokládaná doba vyplnění dotazníku je 
10 až 15minut. Děkuji za čas strávený vyplněním dotazníku. 
                                                                                         Ing. Marcela Papalová 

1. V jakých činnostech vaše firma v rámci klastru spolupracuje? Ohodnoťte přínos 
spolupráce pro vaši firmu body od 1 do 5. Pět označují nejvyšší přínos. Zatrhněte i 
více odpovědí. 

 ve společném marketingu výrobků/služeb   1   2   3   4   5 

 v odběratelsko-dodavatelských vztazích   1   2   3   4   5 

 v hledání nových trhů, např. možnostech exportu  1   2   3   4   5  

 ve vývoji nových materiálů     1   2   3   4   5 

 ve vývoji nových výrobků/služeb    1   2   3   4   5 

 v pořizování nových technologií    1   2   3   4   5 

 ve vývoji nových technologií    1   2   3   4   5 

 v programech vzdělávání zaměstnanců   1   2   3   4   5 

 v aplikaci nových metod řízení    1   2   3   4   5 

 v oblasti financování     1   2   3   4   5 

 v zkušebnictví a testování     1   2   3   4   5 

 jiné ……………………………….    1   2   3   4   5 

2. Uveďte 3 faktory včetně jejich pořadí významnosti, které dle vás ve vaší firmě 
nejvíce ovlivňují inovační aktivitu?  

  rozpoznané požadavky trhu, příležitosti,   1   2   3    

  zajištění vhodných zdrojů financování    1   2   3    

 dostatek kvalifikovaných pracovníků    1   2   3    

 relevantní technologie                   1   2   3    

 podpora týmové práce      1   2   3    

 nedirektivní způsoby vedení    1   2   3    

 podpora vnitřní motivace zaměstnanců   1   2   3    

 schopnost zvládnout ekonomická rizika    1   2   3      

 inovativní firemní kultura     1   2   3    

 jiné …………………………………    1   2   3    

3. Označte 3 nejdůležitější možné přínosy spolupráce v klastru v oblasti vývoje 
(výzkumu) včetně jejich pořadí významnosti. 

 přístup k výsledkům základního výzkumu   1   2   3    

 nalezení nových trendů, oborů    1   2   3    

 koordinace vývoje a výzkumu v rámci klastru  1   2   3    

 sdílení nákladů na vývoj (výzkum)     1   2   3    

 nižší rizikovost vývojově-výzkumných projektů  1   2   3      

mailto:klastrdotaznik@seznam.cz
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 zkrácení doby řešení vývojově-výzkumných projektů 1   2   3    

 provozování společných laboratoří, testovacích zařízení 1   2   3    

 přístup do databází      1   2   3    

 jiné ……………………………….    1   2   3    

4. Ohodnoťte přínos spolupráce v oblasti vývoje (výzkumu) v rámci klastru pro vaši 
firmu body od 1 do 5. Pět znamená nejvyšší přínos, jedna nejmenší. Zatrhněte i 
více odpovědí. 

 přístup k výsledkům základního výzkumu   1   2   3   4   5 

 nalezení nových trendů, oborů    1   2   3   4   5 

 koordinace vývoje a výzkumu v rámci klastru  1   2   3   4   5 

 sdílení nákladů na vývoj (výzkum )     1   2   3   4   5 

 nižší rizikovost vývojově-výzkumných projektů  1   2   3   4   5 

 zkrácení doby řešení vývojově-výzkumných projektů 1   2   3   4   5 

 provozování společných laboratoří, testovacích zařízení 1   2   3   4   5 

 přístup do databází 

 jiné ……………………………….    1   2   3   4   5 

5. Má vaše spolupráce v klastru vliv na technické inovace? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne  

 Rozhodně ne (pokračujte otázkou č. 7) 

6. Jaký konkrétní vliv má spolupráce v rámci klastru na technické inovace ve vaší 
firmě? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

7. Má spolupráce v klastru vliv na netechnické inovace (organizační, marketingové 
změny, nové podnikatelské modely, atd.)? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne   

