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1. Úvod 

Inovace jsou v sou�asné dob� stále více diskutovaným tématem, jelikož jejich role 

v podniku stále stoupá. O inovacích psalo, a stále píše, n�kolik autor�, prvním, který 

se inovacemi zabýval, byl pan Schumpeter. Inovace jsou obnova a rozší�ení škály 

výrobk� a služeb s nimi spojených trh�, vytvo�ení nových metod výroby, dodávek a 

distribuce, zavedení zm�n �ízení, organizace práce, pracovních podmínek a 

kvalifikace pracovních sil.1

V oblasti rozvoje region� hrají inovace také velmi d�ležitou roli. Pomáhají podnik�m, 

firmám, ale i jiným subjekt�m v regionu k rozvoji, p�inášejí nové p�íležitosti a také 

finance. Jednotlivé regiony i kraje v�dí, co pro n� inovace znamenají, že jsou pro n�

d�ležité, a že jsou p�edpokladem k rozvoji, a proto zpracovávají Regionální inova�ní 

strategie, kterými se budu v mé práci také zabývat.

Toto téma bakalá�ské práce jsem si vybrala, protože se domnívám, že inovace jsou 

velmi d�ležité v dnešní dob�, a jsou d�ležitým faktorem pro regionální rozvoj. 

Cílem mé bakalá�ské práce je zhodnotit Regionální inova�ní strategie 

Moravskoslezského a Zlínského kraje, s cílem porovnat priority, které si stanovili p�i 

tvorb� RIS. 

V první kapitole mé bakalá�ské práce se zam��ím na oblast regionálního rozvoje a na 

pojmy, které s ním souvisí. Nejd�íve se zabývám základními pojmy, jako jsou region, 

regionalizace a regionální rozvoj, dále p�ejdu také k p�ístup�m k regionálnímu rozvoji 

a velmi d�ležité regionální politice. V podkapitole o regionální politice se zmíním o 

historii této politiky, o tom jaké máme typy a nástroje regionální politiky, ale také o, 

pro naši zemi d�ležité, regionální politice �eské republiky, která zahrnuje Strategii 

regionálního rozvoje. V záv�ru této kapitoly se v�nuji Nomenklatu�e územních 

statistických jednotek NUTS, kdy popíši jejich klasifikaci a rozd�lení v �R. 
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V další kapitole se již zabývám samotnými inovacemi. Nejprve vysv�tlím, co inovace 

znamenají a jaké mají základní d�lení. Dále se budu v�novat inova�ní politice, 

v rámci které popíši i podn�ty, které ji ovliv�ují. Také charakterizuji proces, kterým 

inovace procházejí p�i svém vzniku a základní modely tohoto procesu. P�edposlední  

podkapitolou v této kapitole je marketing a management inovací, které jsou pro �ízení 

inovací d�ležité. V záv�ru kapitoly nastíním problematiku inovací v �eské republice, 

kterou podrobn�ji rozeberu na dvou krajích. 

V poslední kapitole se zam��uji na již zmín�né Regionální inova�ní strategie. Jelikož 

jsem si jako dva konkrétní kraje vybrala Moravskoslezský a Zlínský kraj, nejprve je 

krátce charakterizuji. Poté každou RIS rozeberu a podrobn� popíši. V záv�ru kapitoly 

tyto dv� strategie srovnám a vyhodnotím, v kterých prioritních oblastech se shodují a 

v kterých naopak. 
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2. Teoretická východiska regionálního rozvoje 

V této kapitole se budu zabývat nejen regionálním rozvojem samotným, ale i pojmy, 

které jsou s regionálním rozvojem úzce spjaté a pro pochopení této problematiky 

velmi d�ležité. D�íve než se za�nu t�mito pojmy zabývat, je pot�ebné vysv�tlit, co 

vlastn� regionální rozvoj znamená.  

Pro správné pochopení je t�eba uvést definici, která správn� formuluje, co regionální 

rozvoj znamená. Regionální rozvoj je p�edstavován komplexem proces�

probíhajících v složitém systému region�. Pro ovliv�ování a �ízení t�chto proces� je 

nezbytný systémový p�ístup.2

Regionální rozvoj m�žeme také chápat jako ekonomický, ale i sociální, rozvoj 

ur�itého územního celku. Rozvojem je myšlen r�st socioekonomického potenciálu 

úrovn� regionu, využívání místního potenciálu nebo zvyšování 

konkurenceschopnosti regionu. Akté�i regionálního rozvoje se snaží zvýšit kvalitu 

života obyvatel daného regionu, ale i zlepšit ekonomickou, sociální a environmentální 

oblast. 

Definic pro vymezení regionálního rozvoje existuje spousta. Nap�íklad Ministerstvo 

pro místní rozvoj má svou vlastní definici. Rozumí jím r�st socioekonomického a 

environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti region� ke zvyšování životní 

úrovn� a kvality života jejich obyvatel. V tomto ohledu jde o dynamický a vyvážený 

rozvoj regionální struktury p�íslušného územního celku a jeho �ástí (region�, 

mikroregion�) a odstra�ování, pop�. zmír�ování regionálních disparit 3.  

Nyní p�ejdu k vysv�tlení pojm�, které jsou s regionálním rozvojem a jeho fungováním 

spojené. 

2.1 Region a regionalizace 

Region je území vymezené hranicemi, typické spole�nými zájmy a podporou rozvoje. 

I pro pojem region m�žeme v literatu�e najít �adu definic. Podle zákona o podpo�e 

regionálního rozvoje �.248/2000 Sb. je region územní celek vymezený pomocí 
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administrativních hranic kraj�, okres�, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je 

podporován.  

V literatu�e se m�žeme setkat se základním rozd�lením region�, a to na t�i r�zné: 

subnacionální, supranacionální a transnacionální. Subnacionální region je �ást 

území jednoho státu, nap�. kraje v �eské republice, spolkové zem� v N�mecku. 

Supranacionálním regionem lze rozum�t seskupení dvou a více stát�, jako nap�. 

Benelux (Belgie, Nizozemí, Lucembursko). Transnacionální region tvo�í a spojuje 

hrani�ní �ásti dvou nebo více stát�, a v t�chto regionech dochází k p�eshrani�ní 

spolupráci. Takovými regiony jsou nap�. Euroregiony, v �eské republice máme 13 

Euroregion�, kterými jsou Silesia, Prad�d, T�šínské Slezsko, Beskydy, Bílé Karpaty,  

Egrensis, Glacensis, Krušnoho�í, Labe, Nisa, Pomoraví, Šumava a Silva Nortica. 

Další d�lení region� je rozd�lení na regiony heterogenní a homogenní. Již podle 

názvu lze poznat, že regiony homogenní jsou si podobné a mají spole�né nebo 

podobné sledované znaky, a regiony heterogenní jsou regiony funk�ní a závisí na 

územních vztazích prostoru region�. 

Vymezování takovýchto region� m�žeme nazvat jako proces regionalizace. P�i tomto 

procesu dochází ke zkoumání území a d�lení státu na menší celky tak, aby regiony 

m�ly co nejvíce spole�ných znak�.  

2.2 P�ístupy k regionálnímu rozvoji 

V d�ív�jší dob� se v regionálních politikách kladl d�raz na p�ístupy, které vedly 

p�edevším k dosažení ekonomické rovnováhy. Postupem doby se p�išlo praktickým 

poznáním na to, že toto dosažení rovnováhy je nemožné v podmínkách tržní 

rovnováhy. Nyní se tedy spíše sm��uje v regionálních politikách k p�ístup�m, které 

mohou dosáhnout ekonomického r�stu a rozvoje. 

Jako základní p�ístupy k regionálnímu rozvoji m�žeme chápat tyto modely:4

� keynesiánský model

� neoklasický model

� model vnit�ního r�stu

���������������������������������������� �������������������
 
� !�CD!6.2>� D�E�6F;G7�H6>� D��7��
�������
��	������ ��������	�
����-��"�I�-
�	��>��((��� ��?���� 4!1�����)�()��?�)
=��)��
�



=�
�

Keynesiánský model je poptávkov� orientovaný model, z pohledu regionálního 

rozvoje se snaží o vyrovnání ekonomických disparit region� a klade d�raz na 

redistribuci ve�ejných finan�ních zdroj�.5 V praxi však docházelo k tomu, že 

extenzivní transfery t�chto zdroj� jen málokdy respektovaly efektivnost jejich alokace, 

a také docházelo k oslabování aktivní role regionální a lokální samosprávy. 

V regionech, kde byl použit tento model, byl ekonomický r�st velmi oslabován. 

Stejn� jako keynesiánský, i neoklasický model považuje za prioritu vyrovnat 

regionální disparity. Neoklasický model je založen na standardní výrobní funkci, která 

má dva základní faktory, kapitál a práci. Pokud mají regiony stejné parametry, které 

ukazují rovnováhu stabilního stavu, poroste jejich ekonomika rychleji. Naopak p�i 

rozdílných parametrech, dojde k r�stu ekonomiky pouze, pokud je dál od svého 

rovnovážného stavu. 

Dalším záv�rem, který plyne z modelu, je, že k efektivnímu využití zdroj� dojde 

pouze v omezeném �asovém období. 

Model vnit�ního r�stu m�žeme nazývat také jako model endogenního r�stu. Teorie 

vnit�ního r�stu reaguje na to, že neoklasický model neinterpretoval uspokojiv�

dlouhodobý r�st produkce.  Jeho p�edstaviteli jsou W. Molle a R. Cappellini. Model se 

snaží o internalizaci vn�jších faktor�, tedy lidského a znalostního kapitálu. Tyto 

modely se soust�e�ují na mikrozáklady akumula�ního procesu, tj. na soukromé i na 

spole�enské náklady a na výnosy investic do fyzického kapitálu, dovedností (lidský 

kapitál), technického a technologického pokroku (znalostní kapitál)6. Jeho 

p�edstavitelé jsou p�esv�d�eni, že ekonomický rozvoj musí být založen na aktivaci 

disponibilního rozvojového potenciálu. 

