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Anotace 

V diplomové práci „Absorpce finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie 

v kontextu meziregionálních disparit České republiky“ by měla být dokázána hypotéza, ţe 

finanční prostředky z evropských strukturálních fondů jsou vynakládány účelově tak, aby 

docházelo k postupnému sniţování rozdílů v regionálním rozvoji České republiky. První 

část práce se zaměří na výběr indikátorů, podle kterých budou kraje ČR hodnoceny, a na 

analýzu jednotlivých operačních programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů 

Evropské unie, které jsou v České republice v letech 2007-2013 realizovány. Na základě 

vybraných indikátorů a analýzy operačních programů budou v další části práce vybrány 

dva z těchto operačních programů. V poslední části práce budou porovnány jednotlivé 

kraje a zhodnoceno čerpání finančních prostředků z vybraných operačních programů 

v kontextu zjištěných meziregionálních disparit České republiky tak, aby byla potvrzena 

nebo vyvrácena počáteční hypotéza.  

 

 

Klíčová slova 

Disparity v regionálním rozvoji, regionální rozvoj, strukturální fondy, inovace. 
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Annotation 

In this thesis „Financial Absorption of Structural Fund of European Union in Czech 

Regional Disparity Context“ should be proved hypothesis that money from European 

structural funds are spend purposefully in order to gradually reduce disparities in regional 

development of the Czech Republic. The first part of this thesis will focus on the selection 

of indicators, according to which will be the Czech regions evaluated, and analysis of 

operational programs co-financed from European Union structural funds, which are 

realized in the Czech Republic in 2007-2013. In the next part on the basis of analysis and 

selected indicators will be two of the operation programs chosen. In the last part of thesis 

will be compared individual regions and evaluated drawing of funds from selected 

operational program in the context of inter-regional disparities of the Czech Republic to 

confirm or refute the initial hypothesis. 

 

 

Key Words 

Disparities of regional development, regional development, structural funds, innovation. 
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Úvod 

Hlavním cílem diplomové práce na téma Absorpce finančních prostředků ze strukturálních 

fondů Evropské unie v kontextu meziregionálních disparit České republiky je zjistit, zda 

jsou prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie vynakládány za účelem sniţování 

regionálních rozdílů v rámci České republiky.  

Téma práce bylo zvoleno, protoţe strukturální fondy a čerpání finančních prostředků 

z těchto fondů je velmi aktuální téma. V letech 2007 – 2013 bylo v České republice 

zřízeno osm tématických operačních programů v rámci cílů Konvergence, dva operační 

programy na území hlavního města Prahy v rámci cíle Konkurenceschopnost a 

zaměstnanost a pět operačních programů v rámci cíle Evropské územní spolupráce. 

V rámci těchto operačních programů od roku 2007 do současnosti bylo v České republice 

realizováno nebo se realizuje téměř 21 000 projektů s finanční dotací z fondů Evropské 

unie, které vede více neţ 20 tisíc různých subjektů (obcí, měst, krajů, občanských sdruţení, 

škol, firem a různých neziskových organizací) s celkovou finanční podporou přesahující 

286 miliard Kč.  

Dalším hlavním tématem, o které se diplomová práce opírá, je také velmi aktuální politika 

hospodářské a sociální soudrţnosti nebo také regionální politika Evropské unie, která je 

jedním ze základních pilířů tohoto společenství. Jejím hlavním cílem je sniţování 

hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými členskými státy a jejich 

jednotlivými regiony pomocí přerozdělování finančních prostředků právě Evropského 

sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje a dalších fondů Evropské unie 

tak, aby docházelo k postupnému sniţování těchto hospodářských a sociálních rozdílů 

mezi jednotlivými regiony a členskými státy.  

 V současné době spatřuje EU jako nejdůleţitější prvek k posílení vlastní 

konkurenceschopnosti investice do vědy a výzkumu, posílení inovačních aktivit podniků a 

zlepšení kvality lidských zdrojů. Česká republika se ztotoţňuje s těmito cíly EU a i zde 

dochází k postupnému přecházení na znalostní ekonomiku a investice do vědy, výzkumu a 

inovací stále rostou a to i díky finanční podpoře ze strukturálních fondů EU.  
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Tato diplomová práce spojuje všechna tato témata, téma čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů EU a problém meziregionálních disparit na území České republiky 

v kontextu investic do vědy, výzkumu a inovací.  

