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P�íloha �.1: SWOT analýza Zlínského kraje v oblasti inovací35

SILNÉ STRÁNKY 
ve�ejný sektor, 

strategie 
k ovlivn�ní 

hosp. vývoje 

lidské zdroje základna pro výzkum a 
vývoj a spolupráci VaV s 

podnikateli 

podnikatelský sektor 

� fungující 
spolupráce mezi 
subjekty podpory 
inova�ního 
podnikání a 
regionálního 
rozvoje 

� posilující 
proinova�ní 
prost�edí ve 
Zlínském kraji 

� podnikatelská 
tradice Tomáše 
Bati a tradice 
v�dy a výzkumu 

� zvyšující se 
po�et 
zam�stnaných 
ve v�d� a 
výzkumu 
(VaV) ve 
Zlínském kraji 

� rozvíjející se univerzita 
v regionu se širokým 
spektrem studijních obor� a 
kapacitami VaV (Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlín�) 

� nejv�tší �eské (i v EU 
unikátní) pracovišt� v oblasti 
zkušebnictví a certifikace 
(Institut pro testování a 
certifikaci, a.s.) 

� existující a vznikající 
podnikatelské inkubátory (PI) 
a v�deckotechnické parky 
(VTP) 

� zlepšující se p�ístup 
akademické sféry k 
podnik�m jako d�ležitému 
zákazníkovi 

� r�st celkových výdaj� na 
v�du a výzkum v posledních 
letech 

� existující a vznikající klastry 

� nadpr�m�rný podíl inovujících 
podnik� v pr�myslu i ve 
službách v rámci �R 

� vzr�stající po�et kvalitních 
firem znalostní ekonomiky 

� otev�enost firem a jejich ochota 
ke spolupráci na projektech 
s externími partnery, jejich 
schopnost aktivn�
komunikovat s trhem a 
zákazníky, velký d�raz kladený 
na �ešení pot�eb zákazník�

� p�ístup podnik� Zlínského 
kraje k akademickém sektoru 
jako potenciálnímu partnerovi 

� silná odv�tví plastiká�ského, 
gumárenského, chemického 
pr�myslu, odv�tví elektrických 
optických p�ístroj� a za�ízení, 
potraviná�ského a 
kovozpracujícího pr�myslu 

� nadpr�m�rné postavení mezi 
kraji v �R v ukazateli výdaj�
na v�du a výzkum 
v podnikatelském sektoru 
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SLABÉ STRÁNKY 
ve�ejný sektor, 

strategie k ovlivn�ní 
hosp. vývoje 

lidské zdroje základna pro výzkum a vývoj a 
spolupráci VaV s podnikateli 

podnikatelský 
sektor 

� okrajová geografická 
poloha Zlínského kraje 
a špatná dopravní 
dostupnost 

� podpr�m�rná 
ekonomická vysp�lost 
regionu v rámci �eské 
republiky (dle HDP na 
obyvatele) 

� nízká atraktivita 
Zlínského kraje pro 
investory 

� limitované kompetence 
a zdroje regionální 
samosprávy pro tvorbu 
nástroj� podpory 
inovací (centralizace) 

� nízké ve�ejné výdaje 
na VaV ve Zlínském 
kraji 

� nezájem žák� o 
u��ovské obory 

� struktura volné 
pracovní síly v 
regionu a nízká 
atraktivita 
regionu pro 
kvalifikovanou 
pracovní sílu 

� nízký po�et 
kvalifikovaných 
pracovník� ve 
v�d� a výzkumu 

� nedostate�ná podpora vzniku 
spin-out firem ze strany univerzit 

� nedostate�ná spolupráce mezi 
VŠ, institucemi VaV, subjekty 
podpory inova�ního podnikání a 
podnikateli, nízká motivace 
akademické sféry k p�em�n�
výsledk� VaV do 
podnikatelských inovací 

� neexistence systematické 
nabídky možností akademické 
sféry sm�rem k podnikatel�m 

� rozpad v�tšiny konsolidovaných 
výzkumných kapacit v kraji  

� nesoulad zam��ení VaV a 
pr�myslových odv�tví ve 
Zlínském kraji 

� malý zájem 
podnikatel� na 
spolupráci p�i 
tvorb� inova�ního 
prost�edí 

� pr�m�rné až 
podpr�m�rné 
zastoupení 
n�kterých 
progresivních 
inovativních 
odv�tví v regionu 

