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1 Úvod 

Ekonomická prosperita je předmětem zkoumání již od počátku ekonomie jako 

vědy. Zájem o původ blahobytu vyvolal potřebu analyzovat jeho složky a měřit jej. V této 

souvislosti se objevuje koncept posuzování makroekonomických prvků státu jedním 

ukazatelem – konkurenceschopností. Tento ukazatel vypovídá o vyspělosti nebo zaostalosti 

země, a proto je  prioritou vyspělých zemí hledat způsoby, jak konkurenceschopnost 

zvyšovat. Mezi tyto země se řadí i Česká republika, na kterou je tato práce zaměřena. 

Primárním cílem práce je posoudit vztah inovací ke konkurenceschopnosti a 

zhodnotit situaci České republiky v těchto oblastech. Sekundárním cílem je navrhnout 

doporučení pro zlepšení v klíčových oblastech. 

Metodou pro zpracování bakalářské práce je explorace a deskriptivní přístup, který 

vymezuje problematiku inovací a konkurenceschopnosti. Při zkoumání vztahu inovací a 

konkurenceschopnosti byla využita metoda korelační a regresní analýzy. Sekundární cíl je 

dosažen kritickým hodnocením dokumentů Vlády České republiky. 

Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. Druhá kapitola se člení na dva celky, ve 

kterých se snaží přiblížit problematiku konkurenceschopnosti a inovací. Výklad pojmu 

konkurenceschopnost se liší podle úhlů pohledu na tento koncept a interpretace je rozdílná. 

V první podkapitole je popsán vývoj teorie konkurenceschopnosti, od podnikatelského 

vnímání konkurenceschopnosti až po její vymezení na makroekonomické úrovni. 

Konkurenceschopnost je velmi popularizované téma, zejména v současné době 

globalizace, kdy se stírají státní hranice. Je vyvoláván tlak na jednotlivé ekonomiky, které, 

chtějí-li zůstat konkurenceschopné, se musí neustále se zdokonalovat. Východiskem pro 

dosažení konkurenceschopné moderní ekonomiky jsou v delším časovém horizontu 

inovace. V druhé podkapitole je prozkoumána problematika inovací a jsou vymezeny 

základní kroky vzniku této mladé disciplíny – inovační ekonomie.  

Třetí kapitola je věnována analýze inovací jako významného pilíře 

konkurenceschopnosti. Pomocí statistických metod, korelace a regrese, je zkoumán vztah 

těchto veličin. Konkurenceschopnost může být považována za příliš teoretický pojem, 

právě proto je v analytické části bakalářské práce zkoumán i vliv inovací na ekonomickou 

úroveň ekonomiky. V závěru kapitoly je ukázáno jakou roli hrají inovace pro 
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konkurenceschopnost na příkladu České republiky.  Pro větší přehled je vymezeno 

mezinárodní postavení České republiky v oblasti konkurenceschopnosti a inovací. 

V poslední, čtvrté kapitole, je analyzováno inovační prostředí České republiky a 

v porovnání s Evropou jsou identifikovány silné a slabé prvky inovačního systému. Na 

základě těchto zjištění jsou navrhnuta doporučení, která zlepší situaci v problematických 

oblastech. 
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2 Teoretické vymezení pojmu konkurenceschopnost a inovace 

Bohatství národů a jednotlivé prvky, které k němu přispívají, zkoumají ekonomové 

již odedávna a můžeme říct, že tento fenomén byl za samotným počátkem ekonomie jako 

vědy. S rostoucím zájmem o ekonomickou prosperitu se také vyskytla potřeba analyzovat 

její složky a měřit je. V dnešní době můžeme bohatsví země definovat pomocí míry její 

konkurenceschopnosti. Z makroekonomického pohledu se pojem konkurenceschopnost 

začíná skloňovat v 80. letech 20. století v důsledku světové globalizace. 

Konkurenceschopnost na úrovni národů ukazuje vyspělost zemí, nebo naopak jejich 

zaostalost, a proto je jednou z hlavních priorit, zejména vyspělých zemí, nalézt způsob, jak 

konkurenceschopnost dále zvyšovat.   

Pojem konkurenceschopnost se postupem času proměňoval, teorie 

konkurenceschopnosti se dále vyvíjela a přibývalo mnoho dalších sfér, na které mohl být 

pojem aplikován. Problematický je již výklad samotného slova. Lingvistický výklad 

neexistuje, i anglické substantivum competitiveness je pouze odvozeným slovem. 

Etymologický původ slova vychází z latinského „cumpetere“, které je odvozeno od slovesa 

„petere“, jež vyjadřuje provedení určité aktivity. Sloveso nenaznačuje žádný konflikt, 

naopak vyjadřuje spíše spolupráci (Beneš, 2006).   

2.1 Konkurenceschopnost 

Definicí konkureceschopnosti tedy existuje hned několik, tyto se mohou lišit podle 

referenční úrovně, vůči níž je vztahována, a také podle časového intervalu, ke kterému se 

váže. Konkurenceschopností zemí se zabývají nadnárodní organizace, jejich chápání 

pojmu konkurenceschopnost je zachyceno v následujícíh definicích.  

Pojetí konkurenceschopnosti mezinárodními organizacemi 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

Konkurenceschopnost definuje Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ve 

svém glosáři jako míru výhody či nevýhody určité země v prodeji svých výrobků na 

mezinárodních trzích (Glosář OECD, 2013). Tato definice může být zavádějící pro větší 

uzavřené ekonomiky, jelikož posuzuje pouze úspěšnost země na zahraničních trzích. 

Další z definicí OECD používá Skokan (2004, str. 63), kde popisuje 

konkurenceschopnost jako „míru, ve které země může v podmínkách otevřeného a 
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spravedlivého trhu produkovat výrobky a služby, které obstojí na mezinárodních trzích, a 

současně udrží a zvýší reálné příjmy svých obyvatel v dlouhém období“. 

Širší definicí používanou OECD je konkurenceschopnost jako: „schopnost 

korporací, odvětví, regionů, národů a nadnárodních celků generovat vysokou úroveň 

příjmů z výrobních faktorů i relativně vysokou úroveň jejich využití na udržitelné úrovni za 

současného vystavení mezinárodní konkurenci“ (Klvačová, 2007, str. 11). 

Světové ekonomické fórum 

„Soubor institucí, politik a faktorů, které ovlivňují úroveň produktivity země“ je 

definice, kterou uvádí ve svých ročenkách (WEF, 2012, str. 4) o světové 

konkurenceschopnosti Světové ekonomické fórum. Přičemž dodává, že úroveň produkce 

určuje míru blahobytu země. Produktivita také určuje výnos z investic, které na oplátku 

zase ekonomiky pohání, jinými slovy konkurenceschopná ekonomika dokáže udržet a 

podporovat svůj růst (WEF, 2012). 

Evropská unie 

Evropská unie ve svém internetovém slovníku pojmů definuje konkurenceschopnou 

ekonomiku jakou takovou, která má vysokou a udržitelnou míru růstu produktivity (Glosář 

EU, 2013).  

Evropská komise (1999) ve zprávě o regionech  uvedla pojem národní 

konkurenceschopnost jako schopnost produkovat zboží a služby, které vyhovují 

podmínkám mazinárodním trhů, a zároveň schopnost dosahovat vysokých a udržitelných 

příjmů. Obecně je to schopnost vytvářet vysoké příjmy a vysokou zaměstnanost za 

podmínek externí konkurence.  

2.1.1 Od podnikové k národní konkurenceschopnosti 

Mikroekonomická úroveň 

Pojem konkurenceschopnost se do počátku 80. let používal výhradně na 

mikroekonomické úrovni. „Podnik je označován za konkurenceschopný tehdy, jestliže je 

schopen dosahovat růstu celého spektra svých výsledků, udržet svůj podíl na trhu, 

respektive svůj podíl stále zvyšovat“ (Malý, 2006, str. 3). 

Na mikroekonomické úrovni definuje Klvačová (2007) konkurenceschopnost 

podniku jako stav, kdy si podnik dokáže udržet svůj podíl na trhu,  respektive svůj tržní 
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podíl zvyšuje a je schopen dostát svým závazkům, např. vyplácení mzdy zaměstnancům, 

odvádět daň státu, platit dodavatelům, vyplácet dividendy akcionářům a splácet úvěr 

bankám. Nižší náklady nebo vyšší kvalita zboží a služeb určují nakolik je podnik 

konkurenceschopný. Cenová konkurence a konkurence kvalitou tvoří základy 

konkurenceschopnosti podniku. Faktorem ovlivňujícím konkurenceschpnost je i postavení 

podniku na trhu a jeho schopnost ovlivňovat podmínky, při kterých nabízí svůj produkt či 

zboží. 

Podnik přestává být konkurenceschopný, pokud již není schopen nabídnout na trhu 

zboží a služby, které budou spotřebitelé ochotni kupovat, a není-li schopen plnit své 

finanční závazky. Nižší náklady, postavení na trhu a schopnost ovlivňovat podmínky na 

trhu mohou sloužit jako další zdroje konkurenceschopnosti podniku. Poslední desetiletí 

ukázala, že konkurenceschopnost závisí na inovačních aktivitách podnikání. Pokud se 

podnik stane nekonkurenceschopným, tj. není schopen interakce na trhu a udržet případně 

zlepšovat svou pozici, po čase z trhu musí odejít a zaniká (Malý, 2006). 

Makroekonomická úroveň 

Americký prezident Bill Clinton pronesl v 90. letech 20. století výrok, že každý 

národ je jako velká firma soutěžící na světovém trhu. Definovat konkurenceschopnosi na 

makroekonomické úrovni je však obtížnější. Od 80. let a s rostocím rozsahem v 90. letech 

se pojem přesouvá z podnikové sféry a je užíván i v národních ekonomikách, odvětvích, 

světových regionech a obecně integračních seskupeních. Dle Beneše (2006) existuje velké 

množství definic pojmu, které se těžko dají aplikovat na národní ekonomiky, protože nelze 

uplatnit kritérium přežití tak jako na úrovni podniků. Nekonkurenceschopné země 

nemohou jednoduše odejít z byznysu. 

Konkurenci národních ekonomik položily základy klasikové ekonomie. V díle 

Pojednání o podstatě a původu národů Adama Smithe
1
 publikované v roce 1776, je poprvé 

uveden koncept bohatství národů. Je vysvětlena souvislost dělby práce a růstu produktivity 

práce a následně i růstu bohatství země. Dělba práce pozitivně působí na konkurenci a 

                                                 

 

1
 Adam Smith (1723 – 1790) byl skotským ekonomem a filosofem a představitel moderní ekonomie. 

Smithova kniha Pojednání o podstatě a bohatství národů dala vzniknout nové vědě, tzv. politické ekonomii. 
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napomáhá k efektivnějšímu využívání zdrojů. Adam Smith také ospravedlnil touhu 

jednotlivce po zisku a tvrdil, že právě ta přispívá k bohatství národa (Zemánek, 2002). 

Téma konkurenceschopnosti se dostalo do popředí zájmu zejména díky úspěchům 

asijských zemí v 80. letech, které otřásly vedoucím postavením Evropy a USA (Klvačová, 

2008). Laura D’Andrey Tyson
2
 se ve své publikaci Who’s bashing whom zabývá 

technologickou mezerou mezi jmenovanými ekonomikami. Publikace  vešla ve známost 

také díky dnes obecně používané definice konkurenceschopnosti: „konkurenceschopnost je 

naše schopnost produkovat zboží a služby, které jsou schopny úspěšně projít testem 

mezinárodní konkurence, přičemž se naši občané budou moci těšit z rostoucí a dlouhodobě 

udržitelné životní úrovně“ (Tyson, 1993, str. 1).  

Objevovaly se ekonomické teorie konkurenceschopnosti, které se neustále vyvíjely, 

ale většinou byly založeny na dvou základeních konceptech daných Adamem Smithem – 

specializace a volný obchod. Změna v chápání konkureceschopnosti přišla až v 90. letech 

20. století, kdy se konkurenceschopností na makroekonomické úrovni se zabýval Michael 

Porter v knize The Competetive Advantage of Nations (Cho, 2002).  

Porter (1998) zjistil, že národy jsou úspěšné, jestliže je jejich domácí prostředí co 

nejvíce dynamické a podnětné. Národní bohatství není zděděno, jak jej chápali klasikové, 

ale vytvořeno. Odvíjí se od schopnosti odvětví inovovat a zlepšovat. Za determinanty 

ovlivňující úspěšnost národů považuje čtyři navzájem propojené faktory a aktivity, které 

mezi nimi probíhají. Na tyto faktory mají vliv další dva vnější determinanty. Vztahy všech 

determinantů jsou znázorněny na diagramu  2.1.   

                                                 

 

2
 Laura D’Andrey Tyson (1947- ) je americká ekonomka, dřívější předsedkyně Rady ekonomických poradců 

prezidenta Clintona. 
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Diagram 2.1: Diamant konkurenceschopnosti

 

Zdroj: Porter (1998). 

Strategie firmy,  struktura a rivalita je jedním z determinantů 

konkurenceschopnosti. V dynamickém světě podmínek je přímá konkurence zdrojem 

motivace pro zvyšení produktivity a inovací podniků. Na implementaci strategia a 

podnikové struktuře závisí úspěch podniku. 

Faktor poptávky určuje, jak kupující ovlivňují firmy. Čím je větší poptávka 

zákazníků, tím větší je vyvinut tlak na firmy, a ty jsou donuceny inovovat a zvyšovat 

kvalitu produktů. 

Související a podpůrné odvětví a jejich prostorová blízkost usnadňuje výměnu 

informací a podporuje neustálou výměnu inovací a nápadů. Instituce a odvětví získají 

výhody ze spolupráce v tzv. klastry (z angl. clusters). Tato seskupení pomáhají k vytvoření 

neformálních sítí, jež dále usnadňují přesun informací. 

Faktor podmínky tvoří dvě části. První jsou specializované faktory produkce, kam 

patří pracovní síla s vysokou hodnotou lidského kapitálu, kapitál a infrastruktura. Tyto 

klíčové specializované faktory lze vytvořit, ne zdědit. Vyžadují vysoké investice a není 

jednoduché je napodobit, právě to vede ke konkurenční výhodě firem.  Druhou skupinou 

jsou obecné faktory, jako například nekvalifikovaná pracovní síla, suroviny, které jsou 

lehce dostupné všem podnikům, a  proto nevytvářejí konkurenčí výhodu. 

Role vlády a náhoda jsou  v modelu uvedeny jako vnější determinanty. Úlohou 

vlády je podporovat a ovlivňovat firmy ke zvýšení jejich úsilí a jejich výkonnosti. Zásahy 

vlády by měly stimulovat poptávku po vyspělých výrobcích na domácím trhu. Vláda by 

také měla povzbudit lokální konkurenci mezi podniky omezením přímé spolupráce a 
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prosazením antimonopolních regulací. Náhoda či nahodilé události jsou takové, které 

země nemůže ovlivnit.  

V 90. letech vyzdvihl Michael Porter téma konkurenční výhody, a to i na 

makroekonomické úrovni. Porter (1993) považuje konkurenční výhodu za základ 

výkonnosti podniku nacházejícího se na trzích, kde existuje konkurence. Firmy musí čelit 

nejen domácím, ale i světovým konkurentům. V globální konkurenci roste význam tvorba 

a shromažďování znalostí. Tím vznikají mezi národy velké rozdíly, jejichž následkem 

nebude jedna země nikdy konkurovat druhé, v jednom, nebo dokonce i několika odvětvích. 

Na mezinárodních trzích mohou uspět i podniky a dosahují toho díky inovacím. Inovacím 

zahrnujícím nové technologie,  nové postupy, design, marketing atd.  

2.1.2 Kritika přístupu ke konkurenceschopnosti 

Pojem konkurenceschopnost je pro svou obsáhlost oblíben a frekventovaně 

používán na různých úrovních, ale má i své odpůrce. Nejznámějším kritikem přístupu ke 

konkurenceschopnosti je Paul Krugman
3
. Zásadní nedostatek vidí v nemožnosti srovnání 

podniku se státem. Stát, který pozbude konkurenceschopnosti nemůže zaniknout, pouze se 

přizpůsobuje nepříznivému vývoji například znehodnocením domácí měny či poklesem 

cenové hladiny. Na úrovni národů tedy nefunguje princip přežití, tak jako na 

mikroekonomické úrovni. 