Prvním krokem byla analýza operačních programů, které v České republice 

v programovacím období 2007 - 2013 fungují. Následně byly vybrány operační programy, 

které se zaměřují na podporu vědy, výzkumu a inovačních aktivit a indikátory, podle 

kterých byla hodnocena inovační výkonnost jednotlivých krajů České republiky.  

Dalším krokem bylo blíţe představit vybrané operační programy a přiblíţit jejich 

specifické cíle. Ze seznamu příjemců dotací z evropských fondů, které jsou veřejně 

přístupné a vedou je jednotlivá ministerstva, bylo následně zjištěno kolik projektů z dvou 

vybraných operačních programů a s jakou finanční dotací je v kaţdém z jednotlivých krajů 

realizováno.  

V poslední kapitole této diplomové práce bylo zhodnoceno, zda a do jaké míry je nebo 

není splněn výchozí předpoklad, ţe finanční prostředky z dvou vybraných operačních 

programů plynou převáţně do krajů, které v daném ukazateli vykazují nejhorší výsledky, 

tak aby byl splněn hlavní cíl regionální politiky Evropské unie.  
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1. Základní definice 

V této kapitole budou definovány základní pojmy, které budou dále pouţívány v této 

diplomové práci (DP). 

1.1 Regionální rozvoj 

1.1.1 Definice regionálního rozvoje, regionální politiky a regionu 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) definuje ve své knize Strategie regionálního 

rozvoje České republiky regionální rozvoj jako „růst socioekonomického a 

environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionů vedoucí ke zvyšování 

ţivotní úrovně a kvality ţivota jejich obyvatel. V tomto ohledu jde o dynamický a 

vyváţený rozvoj regionální struktury příslušného územního celku a jeho částí (regionů, 

mikroregionů) a odstraňování, popřípadě zmírňování, regionálních disparit.“1 

MMR v příručce Fondy EU: Glosář základních pojmů2 definuje regionální politiku jako 

všechna opatření, pomocí kterých vláda dosahuje vyváţeného rozvoje státu nebo územního 

obvodu kraje, včetně regionálního rozvoje, dále také regionální politika koordinuje a 

realizuje hospodářskou a sociální soudrţnost mezi jednotlivými regiony. Dále MMR 

definuje regionální politiku ve Strategii regionálního rozvoje České republiky3 jako 

„soubor intervencí, zaměřených podle konkrétní situace státu a jeho regionů a podle 

očekávaných vývojových tendencí, na podporu opatření vedoucích k růstu ekonomických 

aktivit a lepšímu územnímu rozloţení v území a k rozvoji infrastruktury. Základní 

podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace prostředků na tyto priority.“ 

                                                           

1
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Strategie regionálního rozvoje České republiky, s. 7 

2
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Fondy EU: Glosář základních pojmů, s. 45  

3
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Strategie regionálního rozvoje České republiky, s. 7 
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Region je základním pojmem regionální politiky, lze jej definovat jako geograficky 

vymezený prostor, který můţe být vymezen na základě fyzicko-geografických znaků 

(reliéf, klima, vodstvo atd.) nebo na základě sociálně-geografických znaků, tyto regiony 

mají většinou jedno centrum a relativně prostorově uzavřené vztahy. Druhé vymezení 

regionu je v současné době častější.  

Aby regionální politika EU plnila svou funkci, bylo nutné rozdělit Evropu na vzájemně 

srovnatelné regiony, sjednotit statistické přístupy k regionům a stanovit jasná kritéria. 