2.3 Regionální politika 

Také ve vymezování pojmu regionální se setkáme hned s n�kolika definicemi, které 

se postupem doby vyvíjí a m�ní. Jedna z t�chto definic �íká, že regionální politika 

p�edstavuje všechny ve�ejné p�ímé i nep�ímé intervence státu, regionu, obcí a m�st, 

���������������������������������������� �������������������
=
�1��J��>�K"��9�A�((�B�
?
� !�CD!6.2>� D�E�6F;G7�H6>� D��7��
�������
��	������ ��������	�
����-��"�I�-
�	��>��((��� ��?���� 4!1�����)�()��?�)
=��)��
�



?�
�

vedoucí k lepšímu prostorovému rozd�lení ekonomických i mimoekonomických 

�inností. Lze v ní vid�t i snahu korigovat ur�ité prostorové d�sledky volné tržní 

ekonomiky ve smyslu dosažení dvou vzájemn� závislých cíl�, jimiž je ekonomický 

r�st a zlepšení sociálního rozd�lení.7

Jedna ze starších definic �íká, že regionální politika p�edstavuje všechny ve�ejné 

intervence, které vedou ke zlepšování geografického rozd�lení �inností, resp. které 

se pokoušejí napravit ur�ité prostorové d�sledky volné tržní ekonomiky pro dosažení 

dvou vzájemn� závislých cíl� – ekonomického r�stu a zlepšení sociálního rozd�lení 

ekonomických efekt�.8

Tyto dv� výše uvedené definice jsou si, i p�esto, že je jedna starší a jedna nov�jší, 

velice podobné a mají podobný význam. 

Regionální politika je velmi d�ležitým nástrojem státu, který obsahuje takové opat�ení 

a nástroje, které vedou ke snížení environmentálních a socioekonomických rozdíl�

v regionech. Také tuto politiku m�žeme chápat jako ovliv�ování hospodá�ských 

proces� v �ástech území státu. V literatu�e se m�žeme setkat i s tím, že pokud 

regionální politikou rozumíme ovliv�ování hospodá�ských proces� v územních 

�ástech státu nebo ve v�tším ekonomickém celku prost�ednictvím ve�ejného sektoru, 

je regionální politika brána stejn� jako regionální hospodá�ská politika, tedy že tyto 

dv� politiky jsou naprosto identické.9

Podle Strategie regionálního rozvoje regionální politika p�edstavuje soubor 

intervencí, které jsou zam��ené podle konkrétní situace státu a jeho region� a podle 

o�ekávaných vývojových tendencí na podporu opat�ení vedoucích k r�stu 

ekonomických aktivit a lepšímu územnímu rozložení v území a k rozvoji 

infrastruktury. Základní podmínkou je jasné definování priorit a shromaž�ování 

prost�edk� na tyto priority. Jejím významným cílem je sbližování region� v rámci 

ur�itého územního celku a klí�ovým znakem je její výb�rovost, to znamená, že 

k podpo�e jsou vybrány problémové regiony, které výrazn� zaostávají ve svém 

rozvoji za pr�m�rem v mí�e, která je spole�ensky uznaná za nežádoucí, a zam��ení 

zásah� státu na jejich podporu se budou od ostatních region� odlišovat.10
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2.3.1 Historie regionální politiky 

Historie regionální politiky sahá až do 30. let 20. století ve Velké Británii. Velká 

Británie je totiž považována za kolébku vzniku regionální politiky. V období velké 

hospodá�ské krize byly regiony, které byly typické tradi�ním pr�myslem, jako je t�žba 

uhlí, hutnictví nebo textilní výroba, postihnuty krizí a vyzna�ovaly se vysokou 

nezam�stnaností. V roce 1934 byl jako �ešení p�ijat první regionáln� orientovaný 

legislativní dokument „Zákon o speciálních územích“. Hlavní smysl tohoto zákona byl 

zlepšit infrastrukturu a pravidla pro alokaci prost�edk�. Od té doby docházelo ve 

Velké Británii k rozvoji regionální politiky. 

Dalšími zem�mi, v kterých se regionální politika rozvíjela, byly po 2. sv�tové válce 

Francie a Itálie. Ve Francii se snažili p�edevším o to, aby byly odstran�ny obrovské 

rozdíly mezi Pa�ížským regionem a ostatními regiony v zemi. Proto se zam��ili na 

podporu rozvoje 12 metropolitních m�st, jako nap�. Marseille, Lille, Bordeaux, a 

omezili další r�st hlavního m�sta Pa�íže. V Itálii bylo hlavním úkolem vyrovnat rozdíly 

v ekonomické úrovni mezi severní a jižní �ástí zem�. V roce 1950 byl v Itálii p�ijat 

plán Cassa pre il Mezzogiorno pro rozvoj jižní �ásti zem� a p�edevším na rozvoj 

zaostalých region�.  

Ve v�tšin� západoevropských zemí se za�ala regionální politika uplat�ovat na 

p�elomu 50. a 60. let. V N�mecku se zam��ili na restrukturalizaci starých 

pr�myslových region� a na podporu nových rozvojových os ve st�edu zem�. 

V Nizozemí se naopak zam��ili na regiony, které m�ly sociální nebo ekologické 

problémy. V severských skandinávských zemích regionální politika pomáhala �ešit 

málo zalidn�né oblasti za polárním kruhem. 

2.3.2 Typy regionální politiky 

V ekonomické teorii m�žeme rozlišit dva základní typy regionální politiky: 

� endogenní regionální politika 

� exogenní regionální politika 

Endogenní regionální politika je založena p�edevším na uvol�ování a mobilizaci 

vnit�ních regionálních faktor� a vytvá�ení podmínek pro rozvoj regionálního 

potenciálu zdroj� a struktur. Státní zásahy jsou u této politiky pouze dopl�kové a 
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p�evládají nástroje regionální politiky. V sou�asnosti tato endogenní regionální 

politika p�evládá. 

Exogenní regionální politika je zam��ena spíše na vnit�ní rozvojové impulsy regiony, 

které jsou zp�sobeny intervencemi státu. Exogenní politika se snaží p�edevším o 

p�emíst�ní zdroj� do výkonov� zaostávajících region�, ale také o p�emíst�ní 

výrobních faktor�, tedy kapitálu a práce, z region� vysp�lých do region� mén�

rozvinutých.  

2.3.3 Nástroje regionální politiky 

Nástroje regionální politiky jsou využívány p�edevším pro pln�ní cíl� regionální 

politiky, kterou vykonává vláda a p�íslušné úst�ední orgány státní správy a 

samosprávy municipalit. Nejvhodn�jší nástroje jsou voleny podle cíl� regionální 

politiky, které musí vycházet pouze z aktuálních pot�eb a regionálních problém�. Je 

d�ležité, aby nástroje byly aplikovány s rozvahou, a po podrobné analýze území. 

Také je d�ležité, aby byly v souladu ve�ejné a soukromé zájmy. Nástroje regionální 

politiky by se m�ly používat v souladu se strategickými a územními plány daného 

území, ale nem�ly by se aplikovat pouze v zaostalých nebo hospodá�sky a 

strukturáln� postižených regionech. 

Nástroje regionální politiky m�žeme rozd�lit do dvou základních skupin, tedy na 

nástroje makroekonomické a nástroje mikroekonomické.  

2.3.3.1 Makroekonomické nástroje 

Makroekonomické nástroje, které jsou používány pro �ešení regionálních problém�, 

bývají siln� omezovány dalšími národohospodá�skými cíli. T�mito cíli m�že být 

zejména snižování míry inflace, vyrovnanost platební bilance a udržení míry 

nezam�stnanosti na p�ijatelné úrovni. 

Mezi makroekonomické nástroje tedy pat�í: 

� fiskální politika

� monetární politika

� protekcionismus

Prost�ednictvím státního rozpo�tu, který je hlavním nástrojem fiskální politiky, 

dochází vždy k meziregionálnímu p�erozd�lování, jehož mechanismus spo�ívá 

v systému daní a odvodu a ve struktu�e výdaj� státního rozpo�tu. Regiony, které mají 
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vyšší p�íjmy, p�ispívají více do státního rozpo�tu než regiony, které mají nižší p�íjmy 

obyvatelstva a firem. Do t�chto nízkop�íjmových region� jde naopak více výdaj�

sociálních. Celkovou poptávku v jednotlivých regionech tedy ovlivní regionalizace 

fiskální politiky. Pokud se v regionech s nízkou poptávkou sníží da�ové sazby, 

povede to ke zvýšení poptávky. A naopak pokud se v regionech s vysokou 

poptávkou zvýší da�ové sazby, poptávka se tu sníží. Ve skute�nosti se tato politika 

nerealizuje, protože by mohlo dojít k útlumu ekonomického vývoje v prosperujících 

regionech, a následn� by to mohlo mít i negativní vliv na p�íjmy státního rozpo�tu. 

Monetární politika, jako nástroj �ešení regionálních problém�, ovliv�uje p�edevším 

množství pen�z v ekonomice, ale její použití je, z d�vodu vlivu na inflaci, p�ísn�

omezené. Prost�ednictvím snadn�jšího p�ístupu k úv�r�m ve vybraných regionech je 

provád�na regionalizace monetární politiky, což znamená, že dochází k regionalizaci 

objem� poskytovaných úv�r�, výše úrokové míry a lh�ty splatnosti. Ani vliv 

monetární politiky na regionální problémy není jednozna�ný, protože díky 

meziregionálním vazbám se získané prost�edky odlévají do ostatních region�. 

Protekcionismem rozumíme opat�ení státu, kterými ovliv�uje dovoz prost�ednictvím 

dovozních cel a limit�. Protekcionismus �eší regionální problémy tak, že uvalí 

dovozní cla a limity na ty produkty, které jsou prostorov� koncentrované 

v upadajících regionech. Stát tímto opat�ením chce dosáhnout toho, aby poptávka 

byla orientována na domácí produkci. Tato opat�ení jsou �asov� omezená na co 

nejkratší dobu a podniky mají šanci zvýšit produktivitu práce, snížit náklady a obnovit 

svou konkurenceschopnost. 

2.3.3.2 Mikroekonomické nástroje 

Mikroekonomické nástroje mají hlavní poslání ovliv�ovat rozhodování ekonomických 

subjekt� o jejich prostorovém rozmíst�ní. Nástroje lze rozd�lit podle toho, na který 

ekonomický subjekt jsou zam��eny. Máme tedy dv� základní skupiny: 

� realokace pracovních sil 

� realokace kapitálu 

Mikroekonomické nástroje mají v�tšinou podobu ú�elov� poskytovaných finan�ních 

�ástek, které pokud plynou ze státního rozpo�tu, spadají do makroekonomických 

nástroj�, konkrétn� tedy do fiskální politiky. Není ur�eno, že �ástkou musí plynout ze 

státního rozpo�tu, je samoz�ejm� možné, že plynou i z regionálního nebo lokálního 
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rozpo�tu. Mikroekonomické nástroje ovliv�ováním práce nebo kapitálu dosahují 

svého hlavní cíle, a to je obnovení rovnováhy na regionálních trzích práce. 