 Rozhodně ne  (pokračujte otázkou č. 9) 

8. Jaký konkrétní vliv má spolupráce v rámci klastru na netechnické inovace 
(organizační, marketingové změny, nové podnikatelské modely, atd.)? 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

9. Probíhá v rámci vašeho klastru společné sdílení znalostí (spillover) - přelévání 
znalostí z ostatních členů klastru, které ovlivňuje vaše inovační aktivity? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne (pokračujte otázkou č. 11) 

10. Které faktory dle vás ovlivňují proces přelévání znalostí mezi členy klastru 
(spillover efekt)? Zatrhněte i více odpovědí. 

 Stejný nebo obdobný výrobek 

 Stejný nebo obdobný proces 

 Společní dodavatelé 

 Ochota sdílet znalosti  

 Provozování společných laboratoří 

 Kooperace  
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 Společná pracoviště 

 Jiné………………………………………………….. 

11. Spolupracujete v rámci klastru s univerzitami? 

 Ano 

 Ne  

12. Spolupracoval jste s univerzitami již před vstupem do klastru? 

 Ano      

 Ne  

13. Má vaše spolupráce s univerzitami vliv na inovace ve firmě? 

 Rozhodně ano   

 Spíše ano     

 Spíše ne     

 Rozhodně ne     

14. Vyberte z níže uvedených možností spolupráce mezi vaší firmou a univerzitami ty, 
které mají vliv na inovace ve vaší firmě. Ohodnoťte  body od 1 do 5. Pět znamená 
nejvyšší vliv, jedna nejmenší. Zatrhněte i více odpovědí. 

 Studenti zpracovávají ve vaší firmě bakalářské a diplomové práce   1   2   3   4   5 

 Studenti ve vaší firmě aplikačně zpracovávají doktorandské práce    1   2   3   4   5 

 Studenti vykonávají ve vaší firmě praxi  1   2   3   4   5 

 Studenti jsou zaměstnáváni ve firmě                                                    1   2   3   4   5 

 Jsou aplikovány výsledky vývojově-výzkumných programů       1   2   3   4   5 

 Probíhá společný vývoj           1   2   3   4   5 

 Jsou provozovány společné laboratoře, testovací zařízení       1   2   3   4   5 

 Probíhají společné workshopy, konference                                         1   2   3   4   5 

15.  Má provozování společných laboratoří nebo testovacích zařízení vliv na inovace 
vašich výrobků/ služeb?: 

 Ano 

 Ne (Pokud je vaše odpověď ne, pak pokračujte otázkou č. 17) 

16. Vliv provozování společných laboratoří nebo testovacích zařízení na inovace 
vašich výrobků/ služeb pro vaši firmu hodnotíte jako: 

 Rozhodně významný 

 Spíše významný 

 Spíše nevýznamný 

 Rozhodně nevýznamný  

17. Napomohlo vám členství v klastru realizovat projekty, které by pro vás bylo 
obtížné uskutečnit? 

 Ano 

 Ne (Pokud je vaše odpověď ne, pak pokračujte otázkou č. 19) 

18. Mají tyto projekty vliv na inovace? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne  
 

19. Vzrostly ve vaší firmě tržby z nových –inovovaných výrobků po vstupu do 
klastru? (Inovovanými výrobky chápeme výrobky do tří let po uvedení na trh.) 

 Ano 

 Ne (Pokud je vaše odpověď ne, pak pokračujte otázkou č. 21) 
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20. Odhadněte procento tržeb z inovovaných výrobků (Inovovanými výrobky 
chápeme výrobky do tří let po uvedení na trh). 