Statistický úřad EU (EUROSTAT) vypracoval v roce 1986 Systematizaci územních 

statistických jednotek NUTS (Nomenclature Unit of Territorial Statistic), která dělí celé 

území EU na srovnatelné územní celky. Toto územní dělení má celkem 5 úrovní4: 

 NUTS1 – velká územní jednotka, obvykle tvořena jedním státem nebo několika 

celky, průměrný počet obyvatel této jednotky je okolo 5 milionů (ČR představuje 

jeden celek NUTS1) 

 NUTS2 – niţší jednotka na úrovni středního územně správního článku v členění 

státu, počet obyvatel této jednotky se pohybuje mezi 1 - 2 miliony (v rámci ČR 

vytvořeno 8 jednotek NUTS2 - Praha, Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod, 

Jihozápad, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko) 

 NUTS3 – úroveň niţšího správního celku, počet obyvatel se pohybuje mezi 200 -

400 tisíci (v rámci ČR představuje NUTS3 14 krajů) 

 NUTS4 – místní samosprávní jednotka (v rámci ČR bývalé okresy) 

 NUTS5 – nejniţší samosprávní jednotka, nejčastěji jí bývá obec (v rámci ČR 

jednotlivé obce) 

                                                           

4
 KOLEKTIV AUTORŮ, EURION, o. s., Minimum o regionální a strukturální politice EU, s. 141 
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Statistické jednotky NUTS2 v ČR zaujímají poměrně velké územní celky a jsou v mnoha 

ohledech velmi nehomogenní. Statistické jednotky NUTS4 naopak v mnoha případech 

představují velmi malé území a jejich počet v ČR dosahuje téměř 80. Statistická data 

jednotlivých okresů jsou velmi těţko dostupná, protoţe toto územní členění se jiţ několik 

let nepouţívá. Současné kraje ČR splňují na rozdíl od dvou výše uvedených územních 

celků všechny podmínky – jedná se o přiměřeně veliké a relativně homogenní území, jehoţ 

statistická data jsou snadno dostupná, a proto bude regionem v této DP práci myšlena 

statistická jednotka NUTS3, kterou v ČR zastupuje 13 krajů a území hlavního města Prahy. 

 

  

Obrázek 1: Statistické jednotky NUTS3 v České republice5  

                                                           

5
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, Oficiální internetové stránky, dostupné on - line 

http://www.mmr.cz/getfile/136a2668-45dd-41a1-8f98-7da6b3219c6a/1116441456180.aspx [cit. 2011-03-08] 

http://www.mmr.cz/getfile/136a2668-45dd-41a1-8f98-7da6b3219c6a/1116441456180.aspx
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1.1.2 Současné teorie regionálního rozvoje 

Teorií regionálního rozvoje existuje poměrně velké mnoţství a jsou klasifikovány mnoha 

způsoby. Všechny tyto teorie lze rozdělit do dvou základních skupin6: 

 Konvergenční teorie – teorie regionální rovnováhy – základní společnou myšlenkou 

všech těchto teorií je, ţe základní tendencí regionálního rozvoje je vyrovnávání 

rozdílů mezi regiony 

 Divergenční teorie – teorie regionální nerovnováhy – tyto teorie naopak prosazují 

názor, ţe v regionálním rozvoji dochází spíše k dalšímu prohlubování regionálních 

rozdílů 

Tabulka 1: Hlavní vývojové etapy teorií regionálního rozvoje a regionální politiky 

Obecný ekonomický 

přístup 

Převaţující teorie 

regionálního rozvoje 
Regionální politika 

Neoklasický 

(1920 – 1940) 

Teorie regionální nerovnováhy 

(zejména tzv. neoklasické 

modely) 

Základní koncept „dělníci za 

prací“, pouţívány nástroje 

zvyšující mobilitu pracovních sil 

Keynesiánský 

(1950 – 1975) 

Teorie regionální nerovnováhy 

(např. teorie kumulativních příčin, 

teorie pólů růstu) 

„práce za dělníky“, nástroje 

podporující příliv investic ze 

soukromého i veřejného sektoru 

do problémových regionů 

(investiční dotace, relokace 

institucí) 

                                                           

6
 BLAŢEK, J., UHLÍŘ, D., Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace, s. 13 
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Neomarxistický 

(1970 – 1985) 

Teorie regionální nerovnováhy 

(např. teorie nerovné směny) 