Jako konkrétní p�íklady nástroj� realokace pracovních sil bych cht�la uvést 

následující:11

� úplná nebo �áste�ná úhrada náklad� na st�hování, p�epravu osob a majetku 

� výkup nemovitostí, díky neatraktivnosti region� jsou ceny nemovitostí 

p�echodn� nízké a jsou pro municipality i pro obyvatelstvo výhodné 

� podpora p�i nákupu nového domu �i bytu 

Tyto nástroje realokace pracovních sil není jednoduché p�evést do praxe, protože 

lidé, aby se p�est�hovali, pot�ebují atraktivní lokalitu, dostupnost služeb a základních 

pot�eb, jako je nap�. škola, kultura nebo zdravotnictví, ale také image daného 

regionu. Problém p�i aplikaci tohoto nástroje m�že nastat, pokud lidi nedonutí 

k p�emíst�ní ani finan�ní podpora, a tím pádem m�že dojít k neefektivnímu 

vynaložení prost�edk� ve�ejného rozpo�tu. 

Nástroje realokace kapitálu jsou v �eské republice daleko více používané než 

nástroje realokace pracovních sil. Mezi nástroje realokace kapitálu m�žeme �adit 

zejména podporu p�ímých zahrani�ních investic, tedy systém investi�ních pobídek, 

da�ová zvýhodn�ní a subvence. V regionální oblasti obce a kraje spíše nabízejí 

pr�myslové zóny nebo nemovitosti k podnikání. Region se musí soust�edit nejen na 

získání nového podniku, ale p�edevším zajistit podniku takovou pé�i, aby v regionu 

z�stal co nejdéle. 

2.4 Regionální politika v �R 

V sou�asnosti je �eská regionální politika chápána jako koncep�ní �innost státu, 

regionálních a místních orgán�, jejímž cílem je p�ispívat k vyváženému a 

harmonickému rozvoji jednotlivých region� v �eské republice, ke snižování 

neod�vodn�ných rozdíl� mezi úrovn�mi rozvoje jednotlivých region� a ke zlepšení 

regionální hospodá�ské struktury.12

Pokud se podíváme do minulosti regionální politiky v �eské republice, tak již od 

za�átku 90. let reagovala naše vláda na regionální problémy, p�edevším na slabé a 
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strukturáln� postižené regiony a snažila se o jejich lepší stabilitu a ekonomický r�st. 

Až do roku 1991 se regionální politika v �R neopírala o žádnou legislativní formu. 

V roce 1991 bylo �eské národní rad� doporu�eno p�ipravit návrh zákona o regionální 

politice. Návrh byl zpracován a m�l mnoho verzí, ale v roce 1992, kdy byla zvolena 

nová vláda, byl odmítnut.  Vláda p�ijala pouze zásady regionální hospodá�ské 

politiky, které jsou až do dnes základním dokumentem pro realizaci regionální 

politiky. 

Rok 2000 byl velmi významným pro �eskou regionální politiku, protože bylo p�ijato 

n�kolik významných zákon� a usnesení vlády. Základním zákonem, který se stal 

rámcem �eské regionální politiky, je zákon �.248/2000 Sb., o podpo�e regionálního 

rozvoje. Tímto se mohla �eská republika srovnávat s vysp�lými státy, které již tuto 

právní normu m�li. Zákon je hlavní pro vykonávání regionální politiky orgány státní 

správy a územní samosprávy, ale také stanovuje podmínky pro získání dotací ze 

strukturálních fond� Evropské unie.  

Od roku 2000 až do sou�asné doby je regionální politika v �eské republice 

zam��ována p�edevším na rozvoj podnikání, rozvoj lidských zdroj�, výzkum a 

technologický vývoj, rozvoj cestovního ruchu a zlepšení dopravní infrastruktury. 

Jak už jsem se výše zmínila, rok 2000 byl pro �eskou regionální politiku významným 

rokem. V tomto roce byl totiž vládou �R p�ijat základní strategický dokument naší 

regionální politiky Strategie regionálního rozvoje �R. Tímto dokumentem byl vytvo�en 

základní rámec formování regionální politiky v souladu s evropskou regionální 

politikou. Na Strategii navázaly Programy rozvoje kraj� �R, z t�ch byly odvozeny 

opera�ní programy na úrovni region� soudržnosti a Spole�ný regionální opera�ní 

program. 

Jako další zákony, které byly p�ijaty v roce 2000 a pro regionální politiku a regionální 

rozvoj v �eské republice jsou velmi d�ležité, bych cht�la uvést tyto: 

� zákon �. 128/2000 Sb., o obcích 

� zákon �.129/2000 Sb., o krajích 

� zákon �. 132/2000 Sb., o zm�n� a zrušení n�kterých zákon� souvisejících se 

zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních ú�adech a 

zákonem o hlavním m�st� Praze 
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2.4.1 Strategie regionálního rozvoje �eské republiky 2007- 2013 

Dne 17. kv�tna roku 2006 byla usnesením Vlády �R �. 560 schválena nová Strategie 

regionálního rozvoje �R. Hlavní cíl, který m�la aktualizace Strategie, bylo aplikovat 

nová na�ízení Evropské unie z oblasti hospodá�ské politiky do opat�ení, strategií a 

priorit �eské regionální politiky.  

Strategie regionální rozvoje �R pro léta 2007- 2013 obsahuje p�edevším analýzu 

stavu regálního rozvoje v �R, jsou charakterizovány silné a slabé stránky, které 

ovliv�ují rozvoj jednotlivých kraj� a okres�, stanovené strategické cíle regionálního 

rozvoje �R a doporu�ení pro správní ú�ady a kraje, kterým odv�tvím by se pro rozvoj 

m�li v�novat. 

Strategie má vyty�ené cíle, které chce splnit, oblasti, kterým se chce v�novat, 

problémové okruhy, které chce co nejvíce zlepšit. 

�eská republika má v rámci této Strategie regionálního rozvoje vizi a do roku 2013 

by cht�la být aktivní, ekonomicky výkonnou a konkurenceschopnou zemí, chce 

dosáhnout všech standard� EU. Také chce být zemí, která bude mít zp�sob a kvalitu 

života odpovídající naší historické tradici a postavení v Evrop�. 

Jelikož je již rok 2011, vize �eské republiky, kterou si stanovila ve Strategii v roce 

2006, p�íliš reáln� nevypadá, a podle mého názoru se �R nepoda�í dosáhnout všech 

standard� Evropské unie. 

2.4.2 Nomenklatura územních statistických jednotek 

Nomenklatura územních statistických jednotek, neboli také zkratka NUTS, byla 

klasifikována již v roce 1988 Eurostatem, což je Evropský statistický ú�ad. NUTS 

slouží p�edevším ke statistickým metodám a ke srovnávání p�sobivosti evropských 

politik.  

Pro vymezení jednotlivých úrovní NUTS stanovil Eurostat doporu�ený po�et 

obyvatel. Toto doporu�ení m�žeme vid�t v Tab. 2.4.2 

Tabulka 2. 1: Doporu�ený po�et obyvatel pro úrovn� NUTS 

Úrove�
Minimální 

po�et 
Maximální 

po�et 
NUTS 1 3 milióny 7 milión�

NUTS 2 800 000 3 milióny 

NUTS 3 150 000 800 000 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Klasifikace územních jednotek má dohromady 6 úrovní13 : 

� NUTS 0 – stát 

� NUTS 1 – území státu 

� NUTS 2 – st�ední �lánek územního d�lení, po�et obyvatel 1 až 2 milióny, 

rozloha 3 tis. až 10 tis. km2  

� NUTS 3 – po�et obyvatel 200 až 400 tis., rozloha 1 až 3 tisíce km2

� NUTS 4 – okresy nebo mikroregiony 

� NUTS 5 – základní územní jednotky 

V �eské republice má nomenklatura územních statistických jednotek také 6 úrovní. 

NUTS 0 je �eská republika. NUTS 1 p�edstavuje u nás území celé �eské republiky. 

NUTS 2 jsou regiony soudržnosti, kterých v �R celkem 8. Regiony soudržnosti jsou 

Praha, St�ední �echy, Jihovýchod, Jihozápad, Severovýchod, Severozápad, St�ední 

Morava a Moravskoslezsko. Jaké zabírají území m�žeme vid�t v obrázku �.1 

Obrázek 2.1: NUTS 2 regiony soudržnosti v �R

Zdroj: Geografický web [on-line] Dostupné z : www.hajduch.net 
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NUTS 3 v �eské republice p�edstavují kraje, kterých je 14, a jsou to kraje 

Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský, Vyso�ina, Jiho�eský, 

Plze�ský, Karlovarský, Ústecký, St�edo�eský, Liberecký, Královéhradecký, 

Pardubický a Hlavní m�sto Praha. Tyto kraje jsou zobrazeny v obrázku �.2.  

Obrázek 2.2 : NUTS 3 kraje v �R 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 

NUTS 4 neboli také LAU 1 jsou okresy. Okres� je celkem v �R 76 plus hlavní m�sto 

Praha. Poslední úrovní je NUTS 5 neboli LAU 2 a to jsou obce, kterých je v sou�asné 

dob� v �eské republice asi 6250. 
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3. Význam inovací v rozvoji region�

  

Inovace jsou pro rozvoj, a to nejen regionální, velmi d�ležitým faktorem. Prvním 

z ekonom�, který se inovacemi zabýval, byl J. A. Schumpeter. Inovace p�edstavují 

novinky, n�co nového, nebo zm�ny, které sebou p�ináší nové p�íležitosti a výhody 

p�ed konkuren�ními firmami. Inovace mají vést p�edevším ke zvýšení produktivity 

firmy, proto je pot�ebné, aby byly využity existující zdroje firmy. M�žeme je také 

chápat jako vytvo�ení nových metod výroby, zm�n v �ízení firmy, rozší�ení a zv�tšení 

rozsahu výroby nebo také zm�ny v pracovních podmínkách.  

Pro správné a jasné pochopení pojmu inovace je pot�ebné uvést n�kolik definicí.  

Jak už jsem se zmínila, první ekonom, který se zabýval inovacemi, pan Schumpeter, 

chápal inovace jako „diskontinuální prosazení nové kombinace výrobních 

prost�edk�“, a to zavedení nových výrobk�, technologické zm�ny ve výrob� již 

existujících výrobk�, p�i�azení nových trh� a nových pomocných zdroj� a zavedení 

nové organizace.14

Podle Národní inova�ní strategie je inovace obnova a rozší�ení škály výrobk� a 

služeb s nimi spojených trh�, vytvo�ení nových metod výroby, dodávek a distribuce, 

zavedení zm�n �ízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace 

pracovních sil.15

Asociace inova�ního podnikání �eské republiky uvádí definici, která �íká, že inovace 

p�edstavují sérii v�deckých, technických, organiza�ních, finan�ních, obchodních i 

jiných �inností, jejichž cílem je vznik nového nebo podstatn� zdokonaleného 

produktu (výrobku, technologie �i služby), efektivn� umíst�ného na trh. Výzkum a 

vývoj jsou podle Asociace jednou z t�chto �inností. 