Když podnik nedokáže plnit závazky, platit zaměstantce, věřitele a dodavatele a 

jeho podnikání se nachází v neudržitelném stavu, přestane na trhu existovat. Země mohou 

být pouze nespokojené se svou ekonomickou výkonností. Krugman (1994) uvádí, že 

rivalita států není hra s nulovým součtem. Země nejsou v ekonomické soutěži, tak jako 

velké firmy (například Coca-cola a Pepsi), spíše naopak. Díky mezinárodnímu obchodu si 

úspěšné ekonomiky budou navzájem pomáhat, na globálním trhu jsou si navzájem 

exportéry i importéry. 

Krugman (1994) kritizuje také obtížnost empirického měření 

konkurenceschopnosti. Výsledky měření jsou rozdílné a mohou vést k různým závěrům. 

Dále zmiňuje, že snaha národů o dosažení vyšší příčky na žebříčcích 

                                                 

 

3
 Paul Krugman (1953- ) je americký ekonom, profesor ekonomie a držitel Nobelovy ceny za 

ekonomii za rok 2008. 
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konkurenceschopnosti může mít negativní vliv na provádění hospodářské politiky a vést ke 

špatné veřejné politice. 

Krugmanovo (1994) tvrzení o konkurenceschopnosti jako nebezpečné obsesi 

vyvolalo v ekonomických kruzích bouřlivé debaty.  Podle Krugmana skýtá 

konkurenceschopnost několik nebezpečenství. Zejména se zaměřuje tři následující aspekty: 

 návaznost mezi firmou a státem je zavádějící; stát nemůže zkrachovat a 

odejít z trhu, tak jako podnik, 

 firmy soutěží o získání většího podílu na trhu a úspěch jedné firmy je na 

úkor druhé; naproti tomu úspěch regionu nebo země může být tvůrcem 

dalších úspěchů ostatních zemí; mezinárodní obchod nevytváří hru 

s nulovým součtem, 

 konkurenceschopnost je těžko definovatelný pojem, pod kterým se skrývá 

jiný význam; pod pojmem mezinárodní konkurenceschopnost se zastiňuje 

růst produktivity práce a tedy růst národní životní úrovně. 

Obsese konkurenceschopností odvádí pozornost od domácí produktivity. Koncept 

konkurenceschopnosti nemůže být dobře definován a neměl by být použit jako vodítko 

k provádění hospodářské politiky. „Konkurenceschopnost národních ekonomik je 

bezvýznamný pojem. A obsese konkurenceschopností je špatná a zároveň nebezpečná“ 

(Krugman, 1994, str. 44). 

Kritiku konceptu konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni nabízí i další autoři. 

Klvačová (2007) uvádí, že představa státu, který se snaží vytvořit příznivější podmínky pro 

„své vlastní“ podniky je mylná. Toto pravidlo platí jen pro malé podniky vázané na domácí 

poptávku. Pro ostatní podniky platí, že se mohou na globálních trzích volně pohybovat a 

využívat tak benefitů, jako například levnější pracovní sílu, vyšší investiční pobídky, nižší 

daně atd. 

Předpokládá se, že stát, který je považován za dobrého pečovatele o podniky na 

svém území, je zároveň státem, který umí pečovat i o své občany. Blaho podnikového 

prostředí se státu vrátí vysokým ekonomickým růstem. Ekonomický růst následně vyústí 

v růst životní úrovně pro většinu obyvatelstva. „Doktrína konkurenceschopnosti národních 

států a světových regionů tedy de facto zbavuje státy starosti o jejich občany jako 

zaměstnance, spotřebitele, pacienty, seniory, klienty bank, děti předškolního a školního 
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věku, studující. Snímá z národních států dopředu vinu za nepříjemné skutečnosti, jako je 

nezaměstnanost, marginalizace některých skupin obyvatelstva či zhoršené životní 

prostředí“ (Klvačová, 2007, str. 14). 

2.1.3 Měření konkurenceschopnosti 

Národní konkurenceschopnost se postupem času začíná institucionalizovat. 

Vznikají organizace, jejichž cílem je měření a analýza konkurenceschopnosti mezi 

ekonomickými světovými rivaly. Tyto analýzy slouží jako podklad pro vytvoření politik a 

doporučení, která mohou být vnesena do hospodářských politik jednotlivých zemí (Beneš, 

2006).  

Multikriteriální měření 

K měření konkurenceschopnosti jsou používány různé metody sběru informací. Za 

měření s největší vypovídací hodnotou je povážováno multikriteriální měření, které je 

nástavbou jednokriteriálního měření. Jednokriteriální měření je založeno na hodnocení 

statistických dat a přímo měřitelných kvantitativních ukazatelů, tzv. tvrdých dat.  

Multikriteriální měření používá k hodnocení konkurenceschopnosti jak tvrdá data, 

tak i měkká data. Měkká data slouží k hodnocení ekonomik na základě výpovědi 

respondentů. Měkká data ve velkém množství mohou být zároveň slabinou měření. 

Výpovědi dotazovaných často zahrnují subjektivní názory na ekonomiku, nemají 

jednoznačnou metodiku a nejsou tedy srovnatelným statistickým údajem (Klvačová, 2007).  

Za nejvýznamější a nejpřínosnější organizace v oblasti měření 

konkurenceschopnosti v globálním měřítku jsou Světové ekonomické fórum (WEF), které 

každoročně vydává Zprávu o globální konkurenceschopnosti, Mezinárodní institut pro 

rozvoj managmentu (IMD), který rovněž každým rokem vydává publikaci o světové 

konkurenceschopnosti. K dalším institucím, které sledují a měří kritéria 

konkureceschopnosti patří Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), 

Evropská unie (EU), Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka (WB). 

Světové ekonomické fórum 

Světové ekonomické fórum je nezávislá mezinárodní organizace, která si klade za 

cíl zlepšení současného stavu světa vytvářením globálních, regionálních a průmyslových 

programů, na nichž se podílí podniky, političtí, akademičtí a dalších vůdcové společnosti. 

Organizace vznikla v roce 1971 v Ženevě ve Švýcarsku. 
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Světové ekonomické fórum využívá k měření index globální konkurenceschopnosti 

(GCI), který v sobě zahrnuje mikroekonomické i makroekonomické faktory ekonomiky. 

V roce 2012 GCI hodnotilo 144 ekonomik. Data jsou shromažďována z různých zdrojů, 

využívána jsou statistická data, údaje Světového ekonomického fóra a data shromážděná 

průzkumem mezi podnikateli.  

Složky globálního indexu konkurenceschopnosti (GCI) 

Index globální konkurenceschopnosti shromažďuje makroekonomické a 

mikroekonomické ukazatele konkurenceschopnosti. Komplexní index byl vyvinut 

Xavierem Sala-i-Martinem
4
 a Elasou V. Artadim

5
 a začal se užívat od roku 2005. Do té 

doby se používal index měřící zvlášť makroekonomické aspekty podle indexu rozvoje a 

růstu Jeffreyho Sachse a mikroekonomické aspekty vycházející z hodnocení 

konkurenceschopnosti podniků Michaela Portera. Země jsou indexem GCI rozděleny do tří 

fází vývoje. Jedná se o fázi taženou výrobními faktory (Factor Driven Economy), fázi 

taženou investicemi (Investment Driven Economy) a fázi založenou na inovacích 

(Innovation Driven Economy).  

V rámci tří skupin vytváří GCI dvanáct podskupin (viz diagram č. 2.2). Mezi těchto 

dvanáct pilířů je rozděleno přes 110 statistických dat, která jsou získávána z mezinárodních 

agentur, jmenovitě například Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), 

Mezinárodní měnový fond (IMF), Světová zdravotnická organizace (WHO). Vzhledem 

k převaze měkkých dat může Světové ekonomické fórum sledovat větší množství zemí než 

Mezinárodní institut pro rozvoj managmentu. Hodnota indexu se pohybuje od 1 do 7, kde 

hodnota 7 představuje nejkonkurenceschopnější zemi. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4
 Xavier Sala-i-Martin (1962- ) je profesorem ekonomie. Zabývá se problematikou ekonomického růstu. 

V této oblasti je považován za průkopníka. 
5
 Elsa V. Artadi je profesor ekonomi, zaměstnanec WEF, kde je poradcem v týmu zabývajícím se globální 

konkurenceschopností. Podílel se na tvorbě Globálního indexu konkurenceschopnosti. 
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Diagram 2.2: Struktura indexu konkurenceschopnosti 

 

Zdroj: World Economic Forum, 2012. 

Dvanáct pilířů konkurenceschopnosti je sice vyhodnocováno zvlášť, ale i tak jsou 

na sobě navzájem závislé. Navzájem se doplňují a nedostatek v jedné oblasti se často 

promítá do dalších pilířů. Například je těžké dosáhnout silné kapacity pro inovace bez 

vzdělané a zdravé pracovní síly.   

GCI vychází z ekonomických teorií vývoje, které rozdělují rozvoj na tři fáze. 

V první fázi jsou ekonomiky řízené výrobními faktory. Ekonomiky v první fázi vývoje 

budou konkurovat např. na základě nízké kvalifikaci pracovní síly a tedy i nízké mzdy, 

které odrážejí nízkou úroveň lidského kapitálu. S růstem produktivity porostou i mzdy a 

celková konkurenceschopnost a země se posune do efektivitou řízené fáze.  V této fázi se 

musí, pro udržení konkurenceschopnosti, rozvíjet efektivita produkce a zvyšovat kvalita 

výrobků. Nakonec se mzdy a s nimi spojený i životní standard zvýší natolik, že země bude 

schopná soutěžit, jen pokud budou podniky schopny konkurovat novým procesům, 

výrobkům a služeb (WEF, 2012). 

V poslední fázi vývoje je pro udržení životní úrovně bezpodmínečné, aby podniky 

konkurovaly novými produkty, službami či procesy, respektive, aby podniky vytvářely 

inovace. WEF určuje význam jednotlivých faktorů konkurenceschopnosti individuálně pro 

každou zemi a důležitost faktoru vystihuje  procentuálním vyjádřením k celkovému indexu 

konkurenceschopnosti. Tento vztah vystihuje tabulka 2.1 na příkladu pilířů důležitých pro 

země ve třetí fázi vývoje. Těmito pilíři jsou inovace a podniková sofistikovanost. Tyto 

Pilíře klíčové pro inovacemi tažené ekonomiky 

Podniková sofistikovanost Inovace 

Pilíře klíčové pro efektivitou tažené ekonomiky 

Vyšší vzdělávání 
a školení 

Efektivnost trhu 
zboží 

Efektivnost trhu 
práce 

Rozvoj 
finančního trhu 

Technologická 
připravenost 

Velikost trhu 

Pilíře klíčové pro faktorově řízené ekonomiky 

Instituce Infrastruktura 
Makroekonomické 

prostředí 
Zdraví a základní 

vzdělávání 
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inovační faktory představují komparativní výhodu pro ekonomiky nacházející se ve třetí 

fázi vývoje – inovacemi tažené ekonomiky. V tabulce 2.1 jsou země rozděleny do fází 

vývoje dle hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele v jednotné měně (amerických 

dolarech). 

Tabulka 2.1: Inovace v závislosti na fázích vývoje zemí 

 

Fáze vývoje 

Fáze 1: 

Tažené 

faktory 

Tranzitní: 

Fáze 1 do 

fáze 2 

Fáze 2: 

Tažené 

efektivitou 

Tranzitní: 

Fáze 2 do 

fáze 3 

Fáze 3: 

Tažené 

inovacemi 

Rozmezí dle HDP na 

obyvatele (v USD) 
<2000 2000-2999 3000-8999 9000-17000 >17000 

Koeficient pro 

inovační faktory 
5 % 5-10 % 10 % 10-30 % 30 % 

Zdroj: WEF (2012). 

Mezinárodní institut pro rozvoj managmentu 

Další z mezinárodních institucí zabývajících se měřením národní 

konkurenceschopnosti je Mezinárodní institut pro rozvoj managmentu (International 

Institute for Managment Development, IMD). IMD od roku 1989 každoročně vydavá 

Ročenky světové konkurenceschopnosti (World Competitiveness Yearbook, WCY), ve 

kterých vyhodnocuje konkurenceschopnost 59 ekonomik. Jednotlivé ekonomiky jsou 

analyzovány na základě 329 kritérí, které zahrnují přibližně z 1/3 měkká data a ze 2/3 

statistická data (WCY, 2012). 

Výsledné umístění země vychází z tzv. zlatých pravidel konkurenceschopnosti. 

Mezi ně patří (Kislingerová, 2008): 

 stabilní a předvídatelné právní prostředí, 

 pružná ekonomická struktura, 

 investice do tradiční a technologické infrastruktury, 

 podpora domácích úspor a investic, 

 aktivní strategie na zahraničních trzích a přitažlivost pro zahraniční 

investice, 

 kvalita, rychlost a průhlednost veřejné správy, 
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 efektivní vztah mezi úrovněmi mezd, produktivity práce a zdanění, 

 snižování mzdových nerovností a posilování střední třídy, 

 vysoké investice do vzdělání a celoživotního vzdělávání pracovní síly, 

 vyváženost globalizace a zachování hodnotových systémů obyvatel. 

K určení konkurenčních pozic jsou země ročenkou WCY rozděleny na čtyři 

skupiny (Kislingerová, 2008): 

Ekonomická výkonnost domácí ekonomiky popisuje velikost, růst, bohatství a 

prognózy vývoje domácí ekonomiky. Hodnocení ekonomické výkonnosti je založeno 

na několika předpokladech: stávající prosperita země vychází z předchozí ekonomické 

výkonnosti, ekonomickou výkonnost zlepšuje tržní konkurence, silná domácí konkurence 

zlepšuje konkureceschopnost domácích firem na zahraničních trzích, ekonomická 

výkonnost je zvyšována otevřeností mezinárodním ekonomickým aktivitám, země je 

úspěšná v mezinárodním obchodu, pokud jsou domácí podniky konkurenceschopné, 

mezinárodní investice alokují ekonomické zdroje efektivněji, exportně založená 

konkurenceschopnost má návaznost na růst domácí ekonomiky. 

Efektivnost vlády zahrnuje veřejné finance, fiskální politiku, institucionální rámec 

a právní úpravu podnikání. K docílení příznivého hodnocení efektivnosti by vláda měla 

omezovat zásahy do podnikové sféry a zároveň by se měla snažit o vytvoření 

předvídatelných makroekonomických a sociálních podmínek.  

Efektivnost podniků shrnuje kritéria popisující produktivitu, trh práce, finance, 

manažerské praktiky a dopad globalizace. Pro pozitivní hodnocení efektivnosti podniků je 

zásadní schopnost adaptace na měnící se konkurenční prostředí. Od mezinárodně 

integrovaného finančního sektoru se odvíjí konkurenceschopnost podniků. 

Infrastruktura je poslední skupinou, která vyhodnucuje základní, technologickou 

a vědeckou infrastrukturu. Dále zde patří zdraví, životní prostředí a hodnotový systém 

společnosti. Efektivní a inovační využívání technologií je základem pro příznivý vliv 

infrastruktury na konkurenceschopnost. Země na vyšším stupni ekonomického vývoje by 

měly investovat do základního výzkumu. 



 

19 

 

2.2 Inovace 

Inovace jsou všeobecně považovány za zásadní faktor vedoucí k hospodářskému a 

sociálnímu rozvoji a představují faktor růstu podnikatelských subjektů. Inovace jsou 

výsledkem kreativního zpracování informací, vědomostí  a zkušeností a jsou předpokladem 

konkurenceschopnosti (Heřman, 2008). 

Slaný (2010) považuje za jeden z klíčových prvků pro zvyšování 

konkurenceschopnosti národů, regionů i nadnárodních korporací právě inovace. V zájmu 

zvyšování konkurenceschopnosti se inovace staly centrem pozornosti politické sféry, která 

hledá způsoby podpory inovací a následně celkové konkurenceschopnosti. 

Definice inovace 

Drucker (1993, str. 41) definuje inovace z pohledu podnikatele. „Inovace jsou 

specifickým nástrojem podnikatelské činnosti. Jsou aktem, který dodává zdrojům novou 

schopnost tvorby bohatství.“ A dodává, že inovace zároveň dokáží zdroje bohatství 

vytvářet. Inovací také rozumí všechno, co mění potenciál stávajích zdrojů vytvářet 

bohatství. 

Ketels (2005, str. 25) používá obecnější úhel pohledu a za inovaci považuje 

„myšlenku, která je převedena na komerční využití“. Mezi nové myšlenky řadí například 

vědecké a technické objevy, zlepšení procesů, změny v organizacích nebo změny 

v marketingových metodách. Inovace zahrnují tvorbu, absorpci, rozšiřování a transformaci 

znalostí. 