� rozt�íšt�nost a 
obtížná dostupnost 
inova�ního 
poradenství 
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P�ÍLEŽITOSTI 
ve�ejný sektor, 

strategie k ovlivn�ní 
hosp. vývoje 

lidské zdroje základna pro 
výzkum a vývoj a 
spolupráci VaV s 

podnikateli 

podnikatelský sektor 

� lepší využívání 
pr�myslových zón a 
revitalizace „brownfields“ 
ve vazb� na inova�ní 
aktivity 

� zapojení regionu a 
regionálních institucí 
do(mezinárodních) 
projekt� a sítí, spolupráce 
p�i transferu ov��ených 
praktik a zkušeností 

� zlepšování „image“ 
regionální i místních 
samospráv v o�ích 
podnikatelské ve�ejnosti 

� napln�ní cíl� rozvoje 
Zlínského kraje v oblasti 
inovací, koordinace 
subjekt� z oblasti 
podpory (inova�ního) 
podnikání 

� p�ilákání investic do 
pr�myslu i VaV, vytvo�ení 
podmínek pro zapojení 
rizikového kapitálu 

� zatraktivn�ní regionu pro 
investory i pracovní sílu 
zlepšením jeho dopravní 
dostupnosti (napojení na 
dálni�ní sí	, letecké 
spojení, železni�ní 
tranzitní koridory) 

� rozvoj a podpora 
u��ovského 
školství a 
zajišt�ní 
kvalifikované 
pracovní síly pro 
zpracovatelský 
pr�mysl 

� rozvoj st�edního 
školství s 
ohledem na 
pot�ebu lidských 
zdroj� pro 
inovace 

� rozvoj Univerzity 
Tomáše Bati ve 
Zlín� v oblasti 
vzd�lávání 
lidských zdroj�
pro inovace 

� podpora vzniku spin-
out firem 

� zakládání, rozvoj a 
efektivní využití PI a 
VTP 

� využití výzkumných 
kapacit a zvyšujícího 
se po�tu 
zam�stnaných ve 
v�d�/výzkumu, 
ú�elové financování 
VaV (vazba na 
inovace) 

� rozvoj a využití 
kapacit k cílené 
podpo�e inova�ního 
podnikání a 
propojování VaV 
s pr�myslem 
(podnikateli) 

� vytvá�ení podmínek 
motivujících 
spolupráci 
podnikatel� s UTB a 
dalšími pracovišti 
v�dy a výzkumu 

� aktivní hledání nových trh�
(a možností uplatn�ní) 
podniky, marketing 

� rozvoj v regionu silných 
odv�tví, revitalizace 
tradi�ních s využitím nových 
technologií 

� zakládání a rozvoj klastr� a 
využití jejich potenciálu 

� informovanost, poradenství a 
podpora pro podnikatele 
v oblastech dotací a dalších 
nástroj� podpory, p�ípravy 
projekt�, ale také legislativy 
(certifikace, normy, kvalita, 
hygiena, bezpe�nost,…) 

� zakládání center sdílených 
služeb stojících mimo 
konkrétní výrobní podnik 

� preference rozvoje odv�tví 
s vysokou p�idanou 
hodnotou a vysokým 
potenciálem r�stu 

� pozitivní propagace inovací 
firem - prezentace 
inova�ních firem a produkt�
na krajské úrovni 

� zapojení podnik� do 
mezinárodních projekt� a sítí 
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OHROŽENÍ 
ve�ejný sektor, strategie 
k ovlivn�ní hosp. vývoje 

lidské zdroje základna pro 
výzkum a vývoj a 
spolupráci VaV s 

podnikateli 

podnikatelský 
sektor 

� omezené zdroje pro investice do 
dopravní infrastruktury (špatná 
dopravní dostupnost ZK) 

� nep�ipravenost pro �erpání 
finan�ních prost�edk�
v rozpo�tovém období 2007-13 

� nekoncep�ní p�ístup, nebezpe�í 
p�íliš úzkého pojetí inovací nebo 
jejich vytržení z kontextu obecného 
podnikatelského prost�edí, p�íp. 
up�ednost�ování krátkodobých cíl�
rozvoje 

� rizikovost zam��ení se na vybraná 
pr�myslová odv�tví 

� zm�na politického prost�edí a 
rozvojových priorit s menším 
d�razem na inova�ní podnikání 

� neznalost pot�eb v oblasti 
inova�ního podnikání a z ní 
plynoucí špatn� zacílená podpora z 
ve�ejných zdroj� míjející se 
ú�inkem 

� izolace Zlínského kraje a nízká 
úrove� spolupráce s dalšími regiony 
Evropy a sv�ta 

� prohlubování ekonomického 
zaostávání regionu ve vztahu k 
pr�m�ru �eské republiky 