 5 % 

 10 % 

 20 % 

 Více než 20% 

21. Vzrostl ve vaší firmě po vstupu do klastru počet zaměstnanců ve vývoji (popř. 
výzkumu)? 

 Ano 

 Ne  

22. Vaše firma je z hlediska velikosti:  

 mikrofirmou (0-10 zaměstnanců, obrat < 2 mil. EUR (cca 51 mil. Kč), hodnota aktiv < 
2 mil. EUR (cca 51 mil. Kč)  

 malou firmou (11-49 zaměstnanců, obrat < 10 mil. EUR (cca 250 mil. Kč), hodnota 
aktiv < 10 mil. EUR (cca 250 mil. Kč)? 

 střední firmou (50-249 zaměstnanců, obrat < 50 mil. EUR (cca1250 mil. Kč), hodnota 
aktiv < 43 mil. EUR (cca 1075 mil. Kč) 

 velkou firmou (Více než 249 zaměstnanců, obrat > 50 mil. EUR (cca1250 mil. Kč), 
hodnota aktiv > 43 mil. EUR (cca 1075 mil. Kč) 

23. Je vaše firma nezávislá (jiné podniky nevlastní ve vaší firmě více než 25 % 
základního kapitálu nebo hlasovacích práv) 

 ano 

 ne 

24. Jak dlouho jste členem klastru: 

 1- 2 roky 

 2-4 roky 

 Více než 4 roky 
25. Oblast vaší činnosti 

 Automobilový průmysl 
   strojírenský průmysl 
   chemický průmysl 

    energetický průmysl 
   stavební průmysl 

    služby 
       jiná  

        
26. Právní forma 

 fyzická osoba               

 společnost s ručením omezeným   

 akciová společnost             

 družstvo                   

 veřejná obchodní společnost       

 jiná                     

27. Jste firma se zahraniční majetkovou účastí? 

 Ano 

 ne 
 
Ještě jednou děkuji za poskytnuté údaje. 
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7. Družstvo ENVICRACK  
Identifikace klastru Druţstva ENVICRACK – seznam členů klastru: firem, institucí 

terciárního vzdělávání a výzkumných ústavů 

 

Seznam členů klastru (uvedeno v abecedním pořadí) 

Název  Hl. oblast podnikání www stránky IČ Počet 

zaměst. 

Arrow line, a.s. Ostatní výzkum a 

vývoj v oblasti 

přírodních a 

technických věd 

www.arroline.cz 61058548 11 

Automatizace 

průmyslu, s.r.o. 

Výroba elektrických 

rozvodných a 

kontrolních zařízení 

www.daas.cz 26843030 3 

Cekometal s.r.o Ostatní výzkum a 

vývoj v oblasti 

přírodních a 

technických věd 

  25855131 2 

České lupkové 

závody, a.s. 

Provoz pískoven a 

štěrkopískoven; těţba 

jílů a kaolinu 

www.cluz.cz  26423367 222 

Dodávky 

automatizace, spol. 

s r.o. 

Výroba elektrických 

motorů, generátorů a 

transformátorů  

www.daas.cz 60779969 49 

ELVAC INVEST 

s.r.o. 

Zprostředkování 

velkoobchodu a 

velkoobchod v 

zastoupení 

www.elvac.eu  26865254 6 

Frýdecká skládka, 

a.s. 

Shromaţďování, sběr 

a odstraňování 

odpadů, úprava 

odpadů k dalšímu 

vyuţití 

www.fmskladka.cz 47151552 95 

GASCONTROL 

společnost s r.o. 

Výroba a rozvod 

elektřiny, plynu, 

tepla a 

klimatizovaného 

vzduchu 

www.gascontrol.cz 46578021 187 

GREN, a.s. Výroba kovových 

konstrukcí a jejich 

dílů 

 27447243 1 

INVESTCOM 

PASKOV, a.s. 

Výroba kovových 

konstrukcí a jejich 

dílů 

www.investcom.cz  27777774 91 

KERAVIT, spol. s 

r.o. 