Kloudová (2010, str. 151) popisuje inovaci jako neustálý postup přizpůsobování. 

„Inovovat znamená něco změnit. Inovace je výzva, která vychází z očekávání, že změny 

v organizaci jsou nezbytné, i když působí zátěžově.“ Inovace je kontinuální proces ve firmě, 

který dá označit také jako adaptace k tržnímu prostředí. Přináší změny, které mají celkový 

pozitivní vliv na společnost i na osobnostní rozvoj spolupracovníků. Inovací může být 

technologická změna, změna v systému produkce, nový počítačový systém v podniku, 

změny v personálním řízení, zlepšení v týmové práci, v jejím organizování, Jako inovace 

může být použit systém, který již fungoval někdy dříve, případně může posloužit jako 

inspirace. 

Inovace podle Rylkové (2011, s. 30) je „záměrná a výhodná změna současného 

stavu, která musí najít praktické uplatnění a musí být nová alespoň v podniku. Předmětem 
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změn jsou výrobky, služby, práce, výrobní, technické a technologické postupy, organizační 

postupy, hospodářské procesy včetně změn kvalifikace, ale i změna trhu. Výsledkem 

realizovaných změn musí být prospěch, ať už ekonomický, technický nebo 

celospolečenský“. 

2.2.1 Geneze inovačních teorií 

Inovace jsou v dnešní době považovány za jeden z fenoménů na poli ekonomie a 

podnikání. Jsou tématem, které má široké důsledky na proměny ekonomiky i společnosti. 

Ekonomie inovací je mladá disciplína, která se dostala do popředí zájmu až v posledních 

třiceti letech, ale její kořeny lze hledat už v při vzniku moderní ekonomie (Swann, 2009).   

Podobně jako jiné teorie i teorie inovací prošly historickým vývojem a pohled na 

inovace se s časem měnil. Starší vědecké perspektivy, které neobstály testem současnosti, 

byly nahrazeny novými. 

Prvním z autorů, který kladl velký důraz na invenci a technologickou změnu při 

tvorbě bohatství národů, je otec ekonomie Adam Smith. Smith předpokládal, že invence 

pramení z dělby práce. Invence tedy měla až druhotný charakter při tvorbě bohatství. 

Naproti tomu John Rae
6
 a také John Stuart Mill

7
 viděli vynálezy jako zdroj prosperity, 

nezbytný pro vytváření bohatství. John Stuart Mill do ekonomické diskuze přispěl teorií 

paradoxu invence. Paradox spočívá v tom, jak inovace působí na rozdílné skupiny lidí. 

Invence jsou zdrojem bohatství, ale neovlivní úroveň života prostých lidí a nepovedou 

k jeho zlepšení (Swann, 2004). 

Karl Marx
8
 považoval inovace za ústřední faktor v ekonomickém rozvoji a 

rozpoznal jejich důležitost pro konkurenceschopnost. Tvrdil, že buržoazie nemůže 

existovat bez neustálých revolučních změn výrobních procesů, které mají vazby 

na produkci a vazby na celou společnost. Tento výrok je dnes interpretován na podnikové 

úrovni pomocí modernějšího – inovuj, nebo zemřeš (Swann, 2004). 

                                                 

 

6
 John Rae (1796 – 1872) byl kanadský ekonom. Jeho nejslavnější dílo je Statement of Some New Principles 

on the Subject of Political Economy, které ovlivňovalo autory moderní ekonomie až do 20. století. 
7
 John Stuart Mill (1806 - 1873) byl anglický filosof, politický ekonom a zastánce utilitarismu. 

8
 Karl Marx (1818-1883) byl německý filosof a politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik 

dělnického hnutí, socialismu a komunismu. Jeho nejznámější díla jsou Komunistický manifest a Kapitál, ve 

kterém kritizuje kapitalistickou společnost a její způsob výroby a distribuce statků. 
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Thorstein Veblen
9
 změnil staré tvrzení „nutnost je matkou invence“ na „invence je 

matkou nutnosti.“ Invence už není potřebou spotřebitele, ale potřebou inovátora, který chce 

vytvořit rozdílný výrobek a získat tak konkurenční výhodu. Není jisté, jestli nový výrobek 

bude přijat všemi spotřebiteli, ale podle Veblena se na trhu vytvoří poptávka po rozdílném 

výrobku a vynálezech, které vynikají odlišností (Swann, 2004). 

Josef Schumpeter
10

 je považován za jednoho z nejpřínosnějších myslitelů na poli 

ekonomie inovací. Schumpeter (2004) popisuje kapitalismus jako evoluční systém, který 

podléhá změnám.  Za základní iniciátory ekonomických změn, které pak i udržují 

ekonomii v pohybu, považuje nové spotřební zboží, nové výrobní a dopravní metody, nové 

trhy a nové formy průmyslové organizace, které podporují podnikání. Tento proces tvořivé 

destrukce interně revolucionizuje ekonomickou strukturu, boří staré systémy a neustále 

vytváří nové. Tvrzením, že ekonomické evoluční změny nejsou vyvolány přírůstkem 

populace či kapitálu vrhá nové světlo na tradiční pojetí konkurenceschopnosti. Proces 

tvořivé destrukce má větší vliv na konkurenceschopnost než cenová konkurence. 

Inovace jsou tedy podle Schumpetera zásadní pro ekonomický vývoj tržních 

ekonomik, protože dokáží narušit rovnováhu a následně ji zase obnovit na kvalitativně 

vyšší úrovni. Inovace a nové postupy tedy vedou k ekonomickému rozvoji. Inovátorovi 

jsou zdrojem zisku, který je však třeba využít ke zvyšování produktivity, aby bylo možné 

se v daném oboru udržet (Hutlová, 2008). 

Zásadním přínosem pro teorii inovací byla Schumpeterova definice podnikatele. 

Podnikatele určil za klíčového aktéra v inovačním procesu, který se neustále snaží 

vyhledávat nové příležitosti. Dobrý podnikatel oplývá manažerskými, komunikačními, 

sociálními dovednostmi a umí vytvářet inovace (Rylková, 2011). 

 

                                                 

 

9
 Thorstein Veblen (1857-1929) byl americký ekonom a sociolog norského původu, představitel technokracie 

a původního amerického institucionalismu. 
10

 Josef Schumpeter (1883-1950)  byl akademický ekonom a politolog, který působil také jako ministr 

financí Rakouska a prezident soukromé banky. Ve svém díle Teorie ekonomického vývoje se zaměřuje na 

roli podnikatele, který je vnímán jako narušitel rovnováhy a jeho působení na ekonomický vývoj. 
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Schumpeter vnímal inovace jako faktor, který ovlivňuje a mění stav světa. Pod 

pojem inovace shrnul pět faktorů (Heřman, 2008): 

 výroba nového výrobku nebo výroba existujícího výrobku v nové kvalitě, 

 zavedení nového výrobního procesu nebo metody do výroby, 

 použití nového, neznámého zdroje surovin nebo polotovarů, 

 nová organizace výroby, 

 otevření nového trhu. 

Za zmínku stojí i Schumpeterovo vnímaní inovace jako počáteční myšlenky. Swann 

(2004) nachází spojitost mezi Schumpeterem a Johnem Ruskinem
11

, v jejich vnímání 

rozdílu mezi inovací a vynálezem. Ruskin invenci a inovaci vnímal jako rozdílný druh. 

Myšlenku považoval za vznešenou, energickou a majestátní. Naproti tomu inovaci viděl 

jako ničivou, násilnou, roztěkanou a odpuzující. Schumpeter také pozoroval časový rozdíl 

mezi invencí a inovací. Invenci, neboli novou myšlenku, považoval za předpoklad pro 

vznik inovace.  

Poměrně novou osobností, která přispěla k teorii inovací je Kenneth Arrow
12

. 

Arrow položil základy investování do inovací a výzkumu, ze kterých vycházejí i současné 

politiky vlád zabývající se inovacemi. Investice do vynálezů a výzkumu jsou riskantní 

protože jejich hodnota se předem dá jen těžko odhadnout. Bude tedy docházet 

k nedostatečnému investování do výzkumu a tento nedostatek bude ještě vyšší v základním 

výzkumu (Swann, 2004).  

Peter Ferdinand Drucker
13

 je považován za gurua managmentu a jeho přínos na 

poli inovací a podnikání je nediskutovatelný. Účelem podniku je podle Druckera (2002) 

vytvářet zákazníky. Aby toho účelu dosáhl, musí plnit dvě základní funkce: marketing a 

inovace.  

Drucker považuje inovaci za výsledek usilovné práce. Inovace tedy není jen 

náhodným zábleskem geniality či inspirací. Inovační proces je tak zformalizován a inovace 

                                                 

 

11
 John Ruskin (1819-1900) byl anglický spisovatel, básník, vědec a umělecký kritik. 

12
 Kenneth Arrow je americký ekonom narozen roku 1921. V roce 1972 získal Cenu Švédské 

národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela. 
13

 Peter Drucker (1909 – 2005) byl americkým teoretikem, ekonomem a filosofem managmentu. 
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vzniká na základě systematické práce vyžadující systém, disciplínu a organizovanou 

metodu (Heřman, 2008). 

Robert Solow
14

 se zapsal do historie svým pohledem na technologie. Solow změnil 

vnímání technologického pokroku. Při posuzování  ekonomického růstu byl technologický 

pokrok považován za exogenní faktor, který nehrál zvlášť důležitou roli. Solow svým 

příkladem na USA ukázal, že technologie, inovace a vzdělání hrají důležitou roli (Holman, 

2005). 

2.2.2 Měření inovací 

Pro posouzení účinků inovace by její efekt a náklady na její realizaci měly být 

zaznamenávány a měřeny. Proces inovace je komplexní a není jednoduché jej převést na 

měřitelné jednotky. Mezi způsoby měření v jednotkách patří například počet patentů nebo 

měření inovací pomocí výdajů vložených do výzkumu a inovačních procesů. Metoda 

měření výdajů na inovace vykazuje přesné statistické hodnoty, ale nezajišťuje hodnocení 

efektivity inovací, respektive poměr nákladů a výkonu. Jinými slovy, vysoké výdaje na 

výzkum, vývoj a inovační procesy nemusejí nutně zajistit větší množství inovací. 

Překážkou pro měření inovací na makroekonomické úrovni je také sběr dat. 

Efektivní inovace probíhají na úrovni podniků (podnikatel je dle Schumpetera základním 

kamenem inovací) a ne vždy jen na pracovištích vědy a výzkumu. Pro vyhodnocení 

inovací zemí je potřebná neustávající diskuze tvůrců inovací a vlády země, hledání 

souvislostí v statistických datových souborech a jejich synchronizace. 

Pro statistické měření inovací je především potřeba jasně vymezit pojem inovace. 

Z výše uvedených definic vyplývá, že pro měření nestačí inovaci definovat jen jako něco 

nového. Inovace by měla také přinést užitek a vytvářet nové hodnoty.  

Z iniciativy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vznikl ve 

spolupráci s Evropskou komisí dokument, tzv. Oslo manuál. Manuál pomáhá při 

sjednocování sběru dat o inovacích. Poprvé byl vydán v roce 1992 a nejaktuálnější verze je 

                                                 

 

14
 Robert Solow (1924 - ) je americký ekonom. Je znám pro svůj přínos v oboru hospodářského 

růstu, který vedl ke vzniku modelu exogenního růstu. V roce 1987 za tuto práci získal Cenu Švédské národní 

banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela. 
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z roku 2005. Oslo manuál 2005 inovace dále specifikuje na produktové, procesní, 

marketingové a organizační (ČSÚ, 2013a).  

Produktová inovace se týká nových nebo podstatně vylepšených služeb a zboží. 

Kombinace stávajících technologií je rovněž považována za produktovou inovaci. Procesní 

inovace pod sebou zahrnuje nové nebo zlepšené produkce či dodavatelské metody, včetně 

změn v technice, zařízení a softwaru. Pojem marketingová inovace znamená zavedení nové 

marketingové metody, jejíž součástí jsou změny v designu produktu, balení, umístění 

nového produktu na trh nebo podpoře podnikového zboží a služeb. Organizační inovace 

představuje implementaci nové organizační metody v obchodní praxi, která je výsledkem 

strategického rozhodnutí managmentu.  

Hodnocení inovační výkonnosti zemí  

Data o inovacích jsou sbírána nadnárodními organizacemi, která je dále analyzují a 

sestavují statistiky. V zemích Evropy se měřením inovací zabývá Evropská unie. Jednu 

z forem získávání informací o inovacích nabízí dotazník k inovačnímu šetření (z angl. 

Community Innovation Survey). Tento dotazník který je harmonizovaný pro členské země 

EU. Data zahrnují inovace stanovené metodikou Oslo manuálu. Sběr dat kombinuje 

výběrové a plošné šetření v rámci regionů NUTS 2. Do šetření jsou zahrnuty ekonomické 

subjekty provádějící činnost v oblastech výroby i služeb s minimálně deseti zaměstnanci 

(ČSÚ, 2013b). Vyhodnocení dat z dotazníku probíhá ve dvouletém období. Získané 

informace slouží jako podklad vědeckých prací a také k tvorbě Innovation Union 

Scoreboard. 

Innovation Union Scoreboard (IUS) je dokument Evropské komise (Generální 

ředistelství pro podniky a průmysl, PRO INNO Europe), který sleduje a měří inovační 

výkonnost v zemích EU 27 a Chorvatska, Islandu, Bývalé jugoslávské republiky 

Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a Turecka. IUS zahrnuje také srovnání mezi EU 27 

a deseti světovými konkurenty. IUS vychází z dřívějšího systému měření inovací European 

Innovation Scoreboard (EIS), který vydával ročenky od roku 2001 do 2009 (Evropská 

komise, 2013).  

IUS rozlišuje mezi třemi hlavními typy indikátorů a osmi inovačními dimenzemi. 

Prvním indikátorem jsou motory inovací, který se skládá z ukazatele lidských zdrojů, 

indexu otevřenosti, excelence a atraktivity výzkumného systému a ukazatele finance a 

podpory. Pod druhý indikátor, firemní aktivity, spadá hodnocení inovačního snažení firem, 
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které zahrnuje firemní investice, vazby v podnikání a duševní vlastnictví. Indikátor 

výstupů je třetí a zahrnuje efekty firemních aktivit v oblasti inovační firmy a ekonomické 

ukazatele. 

Výsledkem měření je sumární inovační index země (SII), který nabývá hodnot od 0, 

nejhorší, do 1, nejlepšího hodnocení. Dohromady popisuje 25 různých indikátorů, které 

rozdělují země do čtyř typů:  

 inovační vůdci, jejichž výkonnost je vysoce nad průměrem EU 27 (Dánsko, 

Finsko, Německo, Švédsko), 

 inovační následovníci, vykazují výkonnost kolem průměru EU 27 (např. 

Rakousko, Belgie, Francie, Irsko), 

 mírní inovátoři, jsou pod průměrem EU 27 (např. Česká republika, 

Maďarsko, Slovensko, Polsko, Itálie, Španělsko), 

 dohánějící země, které se nacházejí hluboce pod průměrem EU 27 

(Bulharsko, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko). 

2.3 Inovace a konkurenceschopnost 

Inovace mohou vést ke zvýšení bohatství v ekonomice a podpoře 

konkurenceschopnosti. Pro odpověď na otázku, jestli má inovace vliv na 

konkurenceschopnost, je zapotřebí zjistit, jak a kde inovace vznikají. Schumpeter 

předpokládal, že zdrojem inovací budou podnikatelé. Swann (2004) vysvětluje, že 

podnikatel je nucen inovovat, aby zůstal na trhu a udržel si konkurenční výhodu. 

Původním cílem podnikatele inovátora je tedy nutnost přežití a  navýšení bohatství, které 

s sebou inovace přináší, je druhotný efekt.  