Pokud chceme inovace �lenit, je d�ležité rozlišovat následující t�i druhy:16

� výrobkové inovace 

� procesní inovace 

� organiza�ní inovace 
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Výrobkové inovace, na jejichž podporu a propagaci se soust�e�uje regionální 

politika, m�žeme chápat jako z�ízení nové služby, zavedení nového výrobku na trh 

nebo zlepšení stávajících služeb a výrobk�. Regionální politika se soust�e�uje práv�

na tyto inovace proto, že od nich o�ekává daleko pozitivn�jší efekty na regionální 

rozvoj, než od jiných druh� inovací. 

Procesní inovace p�edstavují technický rozvoj výrobního nebo distribu�ního systému. 

Pokud se budou snižovat náklady a zvyšovat výroba, bude docházet ke zvyšování 

produktivity výrobních faktor�. Procesní inovace umož�ují pružnou tvorbu cen a 

zvýšenou kvalitu a spolehlivost výrobk�. 

Organiza�ní inovace jsou inovace, které se týkají organizace práce a �ízení lidských 

zdroj�. �asto bývají nezbytnou podmínkou pro úsp�ch jiných forem inovací. 

V 60. letech bylo v �eské republice zavedeno �len�ní technických inovací. �len�ní 

bylo rozd�leno do 7 �ád� podle velikosti provedené zm�ny. Jak jsou inovace 

rozd�leny do �ád�, m�žeme vid�t v tabulce �. 2. 

Tabulka 3.1: Klasifikace inovací podle prof. Valenty 17
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Zdroj: vlastní zpracování 

3.1 Politika inovací 

Inova�ní politika m�žeme definovat jako takovou politiku, která je úzce spojena 

s inovacemi, ale také �innosti a aktivity související s inovacemi, v rámci ur�itého 
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území. Tyto aktivity mají nejistý a dlouhodobý charakter a jejich �innost zasahuje do 

široké škály odv�tví, obor� a subjekt�.  

Národní inova�ní politika z roku 2005 tvrdí, že inova�ní politika prošla ve vysp�lých 

zemích etapovitým vývojem:18

� Inova�ní politika první generace soust�edila pozornost na realizaci 

výzkumných a vývojových výsledk� v inovacích a na podporu tohoto procesu, 

p�i�emž šlo o lineární koncepci inovací s jednotlivými, spíše nekoordinovanými 

opat�eními podpory. �asto tak byla inova�ní politika nástavbou �i p�ímou 

sou�ástí politiky v oblasti výzkumu a vývoje.  

� Inova�ní politika druhé generace klade do pop�edí systémovou koncepci 

komplexní podpory inovací. Výsledky výzkumu a vývoje jsou sice nadále 

chápány jako hlavní zdroj inovací, ale sou�asn� se uznává rostoucí vliv �ady 

dalších oblastí na inovace a nutnost podp�rných opat�ení ve všech t�chto 

oblastech. V tomto pojetí inova�ní politika nabývá již charakteru „horizontální 

(pr��ezové) aktivity“ a stává se samostatnou sou�ástí celkové politiky s 

pot�ebou její vzájemné koordinace s dalšími (již tradi�ními, standardními) 

politikami (výzkumnou, vzd�lávací, pr�myslovou, atd.).  

� Inova�ní politika t�etí generace znamená nejen prohloubení vzájemné 

interakce a koordinace jednotlivých politik z hlediska podpory inovací, ale 

p�edevším p�ístup k inovacím jako k centrální pr��ezové záležitosti v rámci 

všech politik (výzkumné, vzd�lanostní, hospodá�ské, da�ové, finan�ní, 

pr�myslové, regionální, atd.), kdy každá politika v�nuje klí�ové místo v rámci 

svých zám�r� a opat�ení tomu, jak jsou jimi ovlivn�ny inova�ní aktivity a jak 

m�že ze svého hlediska p�isp�t k podpo�e inovací a vytvá�ení proinova�ního 

prost�edí s cílem udržení a r�stu konkurenceschopnosti (inova�ní politika jako 

sty�né místo všech politik). Inova�ní politika bude takto implementována 

prost�ednictvím dalších politik a všemi vládními orgány. Evropská komise 

zd�raz�uje pot�ebu této inova�ní politiky t�etí generace, ale v sou�asné dob�

se v�tšina zemí EU potýká stále s problémy nedostate�né meziministerské 

koordinace v oblasti podpory inovací a r�stu inova�ních aktivit.  

���������������������������������������� �������������������
��
����
,�����
$�8����
��	���>�-��"����((=�



���
�

V rámci inova�ní politiky se snaží podnik zvýšit svou konkurenceschopnost p�ed 

ostatními podniky prost�ednictvím inovací a je nutné, aby sledoval podn�ty, které 

inovace ovliv�ují. 

3.2 Inova�ní podn�ty 

Aby si podniky zvýšily svou podnikatelskou konkurenceschopnost a výkonnost, je pro 

n� pot�ebné systematicky uplat�ovat inovace, tedy pozorovat vnit�ní a vn�jší podn�ty 

zm�n.19

� vnit�ní podn�ty:

- neo�ekávané podn�ty – pokud je neo�ekáván úsp�ch nebo 

neúsp�ch nového produktu 

- vývojové diskontinuity – ukazují, jaký je rozdíl mezi aktuálním 

stavem vývoje ur�itého jevu a p�edstavou jeho vývoje 

- nové pot�eby procesu – zm�na v technologickém nebo 

organiza�ním uspo�ádání pracovních aktivit 

- zm�ny ve struktu�e trhu nebo oboru – ke zm�nám dochází, 

pokud se obor prudce rozvíjí, až dosáhne stupn� zralosti, zm�ní 

se dosud aplikované formy podnikání 

� vn�jší podn�ty:

- demografický vývoj – zm�ny ve v�kové struktu�e, sociální 

zm�ny, nebo zm�ny politicko-kulturní potencionálních zákazník�

mohou vyvolat inova�ní podn�ty 

- zm�ny spot�ebitelského chování – jsou myšleny zm�ny 

nákupních návyk� a zvyklostí zákazník�, m�že se jednat pouze 

o do�asné zm�ny 

- nové znalosti – inovace jsou vyvolány rozvojem lidského poznání 

3.3 Inova�ní procesy a inova�ní prost�edí 

Inova�ní proces m�žeme chápat jako zp�sob navržení, realizování a ší�ení inovací. 

Jde o vzájemné p�sobení mezi r�znými funkcemi a r�znými hrá�i, jejich zkušenostmi 

a znalostmi.  
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V ideálním p�ípad� má inova�ní proces t�i fáze: 

� invence 

� adopce inovace 

� difúze 

Fáze invence je vždy zapo�ata n�jakou myšlenkou, tedy návrhem n��eho nového 

nebo také novým vylepšení již stávajících v�cí. Invenci je t�eba plánovat, není totiž 

samovolnou záležitostí. Do této fáze invence m�žeme za�adit p�edevším vývojové a 

výzkumné aktivity. Další fáze po invenci m�že nastoupit, pokud je kladn�

zhodnoceno a prov��eno ekonomické nebo tržní využití objevu nebo vynálezu. 

Následující fáze je tedy adopce. Tato fáze zahrnuje první komer�ní použití vynálezu. 

Pokud je adopce doprovázena organiza�ními, finan�ními a investi�ními aktivitami ve 

výrob� a prodeji, tak u technických inovací dojde k technickému pokroku firmy. 

Inova�ní proces m�žeme považovat za úplný tehdy, pokud je inovace p�ijata a 

použita.  

Poslední fází v inova�ním procesu je difúze. Jedná se o rozší�ení znalosti o invenci. 

M�že se stát, že díky odporu k difúzi, dojde k informa�nímu deficitu, který má dále za 

následek odlišný difúzní proces mezi lidmi na r�zných místech, a dochází ke vzniku 

r�zných zpožd�ní.  

V rámci inova�ních proces� se uplat�ují dva druhy faktor�:20

� inova�ní prost�edí (endogenní faktory inovací) 

� exogenní faktory 

Endogenní faktory jsou tvo�eny souborem prvk� jako podnikatelská dynamika 

v regionu, motivace lidí, historické, kulturní a místní hodnoty, zvyky, úrove� �emesel, 

spot�ebitelské pot�eby a další. 

Exogenní faktory tvo�ené ve stát� úrovní výchovy, vývoje a výzkumu, technického 

rozvoje a vzd�láním lidských zdroj�. 
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Ke vzniku lokálního inova�ního procesu, který je po�átkem sob�sta�ného trvalého 

rozvoje, dojde tehdy, jsou-li harmonicky propojeny prvky inova�ního prost�edí, navíc 

dopln�né exogenními faktory. 

Pro tvorbu inovací v ur�itém regionu jsou d�ležité tyto faktory:21

� vysoce kvalifikovaná pracovní síla, univerzity a výzkumná pracovišt�

� služby pro podniky – ekonomické a technické poradenství, pr�zkum trhu a 

právní služby pro malé a st�ední podniky 

� dostate�ný po�et dodavatel� a subdodavatel� r�zných komponent 

� dostate�n� velký trh a dobrý p�ístup na trh 

� technická infrastruktura, zejména dopravní sít�

� p�ístup ke kapitálu, zejména k rizikovému 

� právní rámec podporující inovace, zejména v oblasti intelektuálního vlastnictví 

� existence prost�edí a kulturních hodnot a služeb pro vytvá�ení podmínek 

atraktivního životního stylu 

� formy interakce mezi r�znými �initeli inova�ního systému 

K lepšímu pochopení inova�ních proces�, ale také k pochopení vzniku inovací, nebo 

k poznání zp�sobu aplikací inovací, slouží modely inova�ních proces�. 

3.4 Modely inova�ních proces�

Rozlišujeme dva základní modely inovací: 

� lineární inova�ní model 

� nelineární inova�ní model 

Nejprve vysv�tlení podstaty lineárního inova�ního modelu. Základem tohoto modelu 

je teze, že vytvá�ení inovací je lineární proces r�zných fází, které následují 

v chronologickém sledu od v�deckého objevu, p�es pr�myslový výzkum, p�ípravu 

výroby a výrobu až po prodejný výrobek nebo proces.22  Tento model má i dv�

zásady, a to, že r�zné aktivity mohou být v tomto modelu provád�ny zárove�, a také, 

že inovace je výstupem týmové práce. Lineární inova�ní model p�evládal až do 80. 

let. 