Výroba keramických 

obkládaček a dlaţdic 

www.keravit.cz 60779985 304 

http://www.cluz.cz/
http://www.elvac.eu/
http://www.investcom.cz/
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MAR servis s.r.o. Výroba 

elektronických 

součástek a desek 

www.daas.cz 61972746 1 

PPD - Group a.s. Zprostředkování 

velkoobchodu a 

velkoobchod v 

zastoupení 

  27383601 1 

Sdružení pro 

rozvoj 

Moravskoslezského 

kraje 

Činnosti ostatních 

organizací 

sdruţujících osoby za 

účelem prosazování 

společných zájmů j. 

n. 

www.msunion.cz  576310 7 

Strojírny  

Bohdalice, a.s. 

Obrábění www.bohdalice.cz  45274029 66 

TEDOM CHP 

s.r.o. 

Povrchová úprava a 

zušlechťování kovů; 

obrábění  

www.tedom-

vks.cz  

43762697 145 

Van Gansewinkel 

HBSS s.r.o. 

Shromaţďování, sběr 

a odstraňování 

odpadů, úprava 

odpadů k dalšímu 

vyuţití 

www.hbss.cz  25834061 8 

Vysoká škola 

báňská - 

Technická 

univerzita 

Terciární vzdělávání www.vsb.cz  61989100 2066 

WASTECH a.s. Ostatní výzkum a 

vývoj v oblasti 

přírodních a 

technických věd 

www.wastech.cz 60733276 44 

 

http://www.msunion.cz/
http://www.bohdalice.cz/
http://www.tedom-vks.cz/
http://www.tedom-vks.cz/
http://www.hbss.cz/
http://www.vsb.cz/
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8.  Priorita inovací v operačních programech pro období 2007-2013  
 

Prioritní osy Operačního programu (OP) Podnikání a inovace 

 

         
 

 

Prioritní osy OP Výzkum a vývoj pro inovace   
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9. Mapa klastru ENVICRACK  
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10. Hodnocení konkurenceschopnosti České republiky (se zaměřením 

na inovace) 

 

Několik mezinárodních institucí (Mezinárodní institut pro rozvoj managementu, 

Světové ekonomické fórum, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská 

unie a další) kaţdoročně zveřejňují hodnocení konkurenceschopnosti států či 

světových regionů. Světové ekonomické fórum
2
 vydává Zprávu o globální 

konkurenceschopnosti - Global Competitiveness Report (2009). Ve Zprávě 2009 - 

2010 je Česká republika zařazena do třetího stádia fáze vývoje, tedy mezi země 

jako je Švédsko, Německo, Finsko a Holandsko. Na rozdíl od Polska či Maďarska 

jiţ se neumístila mezi tranzitní ekonomiky. Z mezinárodního srovnávacího pohledu 

tedy Česká republika patří mezi inovačně taţené ekonomiky, kdy pro zajištění 

růstu produktivity práce je třeba se zaměřit na rozvoj inovačních pilířů, tedy rozvoji 

sofistikovanosti podnikání a inovací.   

V tabulce hodnocení globální konkurenceschopnosti pro roky 2009 - 2010  České 

republice náleţí 31. pozice před dalšími původně tranzitními ekonomikami jako je 

Estonsko (35.), Slovinsko (37.) či Slovensko (47.). Na tomto velmi dobrém 

postavení mají zásluhu především faktory, které jsou nazvány zvyšovatelé 

efektivnosti
3
, v případě České republiky zvláště vyšší vzdělání a také inovační 

faktory
4
, které by měly táhnout českou ekonomiku vzhůru a vyvaţovat tak 

nevýhody malého trhu, špatné kvality infrastruktury či horšího přístupu našich 

podniků k finančním zdrojům.  

Základní nevýhody české ekonomiky, které byly identifikovány v Global 

Competitiveness Report jsou: 

 instituce (otázky právního rámce, např. zabezpečení a ochrana soukromého 

vlastnictví, efektivnost vlády v oblastech regulace, byrokracie nebo 

transparentnosti veřejných zakázek, firemní institucionální prostředí), 

 infrastruktura (dopravní, energetická a telekomunikační), 

 makroekonomická stabilita, 

 sofistikovanost finančního trhu (výkonnost finančního sektoru, např. přístup     

                                                 
2
 World Economic Forum (WEF) 

3
 Efficiency Enhancers (Higher education and training, Goods market efficiency, Labor market 

efficiency, Financial market sophistication, Technological readiness, Market size) 
4
 Innovation and Sophistication Factors (Business sophistication, Innovation). 
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         k půjčkám, ochrana investorů, důvěryhodnost a spolehlivost finančního trhu), 

 a samozřejmě jiţ zmíněná velikost trhu.  