Z pohledu podniků lze podle Košturiaka (2008) dosáhnout růstu 

konkurenceschopnosti pomocí množství nástrojů. Firma dosáhne růstu například 

v důsledku rozšíření prodeje, propojení s velkým partnerem či snižování nákladů, často 

pomocí přesunu kapitálu do levných lokalit. Dalším nástrojem je zajištění růstu formou 

zlepšování produktů a procesů. Tento postup je spíše podmínkou přežití než růstu, jelikož i 

konkurenti neustále zlepšují. Neustálým zdokonalováním nastávají situace, kdy náklady na 

zlepšení produktu a procesů přesáhnou úspory. Tehdy jsou pro další růst potřebné inovace 

výrobků, procesů a podnikatelských systémů.   
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Rozsah a efektivnost  inovačních aktivit je však podmíněn, někdy i limitován, 

inovačním potenciálem ostatních firem, ale i regionálních celků. Na mikroekonomické 

úrovni samostatné firmy příliš nezvládají komplexní přístup k inovačním aktivitám. 

Heřman (2008) na příkladu České republiky popisuje inovační proces, který nedosahuje 

plné efektivnosti, protože kooperace mezi jednotlivými aktéry inovací je omezená na 

jednotlivé izolované prvky. Důležitost provázanosti jednotlivých ekonomických subjektů 

zmiňoval i Michael Porter (1993), tuto problematiku nazývá horizontální strategií. Vlády, 

zejména vlády ekonomik nacházející se ve fázi tažené inovacemi, si toto uvědomují a 

inovace začínají vnímat jako prioritu ekonomické konkurenceschopnosti. Cílem 

hospodářských politik bývá snaha o podporu procesu tvorby inovací a zlepšení správy 

inovačního prostředí. Ketels (2005) říká, že základ pro inovační sílu zemí spočívá v silném 

lidském kapitálu v kombinaci se schopností země vstřebat a rozptýlit znalosti mezi 

zainteresované skupiny za přítomnosti rámcové správy, která pomáhá přenést inovativní 

myšlenky na ekonomickou prosperitu. 

2.3.1 Inovační systémy 

Zkoumání vlivu inovací na ekonomický růst dalo vzniknout národním inovačním 

systémům. Tento koncept vznikl v 90. letech 20. století. V teoretické rovině se pod 

pojmem inovační systém země rozumí veškeré vztahy mezi vědou, technikou, vzděláváním 

a dalšími faktory, které mají vliv na inovace a ekonomikou. V praktické rovině vznikají 

státní dokumenty, které inovační systémy popisují. Tyto slouží k analýze zdrojů a 

výkonnosti inovací, případně působí jako nástroj v oblasti inovační politiky (Heřman, 

2008). Inovační systémy působí jako soubor institucí, jejichž vzájemné interakce dávají 

vzniknout novým technologiím a pomáhají je šířit, jinými slovy určují inovační výkonnost 

podniků. 

Systémy inovací existují na nadnárodní, národní, regionální i odvětvové úrovni. 

Vzájemně působící faktory inovací podle Davida Wolfa graficky znázorňuje Skokan 

(2004) viz diagram 2.3.  
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Diagram 2.3: Systémy inovací 

 

Zdroj: Skokan (2004), str. 82. 

V dnešním globalizovaném světě lze najít systémy inovací v každém vyspělém 

státě, kde tvoří jeho inovační kapacitu a určují jeho výkonnost, což má přímý vliv na 

konkurenceschopnost daného státu (Skokan, 2004). 

Boekholt (2001) rozvádí koncept národního inovačního systému. Na národní úrovni 

jsou pro ekonomickou výkonnost důležité znalosti a vzdělávací instituce. „Ekonomické 

subjekty už nejsou autonomními roboty, ale jsou hluboce provázány do hospodářské 

struktury“ (Boekholt, 2001, str. 7). Dochází k vzájemnému propojení institucí a firem a od 

toho se odvíjí výkonnost ekonomiky. 

Fungující inovační systémy mohou sloužit jako rámec pro politiky řešící systémové 

chyby. Úspěšnost inovačních systémů definuje Soete (2009) pomocí čtyř základních pilířů.   

Prvním z pilířů jsou investice země do sociálního a lidského kapitálu, který je 

možno chápat jako základ pro udržení a vznik vědění a inovací. Tento kapitál je integrován 

v privátním i veřejném sektoru ve formě institucí (např. vysoké školy) vytvářející 

bohatství.  
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Výzkumná kapacita země a její propojenost s vyšším vzdělávacím systémem 

země tvoří druhou základnu pro inovační systémy. Z národního hlediska je důležitá 

interakce mezi subjekty tvořícími inovace. 

Zeměpisná blízkost je dalším faktorem ovlivňujícím národní inovační systémy. 

Regionální klastry založené na blízké interakci zákazníka a dodavatele vytvářejí 

dynamickou a flexibilní platformu pro získávání nových znalostí než by tomu bylo v rámci 

jedné firmy. 

Absorpční kapacita je pojem vztahující se na poptávkový faktor, který ovlivňuje 

využívání inovací a následně zajišťuje ziskovost inovátora. Spotřebitelé mohou mít větší či 

menší úroveň absorpční kapacity. Vyšší úroveň vyjadřuje schopnost nových výrobků a 

nápadů překonat konzervativní vnímání a nedůvěru k inovacím spotřebitelů. 

Čtyři prvky popsané výše mohou být chápány jako prvky virtuálního inovačního 

systému. V ideálním případě bude každý z nich vzájemně posilovat ostatní a bude tak 

vytvářet celkový pozitivní dopad na konkurenceschopnost ekonomiky. 
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3 Vliv inovací na konkurenceschopnost 

Inovace jsou fenoménem, který v globalizovaném světě představuje významný 

faktor výkonnosti ekonomiky a jejího růstu. Inovace přinášejí nové technologie, produkty a 

služby, které podporují produktivitu a pomáhají se vypořádat s globálními výzvami doby 

(Gerguri, 2010). 

Význam faktorů ovlivňující konkurenceschopnost a ekonomický rozvoj se s časem 

mění. Ekonomický rozvoj byl od samých počátků ekonomiky až do 20. století vyjádřen 

materiálními výrobními faktory, tedy přírodními zdroji, disponibilním fyzickým kapitálem 

a objemem lidského kapitálu. Od poloviny 20. století se význam materiálních výrobních 

faktorů snižuje a dochází k růstu významu nových faktorů. Mezi tyto faktory patří zejména 

inovace, kvalita lidských zdrojů, spolupráce a provázanost ekonomických subjektů, 

přičemž dochází k vytvoření přidané hodnoty všech zúčastněných stran. Tradiční výrobní 

faktory si stále uchovávají svůj význam, ale jsou nedostačující k udržení ekonomického 

rozvoje, respektive konkurenceschopnosti. 

Adámek (2006) říká, že organizace ekonomik se rapidně mění vlivem informačních 

a komunikačních technologií, přechodem od standardizované výroby k flexibilní výrobě 

s velkou přidanou hodnotou. Rozdíl oproti standardizované výrobě spočívá v přidané 

hodnotě, která je rozhodující v oblastech výzkumu, vývoje, patentových řízení, 

marketingu, finančního řízení a dalších činností spojených s výslednou produkcí. 

Transformace faktorů proběhla v důsledku klesajícího významu materiálních výrobních 

faktorů, které lze jednoduše nahradit či napodobit a importovat. 

Porter (1998) vidí přínos ve faktorech, které nelze snadno napodobit, např. ve 

schopnosti vytvářet inovace a efektivně je zavádět do výrobního systému a flexibilně 

reagovat na rychle se měnící podmínky na světových trzích. Schopnost soukromých firem 

zavádět nové postupy nebo výrobky, ve zkratce inovovat, přeneseně tvoří konkurenční 

výhodu měst a regionů a následně celé ekonomiky země. Jednotliví inovující aktéři si 

navzájem konkurují a jsou tak vystaveni tlaku dále se zlepšovat. Pro konkurenceschopnost 

má tedy zásadní význam inovační schopnost jednotlivých ekonomických subjektů. Při 

rostoucí konkurenci ve světové ekonomice, kdy jsou vyspělé státy vystaveny stále 

silnějšímu tlaku ze strany rozvíjejících se ekonomik, hraje změna významu výrobních 

faktorů podstatnou roli. 
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V méně vyspělých zemích jsou ceny tradičních výrobních faktorů výrazně nižší, 

což těmto zemím umožňuje získat určitou konkurenční výhodu nad vyspělými zeměmi. 

Technologický rozvoj umožňuje tyto levnější výrobní faktory stále intenzivněji využívat. 

Vyspělé země jsou pak nuceny získat konkurenční výhodu prostřednictvím 

technologického rozvoje a inovací, k čemuž je nezbytné získávání a aplikace nových 

znalostí (Adámek, 2006).  

Cílem tohoto oddílu je zjistit, jestli existuje vztah mezi inovacemi a 

konkurenceschopností. Ekonomika je konkurenceschopná, pokud disponuje prosperujícím 

obyvatelstvem žijícím v blahobytu. Ekonomický růst, obzvláště dlouhodobý, a 

konkurenceschopnost jsou navzájem provázány. Ekonomický růst je nejčastěji měřen jako 

celkový objem finální produkce vytvořená na území dané země za určité období vyjádřený 

v peněžních jednotkách, tedy jako hrubý domácí produkt (HDP). V tomto oddílu tedy bude 

také zkoumána závislost HDP na inovačních faktorech. 

V této kapitole jsou nejprve vymezená data, která jsou využita pro korelační a 

regresní analýzu. Analýza umožní lépe pochopit souvislosti mezi zkoumanými veličinami. 

Po analýze následuje upřesnění pozice ČR v oblasti inovační konkurenceschopnosti a co 

inovace pro ČR znamenají. 

3.1 Data a zkoumané veličiny 

Veškerá data použitá pro analýzu jsou získána z internetových stránek a ročenek 

Světového ekonomického fóra (WEF) za období 2012-2013 a Innovation Union 

Scoreboard za rok 2013. Zkoumanými veličinami jsou faktory inovací, které popisuje 

WEF globálním souhrnným subindexem - Inovace a Sofistikované podnikání. Druhým 

zdrojem vypovídajícím o inovacích je sumární inovační index (SII, viz kapitola 2.2.2), 

vydávaný Innovation Union Scoreboard (IUS), který zkoumá inovační faktory ve 34 

evropských zemích.  

U inovačních faktorů bude zkoumán jejich vztah ke konkurenceschopnosti. 

Vysvětlovanými veličinami je konkurenceschopnost, vyjádřená globálním indexem 

konkurenceschopnosti (GCI), který vytváří WEF (viz kapitola 2.1.3). Vzhledem k tomu, že 

mezi ukazatelem GCI a ukazatelem faktorů inovací (subindex GCI) existuje formální 

korelace, byl zvolen další ukazatel, který stejně jako konkurenceschopnost popisuje 

dlouhodobý ekonomický růst. Tímto ukazatelem je hodnota hrubého domácího produktu 
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(HDP) na obyvatele v USD čili vyjádření ekonomické úrovně země. HDP je nutné pro 

komparaci zemí, vzhledem k jejich rozdílné velikosti, upravit podle velikosti jejich 

populace, proto se zavádí HDP na obyvatele. Gerguri (2010) tuto veličinu označuje jako 

hrubou průměrnou míru lidského blahobytu. 

WEF rozděluje země podle fází vývoje (viz kapitola 2.1.3). Čím vyšší fáze vývoje, 

tím důležitější roli hrají inovace pro konkurenceschopnost. Méně vyspělé země mohou být 

konkurenceschopné, ale jejich konkurenceschopnost bude plynout z jiných faktorů, než 

inovačních (např. nízké mzdy). Z tohoto důvodu jsou pro analýzu, jako zkoumaný vzorek 

zemí, vybrány země Evropy, nikoliv celého světa. Posuzovaná skupina zemí je seřazena 

dle GCI v tabulce 3.1.  

Tabulka 3.1: Posuzované země Evropy 

Pořadí Země GCI 
Fáze 

vývoje 

Koeficient 

pro 

inovační 

faktory 

Pořadí Země GCI 
Fáze 

vývoje 

Koeficient 

pro 

inovační 

faktory 

1 Švýcarsko 5,72 3 30 % 18 Polsko 4,46 2 - 3 21,3 % 

2 Finsko 5,55 3 30 % 19 Itálie 4,46 3 30 % 

3 Švédsko 5,53 3 30 % 20 Turecko 4,45 2 - 3 13,8 % 

4 Nizozemí 5,50 3 30 % 21 Litva 4,41 2 - 3 22 % 

5 Německo 5,48 3 30 % 22 Malta 4,41 3 30 % 

6 
Velká 

Británie 
5,45 3 30 % 23 Portugalsko 4,40 3 30 % 

7 Dánsko 5,29 3 30 % 24 Lotyšsko 4,35 2 - 3 19,2 % 

8 Norsko 5,27 3 30 % 25 Slovinsko 4,34 3 30 % 

9 Rakousko 5,22 3 30 % 26 Kypr 4,32 3 30 % 

10 Belgie 5,21 3 30 % 27 Maďarsko 4,30 2 - 3 22,6 % 

11 Francie 5,11 3 30 % 28 Bulharsko 4,27 2 10 % 

12 Lucembursko 5,09 3 30 % 29 Slovensko 4,14 3 30 % 

13 Irsko 4,91 3 30 % 30 Rumunsko 4,07 2 10 % 

14 Island 4,74 3 30 % 31 
Bývalá jugoslávská 

rep. Makedonie 
4,04 2 10 % 

15 Estonsko 4,64 2 – 3 29 % 32 Chorvatsko 4,04 2 - 3 23,6 % 

16 Španělsko 4,60 3 30 % 33 Srbsko 3,87 2 10 % 

17 Česká rep. 4,51 3 30 % 34 Řecko 3,86 3 30 % 

Zdroj: WEF (2012), vlastní zpracování. 

Evropské země se nacházejí ve fázi druhé a vyšší, tedy ve fázi tažené efektivitou 

(2), fázi tranzitní (2–3) a převážně ve fázi tažené inovacemi (3). V závislosti v jaké fázi se 

země nachází, jí WEF přiřazuje koeficient pro inovační faktory. Koeficient je použit při 
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regresní analýze GCI a faktorů inovací WEF. Tento koeficient představuje míru 

významnosti inovačních faktorů pro konkurenceschopnost dané země.  

3.2 Metodika 

Metodika korelační analýzy 

Pro zjištění vztahu inovačních faktorů a konkurenceschopnosti bude využita 

metoda korelace. Korelační analýza je zaměřena na zkoumání lineárních vztahů mezi 

dvěma nebo více veličinami.  

Analýza se týká lineárních dat, jejichž těsnost je zjišťována pomocí výběrového 

korelačního koeficientu r (Pearsonova koeficientu), který je definován: 

  
∑     ̅ 

        ̅ 

√∑      ̅   
   ∑      ̅   

   

     (1) 

Korelační koeficient ukazuje, zda hodnoty y s rostoucími hodontami x rostou. Ze 

vzorce (1) vyplývá, že koeficient zůstane stejný i při záměně proměnných, platí vztah: rxy = 

ryx. 

Korelační koeficient lze tedy použít ke zkoumání závisloti jak x na y, tak i y na x. 

Závislost je posuzována dle hranice, ke které se korelační koeficient, v intervalu <-1; +1> 

blíží. Je-li blíže záporné hranici, jedná se o nepřímou lineární závislost., naopak je-li blíže 

kladné hranici jde o lineární závislost přímou. 

Metodika regresní analýzy 

Regresní analýza je metoda zkoumající jednostrannou závislost veličin. Vychází 

z korelační analýzy, která zjišťuje sílu (těsnost) závislosti. Je-li mezi veličinami prokázán 

vztah metodou korelační analýzy, pak lze pomocí regrese průběh tohoto vztahu vyjádřit 

matematicky. Matematický tvar závislosti určuje regresní funkci. Kvalita regresní funkce 

se odvíjí od těsnosti veličin. V této práci bude řešená jednoduchá lineární závislost, 

přičemž vztah mezi veličinami je vystižen přímkovým modelem obecného tvaru: 

       ,       (2) 

Vzorec (2) představuje hledanou regresní funkci s regresními koeficienty   a β. 

Regresní koeficienty   a β pro základní soubor reprezentují střední hodnoty 
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pravděpodobnostních rozdělení všech možných hodnot nalezených na výběrech, tedy 

neměnná čísla. Nemůžeme je nikdy určit přesně. Můžeme pouze z hodnot výběru 

(naměřených dvojic xi a yi) určit jejich bodové odhady Parametr   vyjadřuje úsek na ose y 

a parametr β vyjadřuje směrnici přímky. Parametry   a β regresní přímky (jedná se 

o posunutí a směrnici přímky) jsou odhadovány metodou nejmenších čtverců. 