���������������������������������������� �������������������
��
��.4C7>� L�E� �M5�24�L>� N�� 7��
������ �� &�'����	����� ��
�
����� �I� 7��
������ �
#$
�� �� ���
������ �
��	�����

1��	����$�I�C24�.>���������(����4!1���()�(  )( �)��
��
� 6F�C%�P>��E� !6F6.�>�6E� :.�.7!6P>� ;�� 4�
$�8��� ���	��I� �����0��
$�� ��
$�8��� ����
$�<	R>� ���&'�	
�����
�

$+�"
$&���
$�8���"��
,����	��@>�$R,���
�/�	��"������������$����
��������
#$
����F�	��$�I�;S1�/��K�F�	��$�>�
�((����=�����4!1���()�(��)���)��
�
�



���
�

Obrázek 3.1: Lineární inova�ní model 

Základní 

výzkum

Aplikovaný 

výzkum

P�íprava 

výroby

Výroba Uplatn�ní na 

trhu

�

Zdroj: SKOKAN, K; Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava, 2004. 

Postupn� se v 80. letech p�ešlo k nelineárnímu inova�nímu modelu. Nelineární 

model má t�i varianty: 

� �et�zený 

� integrovaný 

� sí	ový 


et�zený model, jako model, který je jednou z verzí integrovaného modelu, je 

založen na tom, že je d�ležité být lepší než lineární model, jelikož lineární model 

nerespektoval �etné zp�tné vazby, které jsou nezbytné v inova�ním procesu. Zp�tné 

vazby dokazují existující vzájemné vazby mezi v�dou a technikou. 

Obrázek 3.2: Nelineární inova�ní model 

Výzkum

Potenciální trh

Vynález

Hrubý návrh

Detailní návrh

Testování

Výroba 

up�esn�ní

Distribuce a 

prodej

Znalosti v�decké a technické

�

Zdroj: SKOKAN, K; Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava, 2004. 
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Jako dopad nenásledujících interaktivních proces� mezi výzkumem, vývojem, 

marketingem, konstrukcí, p�ípravou výroby a výrobou byly definovány nové inova�ní 

modely. Z posledních inova�ních model� lze vid�t, že inovace se tvo�í na rozhraní 

mezi r�znými disciplínami. Tím je myšleno, že inovace mohou vzniknout i integrací 

disciplín, které se nerozvíjejí v rámci aktivit výzkumu a vývoje. V následující tabulce 

m�žeme vid�t n�které vybrané modely. 

Tabulka 3.2: Modely inovací 
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Zdroj: SKOKAN, K; Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava, 2004. 

3.6 Marketing a management inovací 

Jak už jsem se zmínila výše, inovací m�žeme rozum�t nový druh podnikového 

výrobku nebo procesu, u kterého je d�ležité, aby se prosadil v daném podniku, ale i 

navenek, a nemusí být nutn� vynalezen.  
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Pokud se na inovace zam��íme z pohledu marketingu, jedná se spíše o inovace 

výrobk� než o inovace proces�. Inovace výrobk� ale nelze p�íliš od inovací proces�

odd�lit, jelikož inova�ní proces je v podniku vyvolán vznikem inova�ního výrobku. 

Marketingem inovací rozumíme snahu podniku zvýšit poptávku po inovacích a 

schopnost podniku inovace na trhu prezentovat. 

S marketingem inovací souvisí také management inovací. Managementem inovací je 

myšleno sjednocení všech funkcí a oblastí, které se ú�astní inova�ního procesu. 

Jinak �e�eno jde o marketing inovací v�etn� výzkumu budoucích trh� a výzkum trhu 

z hlediska inovací, komunikace inovací, management technologií, �ízení a organizace 

inovací a controlling23 inovací.24

V sou�asnosti je marketing inovací již vnímán jako sou�ást nejen managementu 

inovací, ale i samotného marketingu. Pokud podnik rozší�í sv�j okruh spot�ebitel� na 

trhu, bude nabízet dokonalejší a nov�jší produkty, dosáhne toho, že bude mít 

výhodn�jší postavení na trhu p�ed konkurencí. A tato strategie je smyslem 

marketingu inovací. 

3.7 Inovace v �eské republice 

�eská republika nemá v oblasti inovací moc p�íznivou pozici. K porovnání celkové 

inova�ní výkonnosti jednotlivých zemí byl vytvo�en souhrnný inova�ní index SII. Jeho 

hodnota se pohybuje vždy v rozmezí 0 – 1 a je výpo�tem jednotlivých ukazatel�, jako 

nap�. podíl obyvatelstva s dokon�eným st�edoškolským vzd�láním, po�et absolvent�

p�írodních a technických v�d nebo také po�et internetových linek na 100 obyvatel, a 

každý tento ukazatel m�že pozitivní nebo negativní vliv na SII. Podle souhrnného 

inova�ního indexu SII z roku 2007 má �R hodnotu 0,36. Oproti roku 2004, kdy m�la 

hodnotu 0,27, si sice polepšila, ale stále je pod pr�m�rem stát� Evropské unie, což 

znamená, že inova�ní výkonnost �eské republiky, sice nedosahuje pr�m�ru 

Evropské unie, ale snaží se výkonnost zlepšit a zvýšit. 

Jako nejv�tší slabinu �eského inova�ního prost�edí je považováno, že nedokáže 

iniciovat a absorbovat výsledky výzkumu a vývoje, a tím pádem je i málo podaných 

p�ihlášek patent� všeho druhu. �R má u amerického patentového ú�adu nejhorší 
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možnou pozici, u evropského patentového ú�adu je již pozice lepší. Tyto pozice jsou 

dány p�edevším nedostate�nou aktivitou �eské republiky v oblasti patent�. 

Obrázek 3.3: Souhrnný inova�ní index (SII) a pozice jednotlivých stát�

Zdroj: European Innovation Scoreboard 2007 

Co se tý�e inovací v regionální politice, jsou d�ležitým faktorem regionální 

konkurenceschopnosti. Projekt Innovation Relay Centres a sí	 inova�ních region� v 

Evrop� mají pomoci k povzbuzení region� k vypracování inova�ních politik a 

k poskytování technologické podpory podnik�m. 

Nejv�tší výdaje vlády do výzkumu a vývoje jsou koncentrovány p�edevším v Hlavním 

m�st� Praze. Na druhém míst� je kraj St�edo�eský, a až za ním následují kraje 

Jihomoravský, Moravskoslezský, Pardubický a Jiho�eský. Nejmenší podíl vládních 

výdaj� na výzkum a vývoj jde do Karlovarského kraje. 

O podrobn�jším postavení Moravskoslezského kraje v rámci inovací v �R se budu 

zabývat v následující kapitole. 
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4. Srovnání inova�ních strategií dvou kraj�

V roce 2004 vydala Vláda �eské republiky Národní inova�ní strategii, podle níž je 

hlavním cílem dokumentu vytvo�it p�edpoklady a položit základ pro formulaci inova�ní 

politiky �eské republiky. 

V této kapitole budu srovnávat inova�ní strategie dvou kraj�. Pro toto srovnání jsem 

si vybrala kraj Moravskoslezský a kraj Zlínský.  

Inova�ní strategie jsou zpracovávány krajem, za ú�elem dlouhodobého rozvoje 

regionu. Snaží se zvýšit konkurenceschopnost kraje, vytvá�et ideální, nebo alespo�

lepší inova�ní prost�edí, a také rozvíjet inova�ní infrastrukturu. Kraj tímto 

dokumentem prokazuje, že se na tuto oblast zam��uje, v�nuje se problematice a má 

pro tuto oblast rozvojovou strategii. 

4.1 Charakteristika Moravskoslezského kraje 

Obrázek 4.1: Moravskoslezský kraj 

Zdroj: Regionální informa�ní servis 

Moravskoslezský kraj leží na východ� �eské republiky, na pomezí Moravy a Slezska. 

Na východ� kraje leží poho�í Beskydy, s nejvyšší horou Lysá Hora.  
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Tabulka 4.1: Základní údaje Moravskoslezského kraje
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Zdroj: �eský statistický ú�ad 

Moravskoslezský kraj, s krajským m�stem Ostrava, zahrnuje tyto okresy: 

� Bruntál 

� Frýdek – Místek 

� Karviná 

� Nový Ji�ín 

� Opava 

� Ostrava – m�sto 

Kraj je známý díky ložisk�m �erného uhlí hlavn� v oblasti hutnického a t�žkého 

pr�myslu. V sou�asnosti ale tyto odv�tví upadají, což vede k vysoké 

nezam�stnanosti.  

Co se tý�e otázky životního prost�edí, pat�í Moravskoslezský kraj ke kraj�m s nejvíce 

postiženým a zne�išt�ným ovzduším v �eské republice. Podíl na špatném stavu 

ovzduší má p�edevším d�ív�jší, ale i sou�asný t�žký pr�mysl. Nap�íklad v krajském 

m�st� Ostrava jsou �asto vyhlašovány smogové situace. 

I p�es tuto nep�íznivou situaci ovzduší, p�edevším v Ostrav�, má mnoho student�

zájem o studium v Moravskoslezském kraji, neup�ednost�ují kv�li tomu jiná 

studentská m�sta, a proto se díky tomuto zájmu m�že kraj pyšnit �ty�mi vysokými 

školami s n�kolika tisíci studenty. Dv� nejv�tší sídlí v krajském m�st� Ostrav�, je to 

Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava a Ostravská univerzita. T�etí, 

Slezská univerzita, má své sídlo v Opav�. V Ostrav� se nachází také �tvrtá vysoká 

škola, soukromá Vysoká škola podnikání a.s. 
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4.2 Charakteristika Zlínského kraje 

Obrázek 4.2: Zlínský kraj 

Zdroj: Regionální informa�ní systém 

Zlínský kraj leží na jihovýchod� Moravy. V kraji se nachází poho�í Beskydy, Bílé 

Karpaty, Ch�iby a Javorníky, ale i Hornomoravský a Dolnomoravský úval. 

Tabulka 4.2: Základní údaje Zlínského kraje 
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Zdroj: �eský statistický ú�ad 

Krajským m�stem je m�sto Zlín. Do kraje pat�í tyto okresy: 

� Krom��íž 

� Uherské Hradišt�

� Vsetín 

� Zlín 
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Zlínský kraj se nem�že pyšnit úrodnou p�dou. Výjimku tvo�í pouze úrodné moravské 

úvaly, které ale do Zlínského kraje zasahují pouze �áste�n�. Proto zde spíše 

p�evládá zpracovatelský, gumárenský nebo elektrotechnický pr�mysl. Kraj se potýká 

také s vysokou nezam�stnaností a pat�í k spíše k zaostalejším kraj�m v republice. 

4.3 Regionální inova�ní strategie Moravskoslezského kraje 

Vize, která byla stanovena pro tuto RIS na základ� aspekt� jako inova�ní 

infrastruktura, lidské zdroje a mezinárodní spolupráce, je následující:25

 „Moravskoslezský kraj usiluje stát se progresivn� a dynamicky se rozvíjejícím 

znalostn� orientovaným regionem st�ední Evropy stav�jícím na specifickém know-

how koncentrovaném v tradi�ních odv�tvích kraje ve vzájemné interakci s novými 

perspektivními odv�tvími odrážejícími trendy sou�asné globální ekonomiky. 