I kdyţ mezi zmapovanými nevýhodami nejsou uvedeny inovační faktory a faktory 

sofistikovanosti podnikání, je to zřejmě způsobeno tím, ţe na našem území působí 

mnoho firem se zahraničními vlastníky, které si daleko více, neţ firmy lokání 

uvědomují důleţitost inovací a dochází k přelévání technologií z mateřských zemí, 

a tím i k inovacím pro dané firmy (nová technologie). Na obrázku č. P.11 Srovnání 

České republiky a ekonomiky tažené inovacemi  

   

Obrázek č. P.11 Srovnání České republiky a ekonomiky tažené inovacemi  

                                  
 

Zdroj: Schwab, K. The Global Competitiveness Report 2009–2010.  World 

Economic Forum2009. ISBN-13: 978-92-95044-25-8. 

 

Z výše uvedeného a taktéţ z obrázku č. 4.6 Srovnání České republiky a ekonomiky 

tažené inovacemi vyvstává poţadavek zejména na zvýšení transparentnosti 

veřejných zakázek, sníţení byrokracie a zlepšení makroekonomické stability státu. 

Současně je však nutno neopomínat technologickou připravenost a zejména 

inovace jako zásadní atributy ekonomiky taţené inovacemi. V rámci pilíře inovace 

se jedná nejen o mnoţství prostředků věnovaných do vědeckovýzkumných 

institucí, ale zejména o výdaje firem na vývoj a výzkum a také spolupráce mezi 

univerzitami a podnikovou sférou. Podpora by měla být směřována především těm 
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podnikům, které mají vysoký inovační potenciál a do oborů, které přinášejí 

vysokou přidanou hodnotu.  

Podle výsledků ročenky konkurenceschopnosti World Competitiveness Yearbook
5
 

2010 vydávané International Institute for Management Development (IMD) si 

Česká republika naopak pohoršila o jedno místo oproti roku 2008 a zaujímá 29. 

pozici z 57 hodnocených zemí. Je nejlepší z postkomunistických zemí. Tradičně 

relativně silnou stránkou české ekonomiky je stav infrastruktury a otevřenost 

ekonomiky vůči zahraničním investorům; příznivě je hodnocena i celková 

makroekonomická situace. Problémem je dle IMD stále nízký podíl obyvatelstva 

s terciárním vzděláním
6
. V období finanční krize dle IMD sniţují výrazně 

efektivitu firem ceny elektrické energie, telefonních hovorů. (IMD: ČR v 

konkurenceschopnosti v polovině ţebříčku mezi 58 státy, 2010). 

 

Obrázek č. P.12 Ukazatelé konkurenceschopnosti ČR- rok 2007  

      

Zdroj: Nečadová, M.; Soukup, J.; Breňová, L. Teorie a praxe nové ekonomiky v ČR 

– konkurenceschopnost ČR v mezinárodním srovnání.   

Příklad hodnocení jednotlivých faktorů ČR dle IMD  je uveden na obrázku P12 

Ukazatelé konkurenceschopnosti ČR- rok 2007. Dostupné byly pouze údaje za rok 

2007. Čísla v jednotlivých řádcích označují pozici z 57 zemí. Dle ročenky je za 

                                                 
5
 Ţebříček zemí dle konkurenceschopnosti IMD je sestavován od roku 1989. 