Návrhy na opatření neomarxisté 

neformulovali, v některých 

socialistických zemích byla 

regionální politika velmi účinná, 

ale za cenu ztráty ekonomické 

výkonnosti a vnější 

konkurenceschopnosti celého 

státu 

Neoliberální 

(1975 –) 

Teorie regionální nerovnováhy i 

rovnováhy (např. nová teorie 

růstu, teorie závislosti na zvolené 

cestě) 

„podpora lokální iniciativy“, 

podpora malých a středních firem, 

decentralizace kompetencí, 

deregulační opatření 

Institucionální 

(1980 - ) 

Teorie regionální nerovnováhy 

(např. teorie průmyslového 

okrsku, teorie učících se regionů) 

„spolupráce a inovace“, podpora 

malých a středních firem, šíření 

inovací, networking, 

gradualistická proměna místních 

institucí zaloţená na učení 

Zdroj: BLAŢEK, J., UHLÍŘ, D., Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace, s. 

14 

Jedním ze současných přístupů k teorii regionálního rozvoje je institucionální přístup, který 

říká, ţe klíčem k pochopení regionálních rozdílů jsou oblasti technologie a technologické 

inovace, pojetí firmy a instituce. Mezi základní institucionální teorie patří:7 

 Teorie výrobních okrsků a flexibilní specializace - za nejvýznamnější subjekt 

regionálního rozvoje jsou v této teorii povaţovány malé firmy a jejich asociace a 

podpůrné instituce. Za základní faktor ekonomického úspěchu regionu jsou 

pokládány těsné mezipodnikové vazby zaloţené na důvěře a vzájemné výhodnosti, 

specializace, která se pojí s inovací a schopností flexibilně reagovat na měnící se 

trendy v poptávce. Regiony výrobních okrsků jsou charakteristické hustými sítěmi 

                                                           

7
 BLAŢEK, J., UHLÍŘ, D., Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace, s. 149 - 150 
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mezipodnikových vazeb a kontaktů mezi malými a středně velkými firmami, 

vztahy zaloţenými na důvěře a spolupráci a konkurenční výhoda zaloţená na 

inovacích a přizpůsobivosti, nikoliv na cenové konkurenci.8 

 Teorie učících se regionů - prosazuje názor, ţe zdrojem konkurenceschopnosti 

jednotlivých regionů je schopnost učit se a vytvářet kulturní klima, která napomáhá 

inovacím, za nestrategičtější surovinu jsou v této souvislosti povaţovány znalosti. 

V důsledku sniţování dopravních nákladů, neexistence mezinárodních bariér a 

rozvoje komunikací je většina faktorů v současné době povaţována za mobilní, 

jediným lokálním a nemobilním faktorem ale stále zůstávají znalosti a schopnost 

učit se. Nejdůleţitějším přínosem této teorie je snaha systematicky analyzovat 

procesy, kterými v regionech vzniká a udrţuje se schopnost vytvářet nové poznatky 

a vědomosti. Regionální politika tedy v tomto případě podporuje rozvoj vazeb mezi 

školami, samosprávou, výzkumnými institucemi a firmami.9  

Současné období regionální politiky, které se datuje od 70. let minulého století do 

současnosti, je charakteristické podporou lokálních iniciativ, které ve veřejném sektoru 

vedou k decentralizaci a propojení regionálních politik s podpůrnými politikami státu, 

typickým příkladem je současná politika hospodářské a sociální soudrţnosti EU. 

Výrazným rysem současné regionální politiky je také zvýšený důraz na monitorování 

průběhu podpůrných programů a hodnocení jejich účinnosti.10  

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, ţe současná regionální politika je charakteristická 

hlavně podporou malých a středních firem a rozvojem a podporou tvorby a šíření inovací. 

Malé a střední firmy přispívají v regionech významným způsobem ke sníţení 

nezaměstnanosti, mají schopnost vytvářet a měnit podnikatelské klima, díky schopnosti 

flexibilně reagovat na změny trhu udrţují konkurenční prostředí a jsou nositeli inovací. 