 Klí�ovým faktorem tohoto rozvoje se stane koordinovaná a systémová 

podpora excelentního výzkumu a vývoje s d�razem na aplikaci jeho výsledk�

v podob� inovací v komer�ní sfé�e se schopností prosadit se na globálních trzích. 

 K tomu dopom�že kvalitní systém celoživotního u�ení rozvíjející kvalifikaci 

pracovní síly, která je tvo�ena technicky zdatnými a kreativními lidmi.“ 

V tomto kraji byla hlavní výzva pro vydání strategie zvýšení hrubé p�idané hodnoty 

na zam�stnance, jelikož chce být úsp�šným a konkurenceschopným regionem. 

Na léta 2010 – 2016, na která byla tato strategie vypracována, byl stanoven také 

globální cíl, vycházející z výše uvedené vize, a je definovaný jako cíl:26

Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních 

trzích. 

Po kompletní analýze regionu MSK byly vyty�eny �ty�i prioritní oblasti. Poté 

následovala SWOT analýza, která zjistila slabé stránky Moravskoslezského kraje, a 

následn� je rozd�lila do jednotlivých prioritních oblastí. 
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Nyní se zam��ím na jednotlivé prioritní oblasti a jejich specifické cíle, které jsou 

následující:27

  

Prioritní oblast A 

 Transfer technologií 

  Specifický cíl A1: Podpora transferu a komercializace výsledk�

výzkumné a vývojové �innosti 

  Specifický cíl A2: Posílení spolupráce firem a znalostních institucí 

v oblasti výzkumu a vývoje 

  Specifický cíl A3: Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních 

start-ups 

  

Prioritní oblast B 

 Lidské zdroje 

  Specifický cíl B1: Zvýšení odborných kompetencí lidských zdroj� ve 

znalostní ekonomice 

  Specifický cíl B2: Zvýšení kvalifikace lidských zdroj� ve znalostních 

institucích 

  Specifický cíl B3: Rozvoj systému technického a dalšího vzd�lání 

  

Prioritní oblast C 

 Internacionalizace 

  Specifický cíl C1: Podpora navázání mezinárodních kontakt� a 

transferu know – how 

  Specifický cíl C2: Posílení ú�asti MSK v mezinárodních projektech VaV 

  Specifický cíl C3: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK 

  

Prioritní oblast D 

 Koordinace a implementace RIS 

  Specifický cíl D1: Zajišt�ní koordinace subjekt� RIS 

  Specifický cíl D2: Zajišt�ní implementace RIS 

  Specifický cíl D3: Podpora propagace RIS 
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V následujících podkapitolách se zam��ím na charakterizování jednotlivých 

prioritních oblastí a jejich specifických cíl� RIS MSK. 

4.3.1 Prioritní oblast A – Transfer technologií 

Tato oblast se zabývá p�edevším odstran�ním bariér transferu a komercializace 

výsledk� výzkumné a vývojové �innosti, a také odstran�ním p�ekážek mezi firmami a 

institucemi. 

Cíl A1 – Podpora transferu a komercializace výsledk� výzkumné a vývojové �innosti: 

Smyslem tohoto cíle je zvýšit efektivitu a intenzity transferu výsledk� výzkumu a 

vývoje. Také se zam��uje na stimulaci transferu výsledku výzkumu a vývoje mezi 

institucemi a firmami. 

Cíl A2 – Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti výzkumu a vývoje:

Tento cíl �eší nedostate�nou spolupráci p�edevším mezi malými a st�edními podniky 

a výzkumnými institucemi. 

Cíl A3 – Podpora zakládání a rozvoje spin – offs a inovativních start – ups: 

Za�ínajícím podnikatel�m, jejichž kapitál je nedostate�ný a nemají odborné znalosti, 

by m�l pomoci tento specifický cíl. 

4.3.2 Prioritní oblast B – Lidské zdroje 

Lidské zdroje pot�ebují zvyšovat své odborné znalosti a pot�ebují také zvyšovat 

kvalifikaci ve znalostních institucích. Dále se tato oblast zam��uje na rozvíjení 

systému vzd�lávání formou podpory technického vzd�lávání. 

Cíl B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdroj� ve znalostní ekonomice: 

Tento cíl se soust�edí na podporu znalostí v rámci výzkumu a vývoje a na motivaci 

osob, aby využívali výsledk� VaV.  

Cíl B2 – Zvýšení kvalifikace lidských zdroj� ve znalostních institucích: Na pracovníky 

ve znalostních institucích je zam��en tento specifický cíl, který se týká jejich výchovy, 

motivace a rozvoji VaV. Cíl se zam��uje také na kvalifikované a profesionální 

zahrani�ní pracovníky výzkumu a vývoje. 

Cíl B3 – Rozvoj systému technického a dalšího vzd�lávání: Dlouhodobým 

problémem Moravskoslezského kraje je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou 
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pracovní síly. Za nejv�tší problém je považován nedostatek technicky vzd�laných 

pracovník�. Proto se cíl soust�edí na podporu žák� již na základních školách ke 

studiu technických obor�. Dalším bodem cíle je rozvoj m�kkých kompetencí28 a 

jazykové znalosti pedagog� nebo pracovník� výzkumu a vývoje. 

4.3.3 Prioritní oblast C – Internacionalizace  

V oblasti mezinárodních kontakt� dochází k nevyužívání p�íležitostí, proto se tato 

prioritní oblast zam��uje na snižování nevyužitých p�íležitostí a na zvýšení ú�asti 

subjekt� inova�ního systému Moravskoslezského kraje v mezinárodních projektech 

výzkumu a vývoje. 

Cíl C1 – Podpora navázání mezinárodních kontakt� a transferu know – how: Tento 

cíl se soust�edí na uspokojení poptávky firem po podpo�e p�i navazování kontakt� se 

zahrani�ními partnery, což je uskute��ováno networkingovými a matchmakingovými 

aktivitami. 

Cíl C2 – Posílení ú�asti MSK v mezinárodních projektech VaV: Krajské subjekty by 

se m�ly zapojovat více do mezinárodních projekt�, proto tento cíl podporuje zlepšení 

dostupnosti informací o projektu a také je podporuje p�i p�íprav� žádostí a realizaci 

projektu. 

Cíl C3 – Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK: Aby byla zvýšena 

konkurenceschopnost a exportní výkonnost Moravskoslezského kraje na sv�tových 

trzích a došlo také ke zlepšení pozice firem na trzích, podporuje tento cíl služby, jako 

jsou nap�. obchodn� – informa�ní mise do sv�tových center nebo na významné 

exportní trhy. 

4.3.4 Prioritní oblast D – Koordinace a implementace RIS 

Tato oblast chce vy�ešit problémy s jednotlivými subjekty inova�ního systému, aby 

realizace strategie m�la efektivní pr�b�h a došlo k dosažení jejich cíl�. 

Cíl D1 – Zajišt�ní koordinace subjekt� RIS: Tento cíl je pot�ebný k zajišt�ní úsp�šné 

realizace RIS p�edevším tím, že bude vytvá�et stabilní a dlouhodobé partnerství 

subjekt� regionálního inova�ního systému. 
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Cíl D2 – Zajišt�ní implementace RIS: Již z názvu cíle je z�ejmé, že se zam��uje na 

implementaci Regionální inova�ní strategie hlavn� po výkonné a organiza�ní stránce, 

a také se snaží o napln�ní stanovených cíl� prost�ednictvím projekt�. 

Cíl C3 – Podpora a propagace RIS: Smyslem tohoto cíle je informovat širokou 

ve�ejnost, ale i odbornou ve�ejnost, o problematice inovací a jejich podpo�e 

v Moravskoslezském kraji. 

Sou�ástí Regionální inova�ní strategie je také finan�ní plán, který je velmi podrobný. 

Je �len�n nejen na prioritní oblasti, ale také na jednotlivé specifické cíle. Ke každému 

cíli je dána �ástka, také zdroj, ze kterého bude kryta, a také rok realizace. Pro rok 

2011 je �ástka pouze navrhovaná, skute�ná �ástka se bude odvíjet od schválení 

rozpo�tu MSK v roce 2011. 

Ve strategii nechybí ani �asový harmonogram, který ur�uje název projektu každého 

specifického cíle, a také m�síc a rok p�ípravy a realizace projektu. 

4.4 Regionální inova�ní strategie Zlínského kraje 

Jelikož jsou inovace a inova�ní strategie v poslední dob� �ím dál více zmi�ovány, 

reagoval Zlínský kraj v roce 2004 na výzvu pro p�edkládání projekt� na tvorbu 

regionálních inova�ních strategií s nabídkou financování t�chto projekt� z 6. 

rámcového programu pro v�du a výzkum Evropské unie. Následn� bylo vyjednáváno 

s Evropskou komisí a v roce 2005 za�al Zlínský kraj vytvá�et první regionální 

inova�ní strategii. 

Do tvorby bylo zapojeno n�kolik subjekt�. Podstatným prvkem p�i tvorb� strategií 

bylo partnerství, proto v této strategii spolupracovali nejen subjekty domácí, kte�í jsou 

zodpov�dní za ekonomický rozvoj kraje, ale i subjekty zahrani�ní se zkušenostmi 

v oblasti inovací. 