Regresní analýza zjišťuje tendence změny jedné veličiny y při změnách druhé 

veličiny x. Veličiny se označují jako: 

Y – závislá proměnná (vysvětlovaná proměnná) 

X – nezávisle proměnná (vysvětlující proměnná) 

V analýze je vysvětlovanou proměnnou v prvním případě konkurenceschopnost 

(KONK), v druhém případě ekonomická úroveň (EkÚ) a vysvětlující veličinou jsou v obou 

případech inovace (INO).  

Regresní odhad vychází z obecného tvaru regresní přímky a je dán vztahem: 

 ̂       ,      (3) 

kde b je odhadovaný vektor regresní přímky (směrnice přímky). Parametry jsou 

odhadovány na základě metody nejmenších čtverců. 

  
∑      ̅ 

         ̅ 

∑      ̅ 
    

     (4) 

Pro každou hodnotu xi tedy existují dvě hodnoty y, yi (empirická) a ŷi (odhadnutá, 

vypočtená). Rozdíly hodnot jsou tzv. rezidua i, i = yi - ŷi.     

Kvalita vztahů veličin a vhodnost regresního modelu je hodnocena koeficientem 

determinace a koeficientem upravené determinace. Koeficient determinace určuje, jak 

proměnlivost nezávislé proměnné ovlivňuje proměnlivost závislé proměnné (tzn. jaká část 

y je vystižena regresní přímkou) a je dán vztahem: 

   
   

   
   

   

   
       (5) 
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ESS – regresní součet čtverců, 

RSS – reziduální součet čtverců, 

TSS – totální součet čtverců. 

Platí pravidlo, které říká, že totální součet čtverců je roven součtu reziduálnímu 

součtu čtverců a regresnímu součtu čtverců. Koeficient determinace nabývá hodnot 

z intervalu <0, 1>. Regresní přímka je výstižnější, čím víc se koeficient determinace blíží 

1. Na druhou stranu, čím víc se blíží 0, tím je regresní přímka méně vhodná pro vystižení 

závislosti y na x. 

Determinace R
2
 = 0 znamená, že regresní funkce nevysvětlila, proč jsou naměřené 

hodnoty yi rozptýleny kolem průměrné hodnotyy. Při druhém extrému, koeficentu 

determinace R
2
 = 1, by regresní funkce vysvětlovala všechna rozložení hodnot y kolem 

průměru (tzv. funkční závislost y na x). Všechny naměřené body by ležely na proložené 

přímce. 

3.3 Analýza dat 

Pro zpracování dat byl použit program SPSS. Dále byl využit program EXCEL. 

3.3.1 Korelační analýza 

Korelační analýza upřesní vztah mezi zvolenými proměnnými a naznačí vzájemnou 

těsnost, neboli sílu vztahu, mezi konkurenceschopností a inovacemi. Analýza také vypoví 

o pozitivní či negativní závislosti jednotlivých faktorů. Pomocí korelačního koeficientu r 

bude vyjádřena míra intenzity mezi jednotlivými proměnnými.  

Test nezávislosti 

Pro provedení testu nezávislosti se stanoví hypotézy: 

H0: ρ = 0 (mezi zkoumanými proměnnými neexistuje závislost), 

H1: ρ ≠ 0 (mezi zkoumanými proměnnými existuje závislost). 
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Postup a podmínky 

Ze zkoumaných veličin je za pomocí Pearsonova vztahu vypočten koeficient korelace r.  

Jestliže |r|>rk, zamítá se H0 a je předpokládána závislost mezi x, y. 

Jestliže |r|<rk, nelze zamítnout H0 a je předpokládána nezávislost mezi x, y (viz diagram 

3.1). 

Diagram 3.1: Interval Pearsonova koeficientu 

 

Zdroj: Synek (2010), vlastní zpracování. 

Korelační koeficienty, které mohou nabývat hodnot z intervalu <-1, +1> určí míru 

těsnosti. Čím je |r| blíže 1, tím těsnější je závislost. Znaménko korelačního koeficientu 

určuje směr závislosti.  

Hodnota blízká 0 = lineární závislost mezi proměnnými X a Y je nevýrazná. 

Hodnota 0 vyjadřuje nezávislost. 

Hodnota blízká +1 = vysoká kladná korelace,  hodnoty X a Y se nacházejí 

v blízkosti přímky s kladnou směrnicí.  

Hodnota blízká -1 = vysoká záporná korelace, hodnoty X a Y leží v blízkosti 

přímky se zápornou směrnicí. 

 

1 

0 

-1 

r kritické < r < 1 

prokázána rostoucí závislost 

r kritické 

- r kritické 

 < r < -r kritické  

prokázána klesající závislost 

r kritické < r < r kritické  

závislost neprokázána 

r = 1, těsná závislost 

r = - 1,těsná 

závislost 

r = 0, nezávislé 
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Test nezávislosti je proveden ve čtyřech samostatných testech za použití programu 

EXCEL. Závěry jsou uvedeny v tabulce 3.2. Pro koeficient r, při počtu dvojic n=34 a 

hladinu spolehlivosti α = 0,05, je určena kritická rk = 0,3388.  

Tabulka 3.2: Výsledky testu nezávislosti 

Test Korelační koeficient Kritická hodnota Závěr 

GCI a Inovace (SII) r = 0,872288 rk = 0,3388 r> rk 

GCI a Inovace (WEF) r = 0,8451295 rk = 0,3388 r> rk 

EkÚ a Inovace (SII) r = 0,73811 rk = 0,3388 r> rk 

EkÚ a Inovace (WEF) r = 0,7699667 rk = 0,3388 r> rk 

Zdroj: WEF (2012) a IUS (2013), vlastní zpracování. 

Z tabulky 3.2 je možné pozorovat jednotlivé závislosti ukazatelů inovací 

(vymezené jak metodikou Světového ekonomického fóra, tak i  sumárním inovačním 

indexem indexem EU) ke konkurenceschopnosti a také k hrubému domácímu produktu  na 

obyvatele v evropských zemích. Ve všech případech je r> rk, z toho vyplývá, že hypotézu 

H0 o nezávislosti zamítáme.  

Mezi veličinami existuje závislost, což vyplývá z faktu, že r ≠ 0. Ve všech 

případech je hodnota korelačního koeficientu poměrně blízká 1. Tento výsledek značí 

vysokou kladnou korelaci, tedy vysokou kladnou závislost. Jinými slovy mezi 

zkoumanými prvky existuje velmi silný vztah.  

Kladná korelace byla zjištěna jak u vztahu inovací s konkurenceschopností, tak i 

s ekonomickou úrovní. Nejvyšší míra těsnosti byla zjištěna u veličin konkurenceschopnost 

(GCI) a inovací vyjádřených Sumárním inovačním indexem (SII). Volnější vztah byl 

zjištěn u položky HDP na obyvatele a inovace. 
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3.3.2 Regresní analýza 

Regresní analýza pomůže vysvětlit vztah mezi zkoumanými veličinami a objasní 

poměr závislosti jedné proměnné na druhé. Zkoumána je závislost konkurenceschopnosti 

na inovacích, zde je předpokládán pozitivní vliv, tedy 

            .      (6) 

Druhým zkoumaným vztahem je závislost ekonomické úrovně na inovacích, zde 

bude opět předpokládán pozitivní vztah. Obecné matematické vyjádření je zapsáno jako 

funkční vztah 

           .      (7) 

Závislost konkurenceschopnosti na faktorech inovací 

Graf 3.1 zobrazuje lineární vztah závislé proměnné – konkurenceschopnosti 

(vyjádřené pomocí GCI) na nezávislé proměnné -  inovačních faktorech (vymezených 

indexem SII). V grafu nejsou patrné žádné příliš odlehlé hodnoty. Z grafu je možné 

vysledovat, že vůdčí konkurenceschopné země (Švýcarsko a Švédsko) leží na regresní 

přímce. Z toho lze vyvodit, že jejich dosažená konkurenceschopnost je velmi linárně 

závislá na faktorech inovací. 

Graf 3.1: Závislost konkurenceschopnosti (GCI) na inovačních faktorech (SII) - Evropa 

 

Zdroj: WEF (2012) a IUS (2013), vlastní zpracování. 
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Regresní analýza v programu SPSS pomůže vytvořit matematické vyjádření 

závislosti, která má tvar: 

                     SII    (8) 

Zvýší-li se faktory inovací, vycházející z SII, o jednotku, pak se 

konkurenceschopnost zvýší o 2,758. Tato predikce může být interpretována i obráceně. 

Sníží-li některá země svou inovační výkonnost a její faktory inovací se sníží, pak poklesne 

i její konkurenceschopnost. Pomocí t-testu je ověřeno, že výše uvedený koeficient je 

statisticky významný. 

Adekvátnost modelu určuje, na základě analýzy rozptylu, koeficient determinace 

R
2
, který je roven 0,761. To znamená, že 76,1 % variace konkurenceschopnosti je 

vysvětleno faktory inovací.  

Graf 3.2 poukazuje na závislost konkurenceschopnosti (GCI) na faktorech inovací 

stanovených WEF (subindex inovací). Tyto faktory inovací jsou upraveny dle metodiky 

WEF, která význam inovací pro ekonomiky rozděluje podle jejich fáze vývoje.  

Graf 3.2: Závislost konkurenceschopnosti (GCI) na inovačních faktorech (WEF) - Evropa 

 

Zdroj: WEF (2012), vlastní zpracování. 

Regresní analýza určuje matematické vyjádření závislosti, ve tvaru: 

                WEF     (9) 
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Z analýzy rozptylu vyšel pro hlavní regresní model koeficient determinace R
2
, který 

je roven 0,714. To znamená, že 71,4 % variace konkurenceschopnosti je vysvětleno 

faktory inovací.  

Z grafu 3.2 lze pozorovat seskupení zemí k dílčím regresním přímkám, které mají 

odlišný sklon. Tato skutečnost potvrzuje předpoklad WEF - fáze rozvoje ovlivňují inovační 

konkurenceschopnost. Z vybraného vzorku evropských zemí není zřejmé, zda-li není  

sklon přímek zkreslen nedostatkem reprezentantů ve fázi tažené efektivitou a tranzitní fázi. 

Z tohoto důvodu je v grafu 3.3 posouzen větší vzorek zemí. Graf 3.3 nabízí přehled 144 

zemí světa rozčleněných podle fází rozvoje. 

Graf 3.3: Závislost konkurenceschopnosti (GCI) na inovačních faktorech (WEF) – svět

 

Zdroj: WEF (2012), vlastní zpracování. 

Pro konkurenceschopnost méně rozvinuté země (zejména v prvních třech fázích 

rozvoje) bude posílení faktorů inovací velkým přínosem. Zjednodušeně lze tvrdit, že při 

posílení faktorů inovací se země v pozitivním směru posune na ose konkurenceschopnosti 

a tímto se přiblíží k přesunu do další rozvojové fáze. 

Naopak pro konkurenceschopnost rozvinuté země (v třetí fázi rozvoje) zdánlivě 

nebude mít posílení faktorů inovací příliš velký efekt. Zde je ovšem potřeba si uvědomit, 
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že tyto země již vynikají ve většině aspektů konkurenceschopnosti a inovace tak pro ně 

představují konkurenční výhodu. To je zřejmé i z koeficientu determinace. U vyspělých 

zemí je tato hodnota velmi vysoká, z toho vyplývá, že velká část konkurenceschopnosti 

(koeficient se rovná 76,2 %)  je vyjádřena inovačními faktory. 

 

Závislost ekonomické úrovně na faktorech inovací 

Analýza závislosti ekonomické úrovně na inovačních faktorech objasní, jak je HDP 

na obyvatele ovlivněn faktory inovací. V grafu 3.4 je ukázána ekonomická úroveň 

vysvětlovací proměnnou – faktory inovací,  dle metodiky SII. Norsko a Lucembursko jsou 

země, u nichž výrazně převyšuje složka HDP na obyvatele a v regresním modelu 

představují odlehlé hodnoty.  

Koeficient determinace R
2
 je, pro tuto závislost, roven 0,545. Variace ekonomické 

úrovně je z 54,5 % vysvětlena faktory inovací (SII).  

Graf 3.4: Závislost HDP na obyvatele na inovačních faktorech (SII) - Evropa 

 

Zdroj: WEF (2012) a IUS (2013), vlastní zpracování. 

Regresní analýzou je zjištěn matematický zápis, ve tvaru: 

                      SII.    (10) 

Zvýší-li se faktory inovací, vycházející z SII, o jednotku, zvýší se ekonomická 

úroveň o 109346 USD. SII nabývá hodnot  od 0 do 1, proto je zvýšení o celou jednotku 
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nereálné. Pro přiblížení efektu inovací na ekonomickou úroveň je možné provést úpravu 

matematického vztahu.  

   

   
                     SII.    (11) 

Upravený vztah vypovídá o tom, že když se faktory inovací (SII) zvýší o jednu 

setinu, tzn. o 1 p.b., zvýší se ekonomická úroveň o 1093,46 USD.  

V grafu 3.5 je pro srovnání s předchozím vztahem popsána souvislost mezi 

ekonomickou úrovní a faktory inovací, které jsou měřené metodikou WEF (subindex 

inovací). Tvar regresní přímky je definován: 

                           WEF.   (12) 

Neupravená rovnice popisuje zvýšení ekonomické úrovně o 23157,86 USD při 

nárůstu faktoru inovací o jednotku. Stejnou úpravou jako v předchozím případě upravíme 

rovnici a získáme změnu EkÚ pro navýšení inovačních faktorů (WEF) o 1 p.b. Tato 

hodnota se rovná 231,579 USD. Hodnota WEF se výrazně liší od předchozí hodnoty SII 

zejména kvůli rozdílné stupnici indexů. WEF hodnotí inovace v intervalu od 1 do 7, 

namísto intervalu od 0 do 1, jež používá SII.   

Graf 3.5: Závislost HDP na obyvatele na inovačních faktorech (WEF) - Evropa 

 

Zdroj: WEF (2012), vlastní zpracování. 
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Koeficient determinace R
2
 je 0,593. Rozptyl ekonomické úrovně je z 59,3 % 

vysvětlen faktory inovací (subindex WEF). Odlehlé hodnoty jsou země Lucembursko a 

Norsko kvůli jejich nepřiměřeně vysoké hodnotě HDP na obyvatele. 

Shrnutí analýzy dat 

Lineární model byl pomocí metody nejmenších čtverců prokázán jako vhodný a 

výsledky statisticky významné. Jednotlivé výsledky analýzy jsou prezentovány v tabulce 

3.3. 
aa 

Tabulka 3.3: Výsledky regresní analýzy 

 Korelační koeficient Koeficient determinace Matematický zápis 

GCI a Inovace (SII) r = 0,872288 R
2
 = 0,761 KONK = 3,418 + 2,758 INOSII 

GCI a Inovace (WEF) r = 0,8451295 R
2
 = 0,714 KONK = 3,55 + 1 INOWEF 

EkÚ a Inovace (SII) r = 0,73811 R
2
 = 0,545 EkÚ = -16460 + 109346 INOSII 

EkÚ a Inovace (WEF) r = 0,7699667 R
2
 = 0,593 EkÚ = -65588,48 + 23157,86 INOWEF 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Ve zkoumaných veličinách byla zjištěna ve všech případech silná korelace. 

Závislost veličin byla následně zkoumána pomocí regresní analýzy a byl definován její 

matematický tvar. Došlo k potvrzení předpokládáného vlivu, že faktory inovací budou mít 

pozitivní vliv na konkurenceschopnost i na ekonomickou úroveň. 

3.4 Vliv inovací na konkurenceschopnost České republiky 

Česká republika se řadí mezi malé
15

 země s otevřenou ekonomikou při dlouhodobě 

rostoucím exportu i importu (ČSÚ, 2013). Má vlastní měnu a volně plovoucí kurz. Česká 

republika je vystavena konkurenci okolních zemí, které jsou také proexportně orientovány. 

Celková otevřenost, měřena jako celkový export/HDP, byla v roce 2012 v ČR 79 %, což 

reprezentuje velmi otevřenou ekonomiku (ČSÚ, 2013). Konkurenceschopnost je spjata 

s exportní výkonnosti země. Doucek (2012) exportní výkonnost země připisuje její 

                                                 

 

15
 Svou velikostí nemůže ovlivňovat své zahraniční obchodní partnery a je nucena akceptovat 

pravidla  

daného ekonomického systému. 
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konkurenceschopnosti. Konkurenceschopná ekonomika si musí udržovat faktory (instituce, 

vzdělání), které jí zajistí neustále se přizpůsobovat měnícím se komparativním výhodám, 

čímž získá lepší výchozí pozici na globálním trhu.  