Podpora a šíření inovací nabývají v regionech významu v delším časovém horizontu. Jedná 
                                                           

8
 BLAŢEK, J., UHLÍŘ, D., Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace, s. 150 - 154 

9
 BLAŢEK, J., UHLÍŘ, D., Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace, s. 158 - 168 

10
 BLAŢEK, J., UHLÍŘ, D., Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace, s. 167 - 169 
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se hlavně o podporu při zřizování vědeckých parků a podporu spolupráce mezi 

univerzitami, výzkumnými institucemi, státními a místními orgány a soukromými firmami.  

1.1.3 Disparity v regionálním rozvoji 

Disparity v regionálním rozvoji jsou MMR11 definovány jako „rozdíly v úrovni 

hospodářského, environmentálního a sociálního rozvoje regionů v míře, která je 

celospolečensky uznána za neţádoucí. Za regionální disparity nelze např. povaţovat 

rozdíly vyplývající z rozmanitosti podmínek jednotlivých regionů a z nich vyplývající 

rozdíly v kvalitě ţivota např. v městských nebo venkovských oblastech, kde se výhody a 

nevýhody navzájem vyvaţují.“ 

V časopise Regionální disparity jsou disparity definovány jako „rozdílnost, resp. nerovnost 

znaků, jevů či procesů, jejichţ identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl 

(poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, politický)“ a regionální disparity jako 

„rozdílnost nebo nerovnost znaků, jevů či procesů majících jednoznačné územní umístění 

(lze je alokovat ve vymezené územní struktuře) a vyskytujících se alespoň ve dvou entitách 

této území struktury“12 

Faktory ovlivňující vznik a vývoj regionálních disparit jsou uvedeny v časopise Regionální 

disparity13 takto:  

                                                           

11
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Strategie regionálního rozvoje České republiky, s. 7 

12 KUTSCHERAUER, A., Východiska výzkumu regionálních disparit v územním rozvoji České republiky, 

Regionální disparity, 2007, roč. 1, č. 1, s. 7. ISSN 1802-9450. Dostupné on – line 

http://disparity.vsb.cz/dokumenty2/wp_1.pdf  [cit. 2010-12-13]  
13 HUČKA, M.: Vznik a příčiny územních nerovností, Regionální disparity, 2007, roč. 1, č. 5, s. 16 – 18. 

ISSN 1802-2170. Dostupné on – line http://disparity.vsb.cz/dokumenty2/wp_1.pdf [cit. 2010-12-13] 

http://disparity.vsb.cz/dokumenty2/wp_1.pdf
http://disparity.vsb.cz/dokumenty2/wp_1.pdf


 

23 

 

 Primární faktory 

 ,Nízká mobilita pracovních sil – reakce lidí na rozdíly ve mzdách jsou pomalé ـ

nabídka se opoţďuje za poptávkou a vznikají regionální rozdíly v příjmech 

obyvatel 

 Nízká mobilita kapitálu – existuje silná nepřizpůsobivost kapitálu na změny ve ـ

výrobních faktorech 

 Geografické faktory – špatné přírodní vybavení regionu, umístění regionu na ـ

periferii má za následek vysoké náklady na dopravu, špatný přístup k zákazníkům a 

informacím nebo potřebným sluţbám 

 Ekonomická struktura regionu – orientace regionů na útlumová nebo prosperující ـ

odvětví 

 ,Další primární faktory – například politická rozhodnutí územní samosprávy ـ

institucionální faktory nebo územní uspořádání 

 Sekundární faktory 

 Vnější ekonomika – technická, finanční a dopravní infrastruktura sousedících ـ

regionů nebo kontakt s centrálními úřady 

 Demografická situace – kvalita obyvatel, jejich věk, vzdělanost nebo pohlaví a ـ

rozloţení v rámci územního celku 

 Rigidita nákladů a cen – pomalé reakce na změny v poptávce a nabídce nebo růst a ـ

pokles mezd bez ohledu na produktivitu práce a situaci na trhu práce 

 Faktory prostředí – přitaţlivost prostředí hraje velkou roli pro příliv nových odvětví ـ

a zahraničních investorů do regionu 

 Ostatní faktory – další faktory, které mají vliv na vznik regionálních disparit ـ
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V této práci budou regionální disparity chápany a hodnoceny z pohledu inovačního 

potenciálu jednotlivých krajů, protoţe všechny současné teorie regionálního 

rozvoje povaţují inovační aktivity za klíč k úspěšnému rozvoji regionů. A naopak 

regiony, které nejsou schopny pruţně reagovat na měnící se ekonomické a trţní 

prostředí, za ostatními regiony zaostávají.   