Hlavním koordinátorem projektu byl Zlínský kraj, který z�ídil, ve spolupráci 

s Univerzitou Tomáše Bati, Technologické inova�ní centrum, které je do strategie 

také zapojeno. 
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Dalšími subjekty zapojenými do tvorby jsou: 

� JVM – RPIC, spol. s.r.o 

� Krajská hospodá�ská komora Zlínského kraje 

� Regionální rozvojová agentura východní Moravy 

� Technologické parky Castilla y Leon - ze Špan�lska 

� Region Piemonte – z Itálie 

� PERA Innovation Limited – z Velké Británie 

� Informacion y Desarollo – ze Špan�lska 

V rámci metodiky Evropské komise byly stanoveny 3 fáze, kterými musel kraj p�i 

tvorb� dokumentu projít. Fáze dle této metodiky byly následující:29

1. Definice projektu – definování cíl� projektu, vytvo�ení pov�domí a konsenzus 

na regionální úrovni, sb�r dostupných dat o inova�ním prost�edí 

2. Analýza – analýza výzkumných a vývojových kapacit, analýza pot�eb firem 

v oblasti inovací (dotazníkový pr�zkum), ur�ení silných a slabých stránek 

regionu v oblasti inovací 

3. Strategie, implementace, hodnocení a pilotní projekty – zpracování Regionální 

inova�ní strategie a Ak�ního plánu, pilotní projekty – konkrétní akce pro rozvoj 

inova�ního podnikání v kraji, aktivity do budoucna 

Sou�ástí žádosti o finan�ní p�ísp�vek z 6. rámcového programu pro v�du a výzkum 

jsou definované cíle. T�chto cíl� cht�l Zlínský kraj dosáhnout nejen b�hem tvorby, 

ale i b�hem implementace. Cíle byly následující:30

� dosáhnout regionální shody na prioritách a strategických oblastech 

v inovacích 

� definovat slabé a silné stránky, p�íležitosti a hrozby týkající se nabídky a 

poptávky v oblasti inovací ve Zlínském regionu 

� iniciovat p�ípravu pilotních projekt�, které napom�žou rozvoji inovací ve 

Zlínském kraji a hledat možné zdroje financování t�chto projekt�

� vytvo�it podmínky pro meziregionální spolupráci a p�enos zahrani�ního know-

how v oblasti inovací 
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� propojit regionální firmy s kapacitami výzkumu a vývoje nejen Zlínského kraje 

a stimulovat inova�ní aktivity podnik� v našem regionu 

� zvýšit podíl pracovních míst s požadavkem na vyšší vzd�lání ve Zlínském kraji 

Jak byly tyto cíle napln�ny b�hem realizace a implementace projektu hodnotil �ídící 

výbor projektu, složený ze zástupc� ve�ejné správy, podnikatelského sektoru, 

místních i zahrani�ních partner� a subjekt�, které mají zkušenosti s inovacemi. 

4.4.1 Analýza inova�ního prost�edí Zlínského kraje 

P�i tvorb� Regionální inova�ní strategie bylo získáno mnoho informací. Jedná je o 

statistické informace o Zlínském kraji, které byly získány výzkumem a terénními 

šet�eními u výb�rového vzorku podnikatel�, se kterými byly po�ádány workshopy, 

aby nap�íklad zjistili jejich názory. 

Mezi nejvýznamn�jší odv�tví pr�myslu pat�í zpracovatelský pr�mysl, do kterého 

m�žeme ve Zlínském kraji zahrnout výrobu pryžových a plastových výrobk�, výrobu 

chemických látek a lé�iv, výrobu základních kov�, hutních a kovod�lných výrobk�, 

výrobu dopravních prost�edk� a za�ízení, výrobu potraviná�ských výrobk�, nápoj� a 

tabákových výrobk�. 

Výzkum a vývoj ve Zlínském kraji nemá p�íliš velký potenciál a základ, a pracovišt�

VaV jsou spíše orientované do zem�d�lství. D�ležité postavení v oblasti vývoje a 

výzkumu má Univerzita Tomáše Bati ve Zlín�, která dynamicky roste a podílí se na 

rozvoji inova�ního prost�edí. 

I když je ve Zlínském kraji velký podíl vysokoškolských student�, tém�� v�tšina v kraji 

nez�stává a st�huje se za prací do jiných region�, což vypovídá o malé atraktivnosti 

kraje a vytvá�ení špatných pracovních, ale i životních podmínek, a také o 

neschopnosti udržet kvalifikované pracovní síly. 

V následující tabulce m�žeme vid�t, jak se vyvíjel po�et pracoviš	 výzkumu a vývoje 

od roku 2001 až do roku 2009. Také m�žeme vid�t, jak se od roku 2001 do roku 

2009 vyvíjely výdaje na výzkum a vývoj. Od roku 2001 se zvýšil nejen po�et 

pracoviš	, a tím pádem i výdaje na výzkum a vývoj. 
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Tabulka 4.3 Základní ukazatele výzkumu a vývoje ve Zlínském kraji 

Rok 

VaV pracovišt� (po�et) 
výdaje na VaV 

 (mil. K�) 
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lk

em
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to

ho
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2001 73 11 685 206 231 

2002 86 8 1 236 343 258 

2003 96 7 905 357 211 

2004 114 8 787 349 172 

2005 118 9 1 571 538 290 

2006 132 10 1 646 503 374 

2007 131 9 1 721 669 449 

2008 134 8 1 633 810 452 

2009 140 11 1 583 797 500 

Zdroj: �eský statistický ú�ad 

4.4.2 Vazba Regionální inova�ní strategie na další dokumenty 

Je d�ležité sledovat propojení Regionální inova�ní strategie s ostatními rozvojovými 

dokumenty, jelikož mohou sledovat stejné nebo podobné cíle, ale také RIS m�že 

zahrnovat takové oblasti, které jsou v ostatních dokumentech popsány. 

B�hem tvorby RIS bylo t�eba zajistit soulad s t�mito dokumenty na národní úrovni:31

� Národní strategický referen�ní rámec �R 2007- 2013 

� Národní rozvojový plán �R pro období 2007 – 2013 

� Národní lisabonský program pro období 2005 – 2008 (Národní program 

reforem �R) 

� Národní inova�ní politika �R na období 2005 – 2010 

� Koncepce inovací pro oblast pr�myslu a podnikání pro období 2005 – 2008 

� Národní inova�ní strategie �R 

Základním rozvojovým dokumentem na regionální úrovni, na který byla Regionální 

inova�ní strategie vázána, byl Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, 

schválený v roce 2002. Program má své prioritní cíle, jako nap�íklad rozvoj 
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obyvatelstva, podpora podnikání, nebo také cíl, který je významný pro realizaci RIS, 

Iniciativní zahájení a dynamické rozvíjení podnikatelské �innosti jako prost�edku 

k dosažení konkuren�ních p�edností kraje.32

4.4.3 Vize, cíle a strategie pro rozvoj inova�ního prost�edí Zlínského kraje 

Vize Zlínského kraje v oblasti inovací, která byla definována na základ�

p�edcházejících analýz, je pro období 2008- 2013 následující:33

 „Ve Zlínském kraji existuje potenciál pro rozvoj inova�ního prost�edí. Tento 

potenciál bude dál rozvíjen s cílem vytvo�it ze Zlínského kraje atraktivní lokalitu pro 

inovující podniky. Zlínský kraj bude mít vybudované kvalitní inova�ního, výzkumu a 

vývoje a poradenské zázemí a nastaveny vazby mezi nimi. Na území Zlínského kraje 

bude vychovávána kvalitní pracovní síla ve struktu�e, která odpovídá požadavk�m 

trhu. Cílen� budou podporovány inova�ní aktivity a spolupráce mezi 

v�deckovýzkumným a privátním sektorem. To vše s cílem podpory ekonomického 

r�stu ve Zlínském kraji.“ 

Inova�ní prost�edí Zlínského kraje tvo�í t�i prvky, které m�že kraj a partne�i projektu 

ovlivnit. T�mito prvky jsou inova�ní zázemí, poradenské zázemí a zázemí výzkumu a 

vývoje. 

Obrázek 4.3 Vazby mezi prvky inova�ního prost�edí 

Zdroj: Regionální inova�ní strategie Zlínského kraje 
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Dále byly definovány prioritní osy a cíle strategie.34

Prioritní osa A: 

 Lidské zdroje pro inovace a konkurenceschopnost 

  Cíl A. 1 – Podpora spolupráce firem s vysokými školami 

  Cíl A. 2 – Podpora spolupráce firem se st�edními školami 

  

Prioritní osa B:

 Podp�rná infrastruktura pro inova�ní prost�edí ve Zlínském kraji 

  Cíl B. 1 – Budování a rozvoj inova�ního zázemí 

  Cíl B. 2 – Budování a rozvoj výzkumného a vývojového zázemí 

  Cíl B. 3 – Rozvoj poradenského zázemí

  

Prioritní osa C: 

 Podpora inovací firem 

  Cíl C. 1 – Podpora absorp�ní kapacity firem a jejich zapojení do 

mezinárodních projekt� v oblasti inovací 

  Cíl C. 2 – Podpora inova�ních aktivit za�ínajících podnikatel� (spin –out 

a start up firmy) 

  

Prioritní osa D: 

 Meziregionální spolupráce a public relations inovací Zlínského kraje 

  Cíl D. 1 – Internacionalizace aktivit podnikatelského, akademického a 

ve�ejného sektoru v oblasti inovací 

  Cíl D. 2 – Zvyšování pov�domí o inova�ních a v�decko – výzkumných 

aktivitách v rámci Zlínského kraje 

  

Pr��ezové (horizontální) cíle RIS: 

  E. 1 – D�raz na environmentální témata p�i podpo�e inovací a d�raz na 

eko – inovace 

  E. 2 – Rovné p�íležitosti v oblasti podnikání, výzkumu, vývoje a inovací 

���������������������������������������� �������������������
� 
�7��
��������
$�8����	��	����:������"
������>�:����A�((�B�



���
�

V následující podkapitole budu charakterizovat jednotlivé prioritní osy a cíle podle 

Regionální inova�ní strategie Zlínského kraje. 

4.4.4.1 Prioritní osa A – Lidské zdroje pro inovace a konkurenceschopnost 

Když byl p�ipravován dokument RIS zazn�l požadavek mít kvalitní lidské zdroje pro 

inova�ní aktivity a zvyšovat konkurenceschopnost firem. Podle podnikatel� je 

nedosta�ující vzd�lanost absolvent� škol. 

Cíl A1 – Podpora spolupráce firem s vysokými školami: Jelikož se po�et vysokých 

škol ve Zlínském kraji zvyšuje, je hlavním smyslem tohoto cíle zvyšovat spolupráci 

mezi vysokými školami a firmami a podnikateli. Také je pot�ebné propojit VaV a 

podnikatelského sektoru, nebo p�ilákání kvalifikovaných zahrani�ních pracovník� do 

Zlínského kraje. 

Cíl A2 – Podpora spolupráce firem se st�edními školami: Tato spolupráce mezi 

firmami a st�edními školami má za cíl vyrovnat nerovnováhu mezi nabídkou a 

poptávkou na trhu práce. Cht�jí umožnit student�m st�edních škol praxi ve firmách, 

která jim v budoucnosti pom�že v rozhodování p�i volb� povolání. 

4.4.4.2 Prioritní osa B – Podp�rná infrastruktura pro inova�ní prost�edí ve 

Zlínském kraji 

V�tšina firem a podnik� ve Zlínském kraji nedisponuje vývojovým odd�lením, ve 

kterém by mohly �ešit inovace. Proto jsou inova�ní aktivity podporovány vytvá�ením 

inova�ního zázemí, nap�íklad formou v�deckotechnických park�, podnikatelských 

inkubátor� nebo center transferu technologií. 

Cíl B1 – Budování a rozvoj inova�ního zázemí: Jak už jsem se výše zmínila, jedná se 

p�edevším o rozvoj v�deckotechnických park�, klastr� a podnikatelských inkubátor�. 