6
 S tímto tvrzením autorka nesouhlasí, jen v roce 2008 absolvovalo VŠ v ČR 73153 studentů, coţ bylo o téměř 

10 000 studentů více neţ o rok dříve. Podíl na populaci 20-29 let činil v roce 25 %, oproti roku 2006 je to 

nárůst o 4%. Zdroj: Studenti a absolventi vysokých škole v ČR celkem. Český statistický úřad. [online]. [cit. 31-

11-2009]. Dostupný 

na:http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol_v_cr_celkem. 
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slabé místo ekonomiky České republiky povaţován nízký vývoz komerčních 

sluţeb, coţ je důsledkem tradiční konkurenční výhody ČR zaloţené na produktech 

zpracovatelského průmyslu s nízkou přidanou hodnotou. Další identifikovanou 

slabinou jsou výdaje na vzdělávání, počet vysokoškoláků, podpora 

technologického rozvoje. Dle IMD vzdělávací systém nereaguje pruţně na potřeby 

konkurenceschopné ekonomiky, nedostatečná je např. nabídka technických 

kvalifikací. Z vývoje jednotlivých dílčích ukazatelů při hodnocení konkurenční 

pozice ČR vyplývá, ţe se postupně vyčerpává nákladová, resp. cenová 

konkurenceschopnost (Nečadová, M.; Soukup, J.; Breňová, L). 
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11. Statistické výpočty 

 

H40:    Spolupráce v klastrech má stejný vliv na technické inovace u firem bez 

ohledu na jejich velikost. 

   

 

 

T- technické inovace 

V - velikost firem 

 

 

 

V               T Rozhodně anoSpíše ano Spíše ne Rozhodně ne

mikrofirma 0 0 3 1

malá firma 2 2 3 0

střední firma 1 1 9 3

velká firma 0 4 3 2

V               T Rozhodně anoSpíše ano Spíše ne Rozhodně ne

mikrofirma 0 0 3 1 4

malá firma 2 2 3 0 7

střední firma 1 1 9 3 14

velká firma 0 4 3 2 9

3 7 18 6 34

V               T Rozhodně anoSpíše ano Spíše ne Rozhodně ne

mikrofirma 0,352941176 0,823529 2,117647 0,705882353 4

malá firma 0,617647059 1,441176 3,705882 1,235294118 7

střední firma 1,235294118 2,882353 7,411765 2,470588235 14

velká firma 0,794117647 1,852941 4,764706 1,588235294 9

3 7 18 6 34

V               T Rozhodně anoSpíše ano Spíše ne Rozhodně ne

mikrofirma 0,352941176 0,823529 0,367647 0,12254902

malá firma 3,093837535 0,216687 0,134454 1,235294118

střední firma 0,044817927 1,229292 0,340336 0,113445378

velká firma 0,794117647 2,487862 0,653595 0,106753813
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H50: Spolupráce v klastrech má stejný vliv na netechnické inovace u firem bez 

ohledu na jejich velikost.  

  
  

V - velikost    

T- netechnické inovace 

 

V               T Rozhodně anoSpíše ano Spíše ne Rozhodně ne

mikrofirma 0 1 2 1

malá firma 0 4 3 0

střední firma 0 7 4 3

velká firma 0 1 5 3

V               T Rozhodně anoSpíše ano Spíše ne Rozhodně ne

mikrofirma 0 1 2 1 4

malá firma 0 4 3 0 7

střední firma 0 7 4 3 14

velká firma 0 1 5 3 9

0 13 14 7 34

V               T Rozhodně anoSpíše ano Spíše ne Rozhodně ne

mikrofirma 0 1,529412 1,647059 0,823529412 4

malá firma 0 2,676471 2,882353 1,441176471 7

střední firma 0 5,352941 5,764706 2,882352941 14

velká firma 0 3,441176 3,705882 1,852941176 9

3 7 18 6 34

V               T Rozhodně anoSpíše ano Spíše ne Rozhodně ne

mikrofirma 0 0,183258 0,07563 0,037815126

malá firma 0 0,654493 0,004802 1,441176471

střední firma 0 0,506787 0,540216 0,004801921

velká firma 0 1,731775 0,451914 0,710084034