1.2 Regionální politika Evropské unie 

Evropská unie se svými 27 státy a 495 miliony občanů je jednou z nejbohatších částí světa, 

přesto mezi jejími členskými státy a jednotlivými regiony, kterých má EU 271, existují 

velké hospodářské a sociální rozdíly. Po posledním rozšíření EU v roce 2007, kdy se k EU 

připojilo Bulharsko a Rumunsko, se tyto ekonomické a sociální rozdíly značně 

prohloubily.   

V současné době je nejbohatším státem EU Lucembursko (271 % průměru EU 27 HDP na 

obyvatele v paritě kupní síly) a naopak nejchudším státem je Rumunsko (45 % průměru 

EU 27 HDP na obyvatele v paritě kupní síly)14. Evropská komise ve svých oficiálních 

materiálech uvádí, ţe 43 % celkové hospodářské produkce EU je vyrobeno na území 

„pětiúhelníku“ mezi Londýnem, Hamburkem, Mnichovem, Milánem a Paříţí, který 

představuje pouze 14 % celkového území EU.15 A mezi jednotlivými regiony jsou tyto 

hospodářské a sociální rozdíly ještě větší.  

 

 

                                                           

14
 EUROSTAT, Oficiální internetové stránky, dostupné on-line 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb010&plugin=0 

[cit. 2010-11-13] 

15
 EVROPSKÁ KOMISE, Práce pro regiony: Regionální politika EU 2007 – 13, s. 4, dostupné on-line 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/pres_en.htm [cit. 2010-11-13] 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb010&plugin=0
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/pres_en.htm
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Obrázek 2: HDP na obyvatele v paritě kupní síly16 

Regionální politika je jedním ze základních pilířů EU, jejímţ cílem je „podporovat 

hospodářskou a sociální soudrţnost sniţováním rozdílů ve stupni rozvoje jednotlivých 

regionů. Regionální politika přináší skutečnou přidanou hodnotu prostřednictvím 

spolufinancování konkrétních projektů na podporu regionů, měst a jejich obyvatel. 

Záměrem je umoţnit regionům plnit svou úlohu, pokud jde o podporu růstu a 

konkurenceschopnosti, a zajistit výměnu nápadů a osvědčených postupů.“17, jak je uvedeno 

na oficiálních stránkách Evropské unie. V broţuře, kterou vydalo Generální ředitelství pro 

regionální politiku je dále uvedeno, ţe evropská regionální politika je zaloţena na 

                                                           

16
 EUROSTAT, Oficiální internetové stránky, dostupné on-line 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?timeScale=1&mapType=choropleth&compare=axis

XValue&axisXScale=6&numberClasses=5&colourShading=Group1&method=quantiles&selectedLayers=nu

ts0-40mcntry,nuts1-40m,nuts2-40m,nuts3-

40m,eulakes&pieColors=black&lastDataAlgorithmValue=yes&tab=map&init=1&toolbox=types&language=

en&pcode=tsieb010&plugin=1# [cit. 2010-11-07] 

17
 EVROPSKÁ KOMISE, Oficiální stránky Evropské komise – Regionální politika – Inforegion, dostupno 

on-line http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/why/index_cs.htm [cit. 2010-11-07] 