Potenciál subjektů na území ČR není dán pouze subjektivními charakteristikami 

země, ale je utvářen také objektivními skutečnostmi, a to neovlivnitelnými podmínkami 

(situací v zahraničí, přírodními a geografickými vlivy) a podmínkami, které jsou 

ovlivnitelné vládou a veřejnou správou. Objektivní charakteristiky ovlivňují necenovou 

konkurenceschopnost a mají vliv na celkovou konkurenceschopnost státu. 

Doucek (2012) tvrdí, že kromě exportu má pro dlouhodobý rozvoj české 

ekonomiky velký význam i domácí poptávka. Otevřenost ekonomiky přináší výhody ve 

formě snadnějšího transferu technologií, know-how a lidského kapitálu, dále větší daňové 

základny, či tvorby nových pracovních míst.  

3.4.1 Faktory ovlivňující konkurenceschopnost ČR 

Z výsledků strategie mezinárodní konkurenceschopnosti pro ČR vyplývá, že ČR 

ztrácí nákladovou komparativní výhodu (NERV, 2011). Necenová konkurenceschopnost je 

ovšem, ovlivněna více faktory, které odráží další dimenze konkurenceschopnosti. Tyto 

faktory jsou pilíře konkurenceschopnosti, které popisuje Světové ekonomické fórum.  

Pro větší názornost vztahu jednotlivých faktorů na celkovou konkurenceschopnost 

zhotovil NERV (2011) pyramidu konkurenceschopnosti pro ČR (viz diagram 3.2). Faktory 

ovlivňující konkurenceschopnost lze shrnout do tří celků: základní, efektivní a inovační. 

Pyramida umožňuje lépe pochopit vztahy mezi jednotlivými faktory. Spodní část pyramidy 

je tvořena pilíři institucí a makroekonomické stability, pilířem zdraví a základního vzdělání 

a pilířem infrastruktury, které fungují jako základní předpoklady konkurenceschopnosti. 

Inovace se spolu s pilířem zkvalitňování charakteristik podnikání umístily na samotný 

vrchol pyramidy. Důvodem tohoto umístění je podmíněnost na základních faktorech. 

Například inovační faktory (počet vědeckých pracovišť apod.) budou ovlivněny efektivitou 

základních stavebních bloků (např. instituce). Pravidlo podmíněnosti se vztahuje k celé 

pyramidě. Dále platí, že čím podstatnější má pilíř vliv na konkurenceschopnost, tím blíže 

se nachází svislé ose pyramidy. 
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Diagram 3.2: Pyramida konkurenceschopnosti ČR 

 

Zdroj: Národní ekonomická rada vlády (2011). 

Pyramida je barevně kódovaná. Tmavší zbarvení značí ve srovnání se světem horší 

předpoklad pro konkurenceschopnost, zatímco bílá barva vyznačuje komparativní výhodu 

České republiky. Ani v jednom z pilířů se ČR na žebříčku Světového ekonomického fóra 

neumístila mezi prvními dvaceti zeměmi a žádné políčko tím pádem nemá bílou barvu. 

Vzhledem k rozmístění pílířů v pyramidě (spodní část představuje základ, na kterém by se 

mělo stavět) se naskýtá otázka, zda-li je možné být konkurenceschopný. Je možné, aby si 

ČR udržela svou dobrou pozici ve formě inovací, vývoje a výzkumu, když hrozí riziko 

zneužití např. investic plynoucích do podpory inovací, vzhledem k zkorumpovanému a 

nefungujícímu institučnímu prostředí? Odpověď poskytne až budoucí vývoj.  

Z pyramidy konkurenceschopnosti je zřejmé, že na celkovou konkurenceschopnst 

země má vliv více faktorů. Proč jsou tedy inovace prvkem, který je pro vyspělý svět 

klíčový? Schopnost inovovat nabývá významu v delším časovém horizontu. Ve srovnání 

s ostatními faktory produktivity nejsou inovace omezeny ekonomickým zákonem 

klesajících výnosů. Dle MPO (2012a) jsou inovace nástrojem, který je klíčový pro úspěch 

v globální znalostní ekonomice.  

Česká republika se i přes pokles indexu globální konkurenceschopnosti drží nad 

průměrem zemí střední a východní Evropy a WEF (2012) ji považuje spolu s Estonskem za 

jednoho z nejlepších hráčů v rámci východní Evropy. ČR se umístila se svým skóre 4,51 

na 39. pozici v hodnocení celkové konkurenceschopnosti zemí světa. 
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Graf 3.6: Index globální konkurenceschopnosti v letech 2008-2012 

 

Zdroj: WEF (2012), vlastní zpracování. 

3.4.2 Inovační konkurenceschopnost ČR 

Nástrojem pro mezinárodního srovnání inovační výkonnosti v Evropě je Innovation 

Union Scoreboard (IUS, dříve European Innovation Scoreboard). Evropská Unie 

zpracovává sumární inovační index (SII), který slouží pro hodnocení souhrnné inovační 

výkonnosti. SII je komplexním ukazatelem vypočteným jako nevážený průměr 

standardizovaných hodnot všech ukazatelů země. Srovnání všech zemí EU 27 je uvedeno 

v grafu 3.7.  

Graf 3.7: Sumární inovační index v roce 2013 

 

Zdroj: IUS (2013). 

Inovační výkonnost ČR se v posledních letech pohybovala pod pod průměrem EU 

27. Tuto pozici dokládá jak měření inovací Světovým ekonomickým fórem, tak i měření 

Evropy pomocí SII (viz graf 3.8). V rámci GCI vytvářejí inovace subindex složený z pilíře 

inovace a pilíře sofistikované podnikání.  
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Graf 3.8: Faktory inovací v období 2008 - 2012 

 

Zdroj: WEF (2012) a IUS (2013), vlastní zpracování. 

Česká republika patří dle zařazení WEF (2012) do fáze, pro kterou jsou klíčovým 

zdrojem konkurenční výhody inovativní výrobky a služby. Inovace tvoří samotný vrchol 

pyramidy konkurenceschopnosti a představují komparativní výhodu pro ekonomiky 

nacházející se ve třetí fázi vývoje – inovacemi tažené ekonomiky. Podle WEF si ČR vede 

dobře v inovační oblasti, kde se umístila na 32. místě. V evropském srovnání, podle SII, se 

Česká republika nachází na 21. příčce.  

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

2008 2009 2010 2011 2012

In
o

va
ce

 -
 S

II
 

In
o

va
ce

 -
 S

u
b

in
d

e
x 

W
EF

 ČR Inovace
(WEF)

EU 27 (průměr)
- WEF

ČR Inovace (SII)

EU 27 (průměr)
- SII



 

47 

 

4 Doporučení tvůrcům inovační politiky 

Česká republika má dlouholetou tradici v průmyslové oblasti a řadila se mezi velmi 

industralizované země  Evropy už před druhou světovou válkou. Ve 20. letech 20. století 

byl výrobní sektor tvořen z velké části malými a středními podniky, což dalo základy 

podnikatelskému prostředí. V roce 1948 došlo k zestátnění podniků a jejich následnému 

sloučení do velkých firem. 

V komunistické éře byl kladen význam především na extenzivní výrobu, která 

inovace nepodporovala. Pro urychlení  transformace po roce 1989 byly podstatné zejména 

přímé zahraniční investice, které s sebou měly přivést i nové technologie. Po roce 1989 

zažila ČR podnikatelský rozkvět a podnikatelé symbolizovali novou éru. Vzhledem k řadě 

podvodů a tunelování v počátcích kapitalistického období byl pojem podnikatel chápán 

negativně. Tato skutečnost snižovala atraktivitu podnikání a dodnes se tohoto předsudku 

společnost pomalu zbavuje. Dle Heřmana (2008) byly první kroky k vytvoření národního 

inovačního systému podstoupeny až v 90. letech 20. století. Mezi tyto kroky se řadilo 

především zvýšení státních výdajů na vědu a výzkum. 

ČR má pro transformaci na znalostně intenzivní ekonomiku dobrou výchozí pozici. 

Existuje zde kvalitní výzkum, dlouhá tradice v průmyslové výrobě i kreativní lidé. Je však 

potřebné tento potenciál aktivovat a efektivně využít k posilování pozice ČR v globální 

ekonomice.  

Hospodářský růst od roku 2000 posunul ČR na úroveň zemí s vysokým 

hospodářským růstem v EU. Heřman (2008) uvádí, že státní výdaje na VaV nerostly 

srovnatelně s hospodářským růstem a v roce 2010 nedosáhly žádaného cíle vycházejícího 

z cíle EU, a to 3 % HDP. Prvním z kroků směřujících k národní inovační politice byla 

zpráva Národní inovační strategie ČR, kterou vláda přijala v roce 2004. Na základě tohoto 

dokumentu byla vypracována první rámcová inovační politika. Pro rozvoj národního 

inovačního systému mělo význam přijetí Lisabonského programu v roce 2005, který načrtl 

cíle pro vytvoření znalostní společnosti, podporu inovací a dosažení hospodářského růstu.  

Inovační politika není vnímána jako jeden konkrétní strategický, či politický 

dokument, ale spíše jako celkový přístup k podpoře inovací, který zahrnuje relevantní 

politiky, tedy politiku výzkumu, hospodářskou, průmyslovou, vzdělávací, daňovou atd. 
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Funkční inovačního prostředí lze dosáhnout pomocí národních inovačních systémů 

sjednocujících součásti vědeckotechnologické a inovační politiky. Hejda (2004) říká, že 

síla inovačního systému spočívá v kvalitě a četnosti interakcí a zpětných vazbách mezi 

subjekty na poli inovací.  

Dle pojetí Světového ekonomického fóra je zřejmé, že k předpokladům pro růst 

založený na inovacích patří sofistikované a kultivované podnikání a podnikatelské 

prostředí, stejně tak jako samotné inovace. ČR je považována za zemi s vyspělou 

ekonomikou a její rozvoj a konkurenceschopnost je odvozena od schopnosti podniků 

inovovat.  

4.1 Správa inovačního prostředí v ČR 

Vlády vyspělých zemí vnímají inovace jako zdroj konkurenční výhody a vyvolávají 

snahu ji podpořit. Státní výkonná moc je považována za jeden z nejvýznamějších faktorů 

při podpoře inovační a technologické politiky. V politikách jednotlivých států je možné 

pozorovat rozdíly, například při rozdělování úkolů a pravomocí pro veřejný a soukromý 

sektor. Pro úspěšnou inovační politiku je nutné formulovat dlouhodobou vizi rozvoje.  

Na základě lisabonských cílů byla definována řada dokumentů popisující a 

nabízející doporučení pro inovační prostředí ČR. Heřman (2008) tyto dokumenty dělí na 

proevropské a národní. Tyto skupiny jsou navzájem provázané, jelikož při tvorbě 

doporučení vychází ze stejných koncepcí. Zásadní dokumenty pro rozvoj inovací a 

podnikatelského prostředí byly vytvořeny se vstupem do Evropské unie v roce 2004. 

4.1.1 Proevropské dokumenty 

Strategie hospodářského růstu ČR byla vládou schválena v roce 2005. Strategie 

si stanovuje tři cíle. První prioritou je koordinace hospodářské politiky v období 2007–

2013, její přiblížení k úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí EU a zpřístupnění 

prostředků z fondu EU. Vytvoření excelentních podmínek pro občany, podnikatele a 

obchodní společnosti v rámci ekonomických aktivit obsahuje druhý cíl. Posledním z cílů je 

efektivní směřování a alokace veřejných prostředků v oblasti přímé intervence. 

Dokument k dosažení cílů nabízí doporučení na poli výzkumu, vývoje a inovací (Rada 

pro VaVaI, 2005). 
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 Chápání VaV jako zdroje inovací a snaha o jeho posílení navýšením veřejných 

výdajů až na 1 % HDP do roku 2010 (dále např. podpora průmyslového výzkumu, 

ochrana nechráněných výsledků VaV atd.), 

 spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích 

(podpora mobility pracovníků mezi soukromou a akademickou oblastí, vznik 

technologických podniků atd.), 

 význam lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace (motivace studentů VŠ ke 

zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory, vzdělávací programy pro 

podnikatele atd.), 

 snaha o větší efektivnost státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích (vytvoření 

zpětné vazby mezi státními zásahy a podniky). 

Národní program reforem byl přijat v roce 2005 a slouží jako plán pro plnění cílů 

Lisabonské strategie. Podobný program reforem musí zpracovat každá členská země EU a 

předložit jej Evropské komisi. Program na základní úrovni definuje reformní opatření a 

cíle v oblasti trhu práce za účelem podpoření zaměstnanosti a hospodářského růstu. 

Program zahrnuje i priority pro VaVaI.  

Mezi prioritní doporučení pro inovační prostředí ČR patří meziroční zvyšování 

veřejných výdajů na VaV, změna struktury investování do VaV, podpora soukromých 

investic do VaV, zvýšení intenzity využití nástrojů ochrany práv duševního vlastnictví 

vědecko-výzkumnými podniky a institucemi, rozvoj inovační infrastruktury, lepší přístup 

inovujících firem k finančním zdrojům. 

Národní rozvojový plán se vztahuje k vyjednávání podpory ze strukturálních 

fondů  EU a Fondu soudržnosti a slouží jako výchozí dokument pro Národní strategický 

referenční rámec. V ČR byl poprvé vypracován v roce 2003 pro období 2004 až 2006. 

Popisoval současný stav, definoval cíle a zaměření operačních programů.  

Aktuální, v pořadí druhý, rozvojový plán byl vytvořen v roce 2006 pro období 2007 

až 2013. Tento program nabízí analýzu SWOT, předkládá strategické cíle a prioritní osy, 

které jsou dále specifikovány do 24 operačních programů (MMR, 2006). 

Národní strategický referenční rámec je oficiálním programovým dokumentem 

ČR zabývající se využíváním prostředků z fondů EU v období 2007 až 2013. Evropská 
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komise v roce 2007 schválila tento program a jím navržený systém operačních programů, 

sloužících k realizaci strategických cílů. Cíle jsou rozděleny do čtyř skupin: 

 konkurenceschopná česká ekonomika, 

 otevřená flexibilní a soudržná společnost, 

 atraktivní prostředí, 

 vyvážený rozvoj území. 

Pro inovace a inovační prostředí je podstatný zejména cíl Konkurenceschopná 

česká ekonomika, ve kterém se k problematice inovací vztahují dvě prioritní osy. 

Konkurenceschopný podnikatelský sektor, který zahrnuje operační program podnikání a 

inovace, operační program lidské zdroje a zaměstnanost a operační program pro Prahu. 

Podpora VaV a inovací je druhou z prioritních os a spadají pod ni operační program 

výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI), operační program podnikání a inovace a operační 

program vzdělání pro konkurenceschopnost. 

Kohezní politika Evropská unie je uskutečňována v sedmiletých cyklech. Její cíle 

se s časem mění, a to v závislosti na změnách prostředí v EU. Pro období 2007-2013 má 

kohezní politika tři cíle: konvergence, konkurenceschopnost a zaměstnanost v EU. O 

kohezní politice pro období 2014-2020 nyní probíhá jednání, které za ČR koordinuje 

ministerstvo pro místní rozvoj (MMR, 2007). 

4.1.2 Národní dokumenty 

Národní politika výzkumu a vývoje a inovací je zpracovávána ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj. První 

dokument (Národní politika výzkumu a vývoje) byl přijat pro období 2004 až 2008 a byl 

v něm kladen důraz na financování a podporu VaV, právního prostředí, organizační, 

informační a technickou strukturu VaV. V důsledku globalizace je nutné k uchování 

konkurenční výhody navrhnout strategii intenzivního růstu. V červnu 2009 byla vládou 

schválena nová politika VaVaI ČR pro období 2009 až 2015 (s výhledem do 2020), která si 

stanovuje devět cílů, které povedou k rozvoji znalostní společnosti a růstu 

konkurenceschopnosti ČR (Rada pro VaVaI, 2009): 

 prvním cílem je zavedení strategického řízení VaVaI na všech úrovních, založeném 

na systematické analytické činnosti a vyhodnocování dopadů Národní politiky 

VaVaI, 
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 zacílit veřejnou podporu VaVaI na potřeby udržitelného rozvoje v jeho třech 

pilířích (ekonomický, sociální a environmentální rozvoj), 

 zvýšení efektivity systému veřejné podpory VaVaI za pomoci mechanismů, které 

pro poskytování veřejné podpory budou vycházet z evaluace VaVaI, 

 lepší spolupráce veřejného a soukromého sektoru při využívání výsledků VaVaI 

(snadný, rychlý přenos těchto poznatků do praxe, využívání nových poznatků VaV 

v inovacích), 

 lepší zapojení ČR do mezinárodní spolupráce VaVaI, což je zásadní pro udržení 

konkurenceschopnosti a tempa světového technologického vývoje , 

 zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI – dostatek kvalitních výzkumných 

pracovníků a kvalitních absolventů vysokých škol, 

 prostředí stimulující VaVaI, tzn. proinovačního prostředí, které vytváří příznivé 

podmínky pro podnikatelské a výzkumné aktivity, 

 propojení s politikami v jiných oblastech a jejich koordinace (spolupráce veřejné 

správy, implementačních agentur a jiných poskytovatelů veřejné podpory VaVaI), 

 průběžné hodnocení systému VaVaI. 