Cíl B2 – Budování a rozvoj výzkumného a vývojové zázemí: Ve Zlínském kraji chybí 

v�deckovýzkumné kapacity, proto je d�ležité je budovat. D�ležité pro tuto oblast jsou 

také tzv. technologické platformy, které vytvá�ejí dlouhodobé strategie a p�inášejí 

významné p�ínosy v mnoha oblastech. 

Cíl B3 – Rozvoj poradenského zázemí: I p�esto, že Zlínský kraj má v r�zných 

oborech dostatek poradenských subjekt�, chybí v kraji poradenská firma, která by 

byla schopna �ešit širší spektrum poptávaných aktivit, která by podniku dostate�n�

pomohla a poradila p�i �ešení jakéhokoliv problému.  
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4.4.4.3 Prioritní osa C – Podpora inovací firem 

Tato prioritní osa se týká aktivit, které napomáhají podnikatel�m �ešit financování p�i 

�ešení projekt�, které se týkají inovací. Zlínský kraj sice nemá prost�edky pro firmy 

k podpo�e inovací, ale získává je pomocí Opera�ního program Podnikání a inovace 

nebo prost�ednictvím program�, které podporují vývoj a inovace.  

Cíl C1 – Podpora absorp�ní kapacity firem a jejich zapojení do mezinárodních 

projekt� v oblasti inovací: Zlínský kraj by se svými partnery m�l rozši�ovat mezi 

podnikatelskou ve�ejnost a do pov�domí lidí, jak jsou inovace d�ležité, aby v�d�li jak 

inovace financovat a také, jak podporovat inova�ní akce. 

Cíl C2 – Podpora inova�ních aktivit za�ínajících podnikatel� (spin-out a start – up 

firmy): Podnikatelé, kte�í p�icházejí na trh, nemají málo zkušeností nebo n�kdy tém��

žádné zkušenosti. Zlínský kraj podporuje takovéto podnikatele, musí si nejd�íve zjistit 

jejich podnikatelský zám�r, a poté jim poskytne pomoc ve form� dotace, 

zvýhodn�ných úv�r� nebo poskytnutím služeb podnikatelského inkubátoru. 

4.4.4.4 Prioritní osa D – Meziregionální spolupráce a public relations inovací 

Zlínského kraje 

Je velmi d�ležité, aby Zlínský kraj spolupracoval s ostatními regiony, a to nejen 

v �eské republice, ale i se zahrani�ními regiony. Zejména orgány ve�ejné správy má 

kontakty se zahrani�ními subjekty, �ímž m�že pomoci podnikatel�m, aby se na 

zahrani�ní trhy také dostali. D�ležité jsou také styky s ve�ejností, tzv. public relations, 

v��i zahrani�í. 

Cíl D1 – Internacionalizace aktivit podnikatelského, akademického a ve�ejného 

sektoru v oblasti inovací: Aby byla inova�ní politika podniku úsp�šná, je d�ležité pro 

inovace uplatn�ní na trhu, nejen na domácím, ale i na zahrani�ním. Jelikož existuje 

velké množství firem, které nemají dostatek kapacit pro tuto �innost, musí využívat 

služeb subjekt�, které podporují export. 

Cíl D2 – Zvyšování pov�domí o inova�ních a v�deckovýzkumných aktivitách v rámci 

Zlínského kraje: Místní firmy ve Zlínském kraji by m�ly své inova�ní aktivity 

medializovat nejen mezi širokou ve�ejnost, ale také do ostatních firem v kraji, které se 

následn� mohou také stát významným inovátorem. 
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4.4.4.5 Pr��ezové (horizontální) cíle RIS 

Zlínský kraj p�i realizace strategie musí myslet i na takové cíle, které nejsou zahrnuty 

v žádné z výše zmín�ných prioritních os. Jedná se p�edevším o cíle v oblasti ochrany 

životního prost�edí a v oblasti rovných p�íležitostí. 

Cíl E1 – D�raz na environmentální témata p�i podpo�e inovací a d�raz na eko-

inovace: Realizované kroky p�i podpo�e strategií by nem�ly ohrožovat v žádném 

p�ípad� životní prost�edí ve Zlínském kraji, naopak by ho m�ly spíše zlepšovat. 

Evropská unie považuje eko-inovace za velmi pozitivní, proto by je m�l Zlínský kraj 

zahrnout do své strategie, p�inášejí totiž úsporu energie p�i výrob� a znamenají 

menší zát�ž pro životní prost�edí. 

Cíl E2 – Rovné p�íležitosti v oblasti podnikání, výzkumu, vývoje a inovací: Tento cíl 

zahrnuje taková opat�ení, která dokáží odstranit p�ekážky, které znemož�ují rovné 

p�íležitosti v oblasti inovací, podnikání a výzkumu a vývoje. 

4.5 Zhodnocení a srovnání inova�ních strategií 

�ást RIS, která u obou kraj� shoduje, je prioritní oblast Lidské zdroje. Ob� tyto 

oblasti se shodují v tom, že cht�jí mít kvalitní, odborné a kvalifikované lidské zdroje 

pro zvýšení konkurenceschopnosti firem. Zlínský kraj má p�edstavu, že kvalita 

lidských zdroj� se zvýší lepší spoluprácí jednotlivých firem s vysokými školami, ale i 

se st�edními školami. Zam��ují se p�edevším na to, aby se studenti již b�hem studia 

stávali kvalifikovanými odborníky. Prioritní oblast Lidské zdroje u Moravskoslezského 

kraje se naopak soust�edí spíše na vzd�lávání odborník� v oblasti výzkumu a vývoje. 

Nezapomíná ale také na to, že je pot�ebné mít pracovníky s technickým nebo 

�emeslným vzd�láním, proto se snaží motivovat již žáky na základních a st�edních 

školách ke studiu technických obor�. 

Ostatní prioritní oblasti se již u RIS Moravskoslezského a Zlínského kraje neshodují, 

jelikož každý kraj považuje za podstatné jiné oblasti. Zpracovatelé Regionálních 

inova�ních strategií v obou krajích v�d�li, jaké prioritní oblasti jejich kraj pot�ebuje ve 

strategii �ešit, protože kraj velmi dob�e znají a v p�ípravné fázi provedli rozsáhlou 

analýzu. Nap�íklad Moravskoslezský kraj nepot�ebuje �ešit otázku podpory firem 
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v inovacích, která je �ešena v RIS Zlínského kraje, jelikož �ešitelé usoudili, že tato 

oblast je v kraji vy�ešena a nežádá si dalšího zásahu kraje. 

I když byla Regionální inova�ní strategie Zlínského kraje vydána již v roce 2007, tak 

se podle mého názoru situace v oblastech, které byly �ešeny, doposud p�íliš 

nezm�nila. 

Jak pom�že Regionální inova�ní strategie Moravskoslezskému kraji a nakolik byla 

reálná, se teprve ukáže v p�íštích letech, protože byla vypracována na léta 2010 – 

2016. 
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5. Záv�r 

Cílem mé bakalá�ské práce bylo zhodnotit Regionální inova�ní strategii 

Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje, s cílem porovnat priority, které si 

stanovili p�i tvorb� RIS. 

Rozvoj inovací je nezbytným p�edpokladem rozvoje nejen podnik� a jiných subjekt�

v regionu, ale i samotných region�. 

K tomu, aby byly inovace správným zp�sobem využívány a používány k rozvoji 

region�, a aby nedocházelo k chybám v inova�ní politice, jsou zpracovávány 

inova�ní strategie. 

Národní inova�ní strategie byla vydána v roce 2004 Vládou �eské republiky, za 

ú�elem vytvo�it základ pro formulaci inova�ní politiky �eské republiky. Soust�edila se 

p�edevším na vytvo�ení podmínek pro inova�ní proces. Jelikož byla vydána p�ed 

vstupem do Evropské unie, bylo d�ležité, aby zohled�ovala výzvy v oblasti inovací, 

které �R po vstupu do Evropské unie �ekaly. 

Na tomto základ� Národní inova�ní strategie byly vypracovány v r�zných �asových 

obdobích i Regionální inova�ní strategie. 

Inova�ní strategie jsou vypracovávány krajem k tomu, aby vytvo�ily podmínky a 

zázemí pro dlouhodobý rozvoj regionu, pro zlepšení inova�ního zázemí, a také ke 

zvýšení konkurenceschopnosti region�. 

Jedna z prvních Regionálních inova�ních strategií byla zpracována ve Zlínském kraji 

již v roce 2007, v roce 2010 byla vypracována i v kraji Moravskoslezském. 

Srovnání strategií obou územních celk� ukazuje, že v souladu s teoretickými trendy 

oba v�nují významnou pozornost lidskému kapitálu. 

Ob� tyto oblasti se shodují v tom, že cht�jí mít kvalitní, odborné a kvalifikované lidské 

zdroje pro zvýšení konkurenceschopnosti firem. Zlínský kraj má p�edstavu, že kvalita 

lidských zdroj� se zvýší lepší spoluprácí jednotlivých firem s vysokými školami, ale i 

se st�edními školami. Zam��ují se p�edevším na to, aby se studenti již b�hem studia 
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stávali kvalifikovanými odborníky. Prioritní oblast Lidské zdroje u Moravskoslezského 

kraje se naopak soust�edí spíše na vzd�lávání odborník� v oblasti výzkumu a vývoje. 

Nezapomíná ale také na to, že je pot�ebné mít pracovníky s technickým nebo 

�emeslným vzd�láním, proto se snaží motivovat již žáky na základních a st�edních 

školách ke studiu technických obor�. 

V dalších oblastech se projevují rozdílné podmínky region�. Proto i pozornost je 

zam��ována na odlišné problémy. Zlínský kraj, který vydal strategii d�íve, se krom�

lidských zdroj�, soust�edil na podporu inova�ní zázemí, podporu inovací u firem 

v kraji, na meziregionální spolupráci v rámci inovací, ale také i na oblast 

environmentální a na oblast rovných p�íležitostí v podnikání. Moravskoslezský kraj p�i 

sestavování cíl� považoval za d�ležité �ešit krom� lidských zdroj� také transfer 

technologií, internacionalizaci a koordinaci a implementaci Regionální inova�ní 

strategie.  

Hodnotit ú�inek schválených dokument� je zatím p�ed�asné. U Regionální inova�ní 

strategie Zlínského kraje z roku 2007, se z�ejm� i z d�vodu krize, prozatím pozitivní 

výsledky neprokázaly. U Regionální inova�ní strategie Moravskoslezského kraje, 

která byla vypracována v roce 2010, je p�íliš brzy na hodnocení, proto výsledky ješt�

není možné vyhodnocovat.   
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