Legenda   
Počet 

případů 

 45 -63 6 

  63-93 6 

  93-116 8 

  116-122 4 

  122-71 5 

  Žádná 
data 

5 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?timeScale=1&mapType=choropleth&compare=axisXValue&axisXScale=6&numberClasses=5&colourShading=Group1&method=quantiles&selectedLayers=nuts0-40mcntry,nuts1-40m,nuts2-40m,nuts3-40m,eulakes&pieColors=black&lastDataAlgorithmValue=yes&tab=map&init=1&toolbox=types&language=en&pcode=tsieb010&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?timeScale=1&mapType=choropleth&compare=axisXValue&axisXScale=6&numberClasses=5&colourShading=Group1&method=quantiles&selectedLayers=nuts0-40mcntry,nuts1-40m,nuts2-40m,nuts3-40m,eulakes&pieColors=black&lastDataAlgorithmValue=yes&tab=map&init=1&toolbox=types&language=en&pcode=tsieb010&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?timeScale=1&mapType=choropleth&compare=axisXValue&axisXScale=6&numberClasses=5&colourShading=Group1&method=quantiles&selectedLayers=nuts0-40mcntry,nuts1-40m,nuts2-40m,nuts3-40m,eulakes&pieColors=black&lastDataAlgorithmValue=yes&tab=map&init=1&toolbox=types&language=en&pcode=tsieb010&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?timeScale=1&mapType=choropleth&compare=axisXValue&axisXScale=6&numberClasses=5&colourShading=Group1&method=quantiles&selectedLayers=nuts0-40mcntry,nuts1-40m,nuts2-40m,nuts3-40m,eulakes&pieColors=black&lastDataAlgorithmValue=yes&tab=map&init=1&toolbox=types&language=en&pcode=tsieb010&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?timeScale=1&mapType=choropleth&compare=axisXValue&axisXScale=6&numberClasses=5&colourShading=Group1&method=quantiles&selectedLayers=nuts0-40mcntry,nuts1-40m,nuts2-40m,nuts3-40m,eulakes&pieColors=black&lastDataAlgorithmValue=yes&tab=map&init=1&toolbox=types&language=en&pcode=tsieb010&plugin=1
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/why/index_cs.htm
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solidaritě mezi jednotlivými členskými státy EU, kterou se posiluje hospodářská, sociální a 

územní soudrţnost pomocí růstu jednotlivých regionů a zmenšování rozdílů mezi nimi18. 

V letech 2007 – 2013 budou výdaje na regionální politiku přibliţně 350 miliard Euro, coţ 

tvoří 36% celkového rozpočtu EU v tomto období. „Prioritou jsou členské státy EU ve 

střední a východní Evropě a regiony ostatních členských států se zvláštními potřebami. 

Dvanáct zemí, které se připojily k EU v roce 2004, obdrţí v období 2007-2013 51 % všech 

výdajů na regionální rozvoj, ačkoli v nich ţije méně neţ čtvrtina celkového obyvatelstva 

unie“, jak dále uvádějí jiné oficiální webové stránky EU zaměřené na regionální rozvoj
19

. 

1.2.1 Evropská unie a inovace 

Dalším velmi důleţitým prvkem současné politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU, 

jsou činnosti v oblasti vědy a inovací. Hlavním cílem politiky v oblasti výzkumu a 

technologického rozvoje je vytvořit z EU jednu z předních světových ekonomik 

zaloţených na vědomostech. V programovacím období 2007 – 2013 je z prostředků 

strukturálních fondů největší objem prostředků (24 % z celkového rozpočtu) věnován 

právě na podporu, tvorbu a šíření inovací.  

„EU usiluje o vytvoření jednotného Evropského výzkumného prostoru, v němţ by se 

propojila evropská výzkumná pracoviště světového významu a v němţ by se poznatky 

předávaly efektivním způsobem. Spolupráce mezi evropskými zeměmi se dále posiluje 

prostřednictvím špičkové infrastruktury a společné tvorby výzkumné politiky.“, jak uvádí 

oficiální internetové stránky EU.20 

                                                           

18
 EVROPSKÁ KOMISE, Práce pro regiony: Regionální politika EU 2007 – 13, s. 4, dostupné on – line 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/pres_en.htm [cit. 2010-11-13] 

19
 EVROPSKÁ UNIE, Oficiální internetové stránky: Regionální politika, dostupné on – line 

http://europa.eu/pol/reg/index_cs.htm [cit. 2010-11-04] 