Pozornost je věnována posílení inovační výkonnosti podnikového sektoru, který 

přispívá k růstu konkurenceschopnosti ČR. Předpokladem je funkční infrastruktura 

podpůrných služeb pro inovační podnikání, zajištění kvalitních a kvalifikovaných lidských 

zdrojů, vytvoření a aplikace cílených finančních nástrojů pro podporu zahájení a rozvoje 

inovačního podnikání a vytvoření podmínek pro lokalizaci výzkumných aktivit 

nadnárodních firem v ČR a pro začlenění těchto firem do národního inovačního systému.  

Naplnění těchto cílů by mělo ČR pomoci stát se do roku 2020 zemí, která bude mít 

vysokou a dlouhodobě udržitelnou životní úroveň občanů postavenou na 

konkurenceschopnosti dané inovacemi a jejich využitím v podnikovém a veřejném sektoru. 

Národní inovační strategie ČR (NIS ČR) schválená v roce 2011 si za cíl klade 

posílení významu inovací a využívání technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a 

zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý ekonomický růst. Slouží také k aktualizaci 

Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR pro období 2012-2020. NIS ČR vznikla 

jako společný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 
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NIS ČR chce pomocí čtyř prioritních os dosáhnout: 

 zvýšení počtu a podílu firem s konkurenční výhodou v oblasti inovací, 

 zlepšení inovačního prostředí (podporující podnikavost, vzdělání, výsledky VaV), 

 zvýšení poptávek firem po inovacích a příznivější podmínky pro využívání 

externích zdrojů, 

 zlepšení vztahu mezi soukromými a veřejnými finančními prostředky. 

Prioritními osami jsou excelentní výzkum (zahrnuje využívání prostředků na VaV, 

výzkumnou infrastrukturu a Evropský výzkumný prostor), rozvoj spolupráce pro transfer 

znalostí mezi podnikovým a akademickým sektorem (spolupráce akademických institucí 

s podniky, spolupráce podniků a VaV institucí atd.), inovační podnikání (služby, 

financování pro inovační podnikání, investiční pobídky, internacionalizace atd.) a lidé (zde 

spadá reforma VŠ, systém celoživotního učení, změny obsahu vzdělávání a rozvoj 

kvalifikovaných pracovníků). Prioritní osy jsou dále rozpracovány do cílů pro naplnění 

daných priorit (MPO, 2012). 

Národní inovační politika ČR (NIP ČR) pro období 2005-2010 tematicky 

navazuje na NIS ČR a představuje snahu o komplexní nastavení koordinované politiky 

státu s ohledem na podmínky ČR. Vizí NIP ČR je vytvoření prostředí, kde podniky aktivně 

inovují a tím posilují produktivitu práce a konkurenceschopnost na mezinárodních trzích 

při vysoké úrovni zaměstnanosti. 

NIP ČR si pro dosažení svého cíle definuje čtyři strategické oblasti: výzkum a 

vývoj jako zdroj inovací, funkční vztah veřejného a soukromého sektoru, lidské zdroje pro 

tvorbu inovací, výkon státní správy ve VaVaI (AIP ČR, 2005). 

Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR ČR) představuje základní dokument ČR 

v oblasti regionálního rozvoje a jeho podpory. Politika regionálního rozvoje se začala 

formovat po přijetí první SRR ČR v roce 2000, kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní 

rozvoj.  Na základě nových nařízení EU byla SRR ČR aktualizována pro období 2007-

2013. 

SRR ČR předkládá souhrnou SWOT analýzu krajů, jejich problémů a předpokladů 

pro rozvoj. Z dokumentu vyplývá, že v ČR je stále velmi silná pozice kvalifikované, 

relativně levné pracovní síly. Mezi silné stránky se řadí i rozvoj výrobních kapacit 
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spojených s realizací přímých zahraničních investic, což podporuje tvorbu vazeb 

tuzemských podnikatelských subjektů se zahraničními. ČR je svědkem dynamického 

rozvoje v sektoru malých a středních podniků. Slabé stránky formují několik skupin. Mezi 

tyto patří například komplikace se zahájením podnikatelských aktivit, nedostatky 

v infrastruktuře, problémy s fungováním trhu práce dané například nízkou mobilitou 

pracovní síly (MMR, 2008). 

Výše uvedené dokumenty reprezentují aktivitu při tvorbě politik v oblasti inovací a 

inovačního prostředí. Pro podporu inovačního prostředí a infrastruktury vznikají také další 

důležité koncepce. Mezi ně se řadí například Koncepce inovací pro oblast průmyslu a 

podnikání, Koncepce podpory malého a středního ponikání, Národní klastrová strategie a 

další strategie pro podporu inovací. 

4.1.3 Účastníci inovačního prostředí 

Z uvedeného výčtu dokumentů je zřejmé, že systém inovačního podnikání vytváří 

mnoho subjektů. Mezi hlavní participanty v oblasti inovací v ČR se dle Národní inovační 

strategie ČR řadí: 

 orgány státní správy a samosprávy, kde spadá vláda ČR, jednotlivá 

ministerstva, Parlament ČR, regionální orgány, Úřad průmyslového vlastnictví, 

 komory, například Agrární komora, Česká advokátní komora, Hospodářská 

komora ČR, Komora auditorů ČR, Komora patentových zástupců, 

 banky, samostatné banky a Bankovní asociace ČR, 

 svazy, agentury, sdružení a nadace, které zahrnují Asociaci inovačního 

podnikání ČR, Asociaci výzkumných organizací, CzechInvest, Českou asociace 

rozvojových agentur, Českou společnost pro nové materiály a technologie, 

Českomoravskou konfederaci odborových svazů, Český svaz 

vědeckotechnických společností, Grantová agentura ČR, Inženýrská akademie 

ČR, Společnost pro podporu transferu technologií, Společnost 

vědeckotechnických parků ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, 

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Technologické centrum AV ČR atd., 

 pracoviště výzkumu a vývoje, zejména Akademie věd ČR, vysoké školy, 

výzkumná a vývojová pracoviště a organizace, 

 zahraniční agentury a organizace, jmenovitě Mezinárodní inovační centrum, 

Technology Innovation Information, Technology Responce Network, 

 podnikatelské subjekty (inovační firmy), 
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 zákazníci, klienti, spotřebitelská veřejnost (jednotlivci, občanská i profesní 

sdružení, vytvářející podněty, spotřebitelskou poptávku a zpětnou vazbu 

v inovačním podnikání). 

4.2 Inovační výkonnost ČR 

Z mezinárodního hodnocení WEF i SII (viz kap. 3.4.2) je zřejmé, že se ČR nachází 

pod průměrem EU 27. Tento oddíl slouží k přiblížení faktorů inovací v ČR a identifikaci 

těch problematických. Pohled na jednotlivé aspekty inovačního prostředí ČR a inovační 

výkonnosti českých podniků v mezinárodním srovnání nabízí graf 4.1. V souladu 

s klasifikací ukazatelů SII do osmi kategorií lze sledovat stav v jednotlivých oblastech 

v porovnání s EU 27 a určit oblasti, ve kterých ČR zaostává za evropskou úrovní. Číselné 

hodnoty v grafu 4.1 se vztahují k hodnotám inovačních faktorů v roce 2013. 

Graf 4.1: Hodnoty indikátorů v ČR vztažené k průměru EU 27

 

Zdroj: IUS (2011, 2013), vlastní zpracování. 
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Oblast lidských zdrojů se nachází pod průměrem EU 27, s jediným prvkem, který 

jej převyšuje – obyvatelstvo ve věku 20-24 let s ukončeným středoškolským vzděláním 

(115 % průměru EU). 

Ve výzkumných systémech ČR zaostává v oblasti často citovaných vědeckých 

publikacích a doktorandů mimo EU, naopak vyniká v účasti na tvorbě odborných publikací 

v mezinárodním týmu.  

Výrazné zaostávání ČR vůči průměru EU 27 je patrné v kategorii podpora VaV. Na 

tomto stavu se výrazně podílí především nízká úroveň využívání rizikového kapitálu pro 

financování podnikových aktivit (11 % průměru EU). Tento stav odráží skutečnost, že 

rozvoj podnikatelských aktivit je v ČR ve větší míře financován z vlastních zdrojů ve větší 

míře, než v EU. Podprůměrná byla také hodnota ukazatele veřejných výdajů na VaV. 

Tento nedostatek se však v posledních letech zaznamenal růst (70 % průměru EU v roce 

2004 a 76 % v roce 2011 na nynějších 96 %). Nad evropský průměr naopak dosáhla 

hodnota skupiny podnikové investice, která zahrnuje ukazatele firemních investic do VaV 

a další nevýzkumné investice firem do inovací.  

V oblasti vazby a podnikatelství vykazuje ČR mírně podprůměrné výsledky 

v porovnání s EU 27. Toto tvrzení potvrzuje zejména relativně intenzivní vzájemná 

spolupráce inovačních malých a středních podniků a institucí na tvorbě inovací.  

Nejslabších výsledků v porovnání s průměrem EU 27 dosahuje ČR v oblasti tvorby 

znalostí a využívání ochrany průmyslového vlastnictví (intelektuální vlastnictví). Na této 

kategorii se výrazně podílí především nízký úroveň podaných patentových žádostí a 

patentových žádostí zaměřených na sociální problematiku. V těchto ukazatelích dosáhla 

ČR pouze na 23 % a 21 % průměru EU 27. V oblasti průmyslových vzorů a ochranných 

známek je pozice ČR poněkud příznivější, ale obecně platí, že využívání nástrojů ochrany 

průmyslového vlastnictví v ČR je na relativně nízké úrovni.  

ČR se pohybuje na úrovni průměru EU 27 v kategorii inovátoři i přes pokles obou 

ukazatelů. Ukazatel inovačních MSP v oblasti procesních a produktových inovací je mírně 

nadprůměrný (102 % EU 27, ze 117 % v roce 2011), zatímco ukazatel organizační a 

marketingové inovace za Evropou zaostává (86 % evropského průměru, pokles ze 102 % 

v roce 2011). Ukazatelé v této oblasti vypovídají o schopnosti českých inovačních podniků 
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intenzivněji zavádět inovace, které zefektivnění produkt, proces či marketingovou a 

organizační činnost. 

Hodnotově velmi diferenciovanými faktory je skupina ekonomických efektů. V této 

skupině se nacházejí ukazatele zaměstnanosti a exportu technologicky či znalostně 

náročných odvětví zpracovatelského průmyslu a služeb, ukazatele prodeje inovačních 

produktů a příjmy za nákup patentů v zahraničí. Lehce nadprůměrná je ČR v oblasti 

exportu high-tech a středně high-tech výrobků (103 % evropského průměru), to je dáno 

především otevřeností a strukturou ekonomiky. ČR je naopak vlivem ekonomické 

struktury za evropským průměrem v oblasti zaměstnanosti ve znalostně náročných 

oborech. V exportu znalostně náročných služeb ČR za evropským průměrem rovněž 

zaostává. V kategorii ekonomických efektů se nachází ukazatel, který má v přehledu ČR 

nejhorší hodnocení – zisk z licencí a patentů ze zahraničí (8 % evropského průměru). Za 

pozitivní lze v této kategorii považovat skutečnost, že podíl prodeje inovačních produktů 

nových pro trh a nových pro firmu (vztaženo k celkovým tržbám podniku) je v ČR výrazně 

nad průměrem EU 27, což naznačuje, že inovační potenciál produktů zaváděných českými 

inovujícími podniky není z hlediska trhu zanedbatelný. 

ČR je podle srovnání jednotlivých ukazatelů SII zemí s mírně podprůměrnou 

inovační výkonností. Relativně silnou pozici ČR oproti průměru EU zaujímá ve skupinách 

vazby na podnikatelství, podnikové investice, inovátoři a ekonomické efekty inovací. 

Nedostatky v inovačním systému ČR jsou v oblasti intelektuálního vlastnictví. Je však 

zřejmé, že podle jednotlivých ukazatelů existuje v každé konkrétní skupině značná 

rozdílnost dosažených hodnot.  

4.3 Návrhy pro zlepšení pozice ČR na poli inovací  

V rámci EU 27 se podle ročenky Světového ekonomického fóra v první desítce 

v pilíři Inovace umístily tyto členské státy: Německo, Finsko, Švédsko, Nizozemí, 

Rakousko a Francie. ČR se umístila na 34. místě. V této oblasti se hodnotila kapacita pro 

inovace, kvalita vědeckých a výzkumných institucí, firemní výdaje na VaV, spolupráce 

univerzit a průmyslu ve VaV, podíl moderních technologií na veřejných zakázkách, počet 

vědců, počet patentů na obyvatele atd. 

V pilíři sofistikované podnikání se do první desítky z členských zemí EU dostalo 

Německo, Belgie, Rakousko, Nizozemí a Velká Británie. V této oblasti se ČR umístila na 
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35. pozici. Hodnocen je počet a kvalita místních dodavatelů, stav rozvoje klastrů, charakter 

konkurenční výhody atd. 

Světové trendy ve vědě a výzkumu ještě stále určují především velké ekonomiky 

jako Spojené státy, Japonsko a Německo. Mezi tyto velké hráče se ovšem dostaly i menší 

země, například Švýcarsko, Skandinávské země a země Beneluxu, což lze chápat 

pozitivně. 

Česká republika za inovativními lídry značně zaostává a podle MPO (2010) by 

měla přistoupit k reformě svého inovačního systému.  

4.3.1 Infrastruktura inovačního prosředí 

Úkoly pro inovační politiku jsou rozděleny mezi několik institucí, z nichž 

nejvýznamější roli hrají MŠMT, jež vypracovává inovační strategie a podporuje veřejné 

univerzity a MPO, kterému spadá úkol podpory podnikatelského prostředí, což zahrnuje 

mj. i podporu spin-off firem
16

 a Ministerstvo pro místní rozvoj, které se zabývá regionální 

politikou.   

Česká republika má k dispozici řadu výzkumných institucí, ale ne vždy je jejich 

práce efektivně propojena s potřebami a zájmy firem. MPO (2010) tyto vazby považuje za 

klíčové pro zajištění transformace financí vkládaných do VaV na finanční zdroje, 

prostřednictvím úspěšné komercionalizace výsledků VaV.  Aktivity nutné ke zvýšení 

konkurenceschopnosti ČR jsou rozdrobeny mezi více úřadů. V zahraniční je přitom běžné, 

že oblast inovací spadá do působnosti jednoho ministerstva – zpravidla se jedná 

o ministerstvo hospodářství či průmyslu a obchodu. Bez racionáoního ujasnění kompetencí 

v oblasti inovací je těžké si představit jejich strategické řízení. 

Inovační politika je v zemích EU realizována různými způsoby. V Dánsku, Irsku a 

Velké Británii spadá pod jedno ministerstvo, ve Španělsku je koordinována více 

ministerstvy a ve Finsku, Švédsku a Nizozemí ji zastává specializovaná agentura. Hejda 

                                                 

 

16
 Spin-off firma je taková, která vznikla tím způsobem, že zaměstnanec opouští organizaci za 

účelem vytvoření nové, sekundární firmy, nicméně významným způsobem vycházející z prvků činnosti 

primární organizace, kterou opouští. Ta má většinou i dominantní vliv v nové firmě. 
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(2004) ukazuje, že nejlepších výsledků dosahují specializované agentury, které řídí a 

zřizuje příslušné ministerstvo.  

V ČR nebyly podstoupeny kroky ve snaze vytvořit jednu komplexní agenturu. 