� obtížné udržení a 
získávání kvalitních 
pracovník� z d�vodu 
nízké platové úrovn�
ve v�d� a výzkumu 

� odchod 
kvalifikovaných 
pracovník� a VŠ 
absolvent� ze 
Zlínského kraje („únik 
mozk�“) 

� nedostatek 
kvalifikované pracovní 
síly odpovídající 
pot�ebám firem 

� nevyužití kapacit 
a/nebo nevhodné 
zam��ení PI a 
VTP 

� nedostate�ná 
spolupráce a 
provázanost mezi 
VŠ, 
v�deckovýzkum-
nými institucemi, 
subjekty podpory 
inova�ního 
podnikání a 
podnikatelskou 
sférou 

� odchod firem a 
investor� ze 
Zlínského kraje 

� nedocen�ní 
možností 
spolupráce 
v klastrech 

� neochota �i 
nep�ipravenost 
firem využívat 
nové p�ístupy 
�ešení inovací 

� ned�v�ra �i 
neochota 
podnikatelské 
sféry ke 
spolupráci s 
územní 
samosprávou na 
aktivitách 
rozvoje regionu 
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P�íloha �. 2: SWOT analýza Moravskoslezského kraje v oblasti inovací36

Slabé stránky (Weaknesses) 

1. Absence cílené politiky pro podporu inovací (p�vodní RIS se prakticky 

nerealizovala) 

2. Nedostate�ná koordinace aktivit v regionálním inova�ním systému 

3. Nedostatek kvalifikovaných VaV pracovník�

4. Horší jazyková vybavenost a horší kompetence v oblasti soft skills (pracovníci 

firem, 

univerzit, výzkumných ústav�, podp�rných organizací) 

5. Nižší aktivita v oblasti technických a marketingových inovací (pod pr�m�rem �R) 

6. Podíl výdaj� na VaV na HDP pat�í ve ve�ejném sektoru v MSK k nejnižším v �R 

7. Nedostate�ná specializace na podporu inova�ního podnikání (v�. absence 

vhodných program�

pro podporu inovativního malého a st�edního podnikání) 

8. Internacionalizace aktivit klastrových organizací 

9. Poddimenzované personální kapacity klastrových organizací 

10. Nedostate�né PR VaVaI aktivit v regionu 

Silné stránky (Strengths) 

1. Silný znalostní potenciál v tradi�ních odv�tvích a v dynamicky se rozvíjejících 

nových 

odv�tvích 

2. P�ítomnost VŠB-TUO a výzkumných ústav� svázaných s tradi�ními pr�myslovými 

odv�tvími 

3. P�ítomnost nadnárodních spole�ností (nap�. v automobilovém pr�myslu) 

zavád�jících a 

rozši�ujících aktivity v oblasti VaVaI 

4. Nadpr�m�rný podíl výdaj� na VaV na HDP v podnikovém sektoru (v porovnání s 

pr�m�rem 
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5. V�d�í pozice v rozvoji klastrových iniciativ v �R 

6. Úsp�šné �erpání SF EU prost�ednictvím klastrových organizací (posilování 

absorp�ní kapacity 

MSK) 

P�íležitosti (Opportunities) 

1. Reorientace místních firem na technologicky náro�né tržní segmenty 

2. Posílení vazeb mezi tradi�ními a novými odv�tvími 

3. Zásadní pot�eba rozvoje netechnických kompetencí a navazujících vnitrofiremních 

proces�

4. Rozvoj lokálních center excelence p�i místních VŠ (spolupráce firmy – univerzity) 

5. Aktivn�jší p�ístup univerzit a výzkumných ústav� ke spolupráci s firmami 

6. Zvýšení podílu financování VaV aktivit univerzit a výzkumných ústav� ze 

soukromých zdroj�

7. Posílení aktivit klastrových organizací v oblasti VaVaI 

Hrozby (Threats) 

1. Rychlý rozvoj znalostí a technologií konkurent� ze zemí s nižšími cenami vstup�

2. Nedostatek technicky vzd�lané pracovní síly 

3. Nedostatek finan�ních prost�edk� na realizaci RIS 

4. Nedostatek kvalifikovaných lidských zdroj� pro realizaci RIS 

5. P�etrvávající bariéry v komunikaci mezi znalostními institucemi a firmami 

6. Pokra�ující rozt�íšt�nost institucí regionální inova�ní infrastruktury 

7. Závislost klastrových organizací na dotacích (OPPI-Spolupráce) – riziko 

nezajišt�ní samofinancovatelnosti klastrových organizací po roce 2013 a nespln�ní 

kritérií evropské klastrové excelence 