Otázkou zůstává, zda-li je proces vytvoření takovéto agentury ospravedlněn jejími 

výhodami. Proces restruktualizace by pro Českou republiku znamenal velkou zátěž a 

vzhledem k dokumentům, které inovační politiku sjednocují, není prioritou. V potaz je 

nutné vzít také hodnocení Světového ekonomického fóra, které velmi nízko oznámkovalo 

institucionální prostředí ČR. Pro vytvoření nové instituce je tedy třeba nejprve zlepšit 

základní stavební kameny, na kterých je postavena pyramida konkurenceschopnosti. 

Implementace funkční infrastruktury v oblasti inovací je klíčová pro podporu 

konkurenceschopnosti země. Krokem správným směrem bylo vytvoření Národní inovační 

politiky, ale ani tento dokument není možno považovat za finální řešení. Mezi subjekty 

inovačního procesu, na horizontální i vertikální úrovni, musí probíhat dobrá koordinace a 

spolupráce. Inovační potenciál české ekonomiky dle Heřmana (2008) vytvářejí právě 

jednotlivý aktéři v inovační struktuře. Jedná se o konkrétní firmy, pracoviště, VŠ a další 

hráče, zapojené v oblastech inovací, výzkumu a vývoje, transferu technologií a inovačního 

podnikání. Svou roli hrají i lidské zdroje v inovační sféře.  

4.3.2 Financování inovačních aktivit 

Problematická je oblast financování. Vyspělé země využívají nepřímých a přímých 

nástrojů podporujících inovační podnikání (Kučera, 2008). K nepřímé podpoře patří 

daňové nástroje, které umožní snížit základ daně z příjmu o odečitatelné položky, které 

odpovídají jistému násobku uznatelných nákladů na VaV a dále možnost uplatnění slevy 

na dani, která odpovídá procentu uznatelných nákladů na VaV. Přímé nástroje jsou 

významným nástrojem inovační politiky v evropských vůdčích zemí v oblasti inovací. 

K podpoře zahájení podnikání je možno využít zvýhodněných úvěrů, ke stimulaci podniků 

k inovačním aktivitám státy poskytují granty a zlepšují přístup podniků k finančním 

zdrojům. Pozitivem ČR je přijetí  nepřímé podpory formou odečitatelné položky nákladů 

na VaV od základu daně v roce 2005. 

Inovační aktivity jsou často spojeny s rizikem a to limituje soukromé prostředky 

pro restrukturalizaci a investice do inovačních procesů. Investice rizikového kapitálu je 

hluboko pod průměrem EU 27. Inspiraci nabízejí dle MPO (2010) severské země. Státy 
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jako Švédsko, Finsko, Dánsko považují národní konkurenceschopnost za zásadní 

předpoklad k udržení své vysoké životní úrovně. Tyto země proto vybudovaly systém, 

který inovační firmy propojuje s rizikovým kapitálem. Inovační podniky tak mají 

k dispozici potřebné finanční prostředky a mohou se prosadit na zahraničních trzích dříve 

než jejich konkurence. Systém zahrnuje i síť zahraničních zastoupení fungujících v rámci 

proexportní podpory těchto zemí. Inovační a proexportní politika spolu vytváří společný 

systém. Do systému jsou zařazeny i národní agentury na podporu exportu, které formou 

poradenství pomáhají k účinné internacionalizaci inovačních firem. 

4.3.3 Inovační prostředí 

Inovační lídři vykazují snahu o zlepšení inovačního prostředí, které podporuje 

rozvoj podnikatelských aktivit. Snaha spočívá v zjednodušení veřejné podpory, úpravě 

legislativy stimulující inovační prostředí a snížení administrativní zátěže (Kučera, 2008). 

Úspěchem jsou on-line informační systémy, poskytující podnikům informace. Tyto 

systémy umožňují vstupy do databází, zpřehledňují legislativu a dále také mohou nabízet 

on-line poradenství. Pozitivním krokem ČR je zřízení portálu www.inovace.cz, který se 

pokouší o vytvoření centrálního bodu, kde se mohou setkávat zájemci o inovace a 

vyměňovat si své zkušenosti. 

V rámci inovačního podnikání je naopak nedostatečné zejména prostředí ochrany 

duševního vlastnictví, které ve svém důsledku nemotivuje inovační subjekty k tvorbě 

inovací.To je překážka pro dynamický vývoj subjektů, které se pohybují v konkurenčním 

prostředí. Výrazné zaostávání za Evropou je patrné v oblastech vývoje vynálezů, 

průmyslových vzorů, know-how  atd. Na tomto stavu se podepisuje také nedostatečná 

kapacita v oblasti poradenství pro inovační subjekty. 

Špatná pozice v oblasti ochrany duševního vlastnictví je dána nedostatky 

v legislativním, ale i politickém a strategickém rámci. V ČR nebyl formulován zákon o 

inovacích. Zásadní nedostatek vyplývá z výše uvedeného výčtu strategií. Jednotlivé složky 

hospodářské politiky nejsou zcela zkoordinované s politikou inovací a dlouho neexistovala 

jednotná politika inovací (kombinace průmyslových politik, národních politik VaVaI.). 

Situace se postupně zlepšuje s tvorbou NIS, NIP ČR a také vzniku regionální politiky 

inovací. MPO (2010) ČR poukazuje na vysoký podíl inovačních podniků bez ochrany práv 

duševního vlastnictví (61,9 % v roce 2007), což je ve velkém nepoměru k některým státům 

EU. V EU nejvíce chrání své duševní vlastnictví inovační podniky ve Francii (jen 16,2 % 
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podniků neuplatňuje ochranu). Ochranu patentem v ČR využívá jen 5,1 % inovačních 

podniků. Jako důvod pro nízký počet právně chráněných subjektů v ČR jsou uváděny 

zejména problémy spojené s komplikovaností postupů a zdlouhavostí získání patentu. 

4.3.4 Spolupráce subjektů v oblasti inovací 

Efektivita, s jakou se subjekty podílejí na tvorbě inovací, definuje inovační 

potenciál ČR. Tato efektivita je z velké části odvozena právě od jejich vzájemných vztahů 

spolupráce. V současné době je schopnost národní ekonomiky vytvářet inovace odvislá ne 

od výkonu samostatných subjektů, ale od jejich interakce a vzájemné spolupráce, která 

zahrnuje zpětné vazby mezi subjekty, sdílení a výměnu znalostí. Interakci tří základních 

složek systému (VŠ, podniky, státní správa) popsal Etzkowitz (2002) v modelu Triple 

Helix, viz diagram 4.1. V důsledku požadavků znalostní společnosti připadá univerzitám, 

kromě výuky a výzkumu, i role při uplatňování znalostí a vzniká tak tzv. podnikatelská 

univerzita. Role jednotlivých subjektů se mění a je to právě jejich vzájemná spolupráce a 

symbióza, která umožnuje posunovat hranice konkurenceschopnosti ve znalostní 

společnosti.   

Diagram 4.1: Triple Helix

 

Zdroj: Etzkowitz (2002), str. 4. 

V inovačně vyspělých zemích je dle MPO (2012b) základem úspěšné inovační 

politiky spolupráce inovačních subjektů (podniků, VŠ, výzkumné pracoviště atd.). To je 

jeden z problémů České republiky. Pro srovnání uvádí Heřman (2008) příklad USA, kde je 

běžnou praxí zapojení výzkumu do výuky na vysokých školách při spolupráci s podniky. 

Zároveň je tak zajištěna podpora přípravy studentů pro konkrétní obor. Klusáček (2008) 

dodává, že nutný je i aktivní přístup ze strany VŠ, např. vytvořením studijních oborů a 
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Hospodářství 
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kapacit, které přímo odpovídají zájmům a potřebám podnikatelských subjektů. K řešení 

tohoto problému je nutná podpora užších vazeb mezi „dvěma světy“, tedy sférou výzkumu 

a podnikatelskou sférou. Z hodnocení Innovation Union Scoreboard ČR v této položce za 

Evropou mírně zaostává. 

Pro podporu vzniku inovací je třeba vrátit se k místu vzniku inovací, tedy na 

mikroekonomickou úroveň jednotlivých subjektů (viz Schumpeter, který za tvůrce inovací 

považuje podnikatele). Odpovědí na některé problémy může být užší spolupráce subjektů 

formou klastrů či vědeckotechnických parků.  

Podporování klastrů prosazuje Michael Porter (1998), který je definuje jako soubor 

vzájemně propojených podniků a institucí v oboru, které spolu soutěží, ale také 

spolupracují. Klastry zahrnují i vládní instituce, například univerzity, výzkumné týmy či 

obchodní asociace, které poskytují školení, vzdělávání a inoformace, výzkum a technickou 

podporu. 

Podrobněji popisují vtahy mezi subjekty vědeckotechnické parky, které podporují 

rozvoj inovací. VTP dělí Heřman (2008) do skupin: 

 vědecké parky, které představují komplex inovačních organizací umístěných 

v blízkosti vysokých škol, 

 technologické parky, které podporují technologický transfer a rozvoj high-tech 

technologií,  

 podnikatelská a inovační centra, která nabízí podmínky a zázemí pro start firmy. 

Větší výzkumné celky, v nichž spolupracuje akademická i podniková sféra, jsou 

trendem v zemích s rozvinutější inovační kulturou (Finsko, Dánsko, Velká Británie). ČR 

pod záštitou operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) buduje větší 

výzkumné infrastruktury, které mají k dispozici moderní a kvalitní vybavení. Budoucí 

hrozbou může být finanční udržitelnost těchto celků a zajištění odpovídající náplně. 

Kučera (2008) uvádí, že přínosem může být veřejná podpora poskytovaná na realizaci 

rozsáhlých a dlouhodobých výzkumných projektů, ve kterých jsou společně zapojeny 

výzkumné týmy ze znalostních institucí a podniků. Zaměření těchto projektů odpovídá 

zájmům a výzkumným potřebám podniků, což je důležitým předpokladem pro výstupy 

VaV využitelné v praxi a zajištění výraznějšího podílu soukromých finančních zdrojů. 
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Vědeckotechnické parky zajišťují užší spolupráci mezi inovačními aktéry a snáze 

získávají přístup k dotacím a rizikovému kapitálu. Vědeckotechnické parky dle Heřmana 

(2008) plní funkce spojení tržních a výzkumných subjektů a vytváří prostředí pro rozvoj 

těchto subjektů. VTP do jisté míry řeší i problém ochrany duševního vlastnictví 

prostřednictvím poskytování služeb poradců a expertů. Pro investora rizikového kapitálu je 

firma s funkční patentovou ochranou lákavější investicí. V neposlední řadě zlepšují VTP 

podmínky transferu technologií a šíření znalostí, nejsnadněji na území samotného parku, 

ale i v rámci celé ekonomiky formou spolupráce podnikatelské a vědecké sféry. VTP jsou 

realizátory inovační strategie země, kterou dále podporují vzájemnou kooperací a tím 

zvyšují inovační potenciál ČR. 

Pro vývoj konkurenceschopného inovačního prostředí bude hrát klíčovou roli 

spolupráce inovačních subjektů (privátních i veřejných). Výsledkem bude uplatnění 

invencí v komerčním inovačním procesu, tedy procesu vzniku myšlenky, její realizace  a 

prodeje nově vytvořeného či inovovaného produktu.
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5 Závěr 

Konkurenceschopnost je pojmem, který lze chápat teoreticky, a proto si našla své 

kritiky. Ovšem pravdou je, že v současné době neexistuje jednotná metoda, která by 

dokázala komplexně vystihnout úroveň ekonomiky. Měření konkurenceschopnosti se 

neustále zdokonaluje, největší přínos na této skutečnosti má Světové ekonomické fórum, 

které každoročně vydává aktualizované ročenky konkurenceschopnosti ekonomik světa. 

V těchto ročenkách je rozeznávána pozice inovací jako zdroje konkurenční výhody 

vyspělých ekonomik. Inovacím je přikládán velký význam, tento trend je znatelný zejména 

v nejrozvinutějších zemích Evropy. Světové ekonomické fórum je jen jeden z hodnotitelů 

konkurenceschopnosti, objektivním názorem nelze posoudit, která organizace vykonává 

nejlepší práci. Pro svou velkou databázi kvantitativních ukazatelů byla pro třetí kapitolu 

zpracována data této organizace. Doplňkové údaje o inovacích byly čerpány z inovační 

databáze Evropské unie. 

Na zkoumaném vzorku zemí Evropy bylo empirickým postupem zjištěno, že 

inovace mají vliv na konkurenceschopnost. Tato skutečnost platí u vyspělých zemí, kde 

inovace představují vrchol pyramidy konkurenceschopnosti a jsou posledním východiskem 

pro udržení kroku s  rychle se rozvíjejícími se znalostními ekonomikami. Naopak u méně 

rozvinutých zemí nebudou mít inovace zásadní vliv na konkurenceschopnost, významější 

roli budou hrát základní stavební kameny konkurenceschopnosti, jako např. 

makroekonomické zázemí či institucionální prostředí. Byla zjištěna velmi silná korelace ve 

vztahu inovací a konkurenceschopnosti i inovací a ekonomické úrovně. Na základě 

regresního modelu byly definovány matematické zápisy funkcí, které vliv inovací popisují. 

Tyto funkce vypovídají o lineárním pozitivním vlivu inovací jak na konkurenceschopnost, 

tak i na ekonomickou úroveň zemí. 

Mezi země, které inovativní výrobky a služby pokládají za klíčový zdroj 

konkurenční výhody, se řadí i Česká republika. Podle celosvětového srovnání Světovým 

ekonomickým fórem si ČR vede dobře v inovační oblasti, kde se umístila na 32. místě. 

V evropském srovnání podle SII se Česká republika nachází na 21. příčce. Národní 

inovační výkonnost se v posledních letech pohybovala pod pod průměrem EU 27. 

Oblast inovační výkonnosti je v České republice velmi různorodá. Na 

podprůměrnou pozici mají vliv, dle výsledků Evropské Unie, zaostávání v oblasti často 
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citovaných vědeckých publikací a doktorandů mimo EU, podpora VaV, zisk z licensí a 

patentů ze zahraničí. Nejslabších výsledků v porovnání s průměrem EU 27 dosahuje ČR 

v oblasti tvorby znalostí a využívání ochrany průmyslového vlastnictví. Tento výčet 

zahrnuje pouze nejhorší oblasti onovačního prostředí České republiky.  

Na základě identifikace problémových oblastí byla navržena doporučení, která jsou 

popsána ve čtvrté kapitole. Jsou vymezeny čtyři hlavní skupiny, na které je třeba se zaměřit 

při tvorbě inovační politiky. První oblastí je infrastruktura inovačního prostředí, kde je za 

nedostatek považována rozdrobenost aktivit nutných ke zvýšení konkurenceschopnosti 

mezi více úřadů České republiky. Pro strategické řízení v oblasti inovací je samozřejmostí 

ujasnění kompetencí. Řešení nabízejí úspěšné inovativní státy Evropy (zejména Finsko, 

Švédsko, Nizozemí), kde řízení inovací spadá do působnosti jedné instituce. 

Druhou oblastí návrhu je financování inovačních aktivit. Inovační aktivity nemusí 

být vždy úspěšné a jsou z logiky věci spojené s rizikem. Pro finanční podporu inovací by 

tedy měl pozitivní dopad vstup rizikového kapitálu. K inspiraci opět slouží severské země, 

které vybudovaly systém, který inovační firmy propojuje s rizikovým kapitálem. Inovační 

podniky tak mají k dispozici potřebné finanční prostředky a mohou se prosadit na 

zahraničních trzích dříve než jejich konkurence. 

Třetí oblastí, která by zasluhovala zlepšení, je inovační prostředí, jež obsahuje 

nedostatky v legislativním, ale i politickém a strategickém rámci. Řešení politického rámce 

přesahuje svým rozsahem rámec této práce. Situaci by ovšem prospěly následující úkoly: 

zjednodušení veřejné podpory, úprava legislativy stimulující inovační prostředí a snížení 

administrativní zátěže vybudováním informačních systémů a on-line platforem. 

Předmětem posledního doporučení je spolupráce subjektů v oblasti inovací. Nelze 

zapomenout na to, že inovace vznikají na mikroekonomické úrovni podniků, univerzit a 

dalších subjektů.  Spolupráce mezi těmito subjekty zvyšuje efektivitu s jakou se tvoří 

inovace a definuje inovační potenciál České republiky. Je proto v zájmu státu symbiózu 

podnikové a akademické sféry podporovat a rozvíjet.
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