20
 EVROPSKÁ UNIE, Oficiální internetové stránky: Politiky a činnosti, dostupné on-line 

http://europa.eu/pol/rd/index_cs.htm [cit. 2011-03-16] 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/pres_en.htm
http://europa.eu/pol/reg/index_cs.htm
http://europa.eu/pol/rd/index_cs.htm
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Dle EU výzkum a vývoj přispívají k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst, coţ 

vede k prosperitě a zlepšení kvality ţivota obyvatel EU. Za pomoci nových technologií se 

také dají lépe řešit společenské problémy jako na příklad chudoba, nemoci nebo devastace 

ţivotního prostředí.21 

Aby EU obstála ve světové konkurenci, musí do činností v oblasti výzkumu a inovací 

investovat značné finanční prostředky. Podobně jsou na tom i podniky na území EU, které 

k udrţení se na světové technologické špičce potřebují také investovat velké mnoţství 

prostředků do výzkumu a inovací.  

Jedním ze základních dokumentů EU, který definuje financování v oblasti výzkumu a 

inovací v období 2007 – 2013 je Sedmý rámcový program, jeho rozpočet činní 52,3 

miliard Euro. Tento program je rozdělen do pěti základních oblastí22: 

 Spolupráce – podpora spolupráce mezi průmyslovými podniky a akademickou 

obcí, aby bylo dosaţeno vedoucího postavení v klíčových technologických 

oblastech 

 Myšlenky – podpora základního hraničního výzkumu řízeného prostřednictvím 

Evropské rady pro výzkum 

 Lidé – podpora mobility a kariéry pro výzkumné pracovníky EU i z jiných zemí 

                                                           

21
 EVROPSKÁ UNIE, Oficiální internetové stránky: Politiky a činnosti, dostupné on-line 

http://europa.eu/pol/rd/index_cs.htm [cit. 2011-03-16] 

22
  EVROPSKÁ KOMISE, Sedmý rámcový program, s. 2 - 9, dostupné on-line 

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-

brochure_cs.pdf?bcsi_scan_3F5855FEB6654C23=0&bcsi_scan_filename=fp7-brochure_cs.pdf [cit. 2011-

03-16] 

 

http://europa.eu/pol/rd/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_cs.pdf?bcsi_scan_3F5855FEB6654C23=0&bcsi_scan_filename=fp7-brochure_cs.pdf
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_cs.pdf?bcsi_scan_3F5855FEB6654C23=0&bcsi_scan_filename=fp7-brochure_cs.pdf
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 Kapacity – rozvoj kapacit, které EU potřebuje k tomu, aby se stala jednou 

z předních světových ekonomik zaloţených na znalostech 

 Jaderný výzkum – program Euratom, rozvoj kapacit EU pro štěpení a fúze jádra 

Inovační politika EU a její základní principy jsou dále stanoveny v dokumentu Inovace 

v ekonomice zaloţené na poznání, který byl schválen Komisí evropských společenství 

v Lisabonu v roce 2000.  Ve výše uvedeném dokumentu je stanoveno 5 základních cílů, 

které by měly přispět k dynamickému růstu a rozvoji všech regionů EU23:  

 Soulad inovačních politik – EU koordinuje regionální a národní programy a 

opatření, provádí jejich hodnocení a zároveň rozšiřuje nejlepší postupy a podává 

informace o pokroku při zvyšování inovační činnosti 

 Vytvoření právního rámce napomáhajícího inovacím – regulace omezuje rozvoj 

podniků a jejich inovačních aktivit, a proto jsou sniţovány náklady hospodářské 

činnosti a odbourávána byrokracie 

 Podpora zakládání a růstu inovativních podniků – vytváření lepších podmínek 

pro zakládání inovativních podniků a podniků se špičkovými technologiemi, 

protoţe podniky, které realizují nové nápady, jako první posilují hospodářství a 

jsou motorem hospodářského růstu 

 Zlepšení práce klíčových styčných míst v inovačním systému – klíčovým 

faktorem v inovačním procesu je přístup k poznatkům, kvalifikovaným pracovním 

silám, finančním zdrojům, poradenství a informacím o trzích, dalším důleţitým 

faktorem je spolupráce mezi podniky, finančními trhy, výzkumnými a 

vzdělávacími institucemi, technologickými trhy a poradenstvím, toto by měla 

spolehlivě zabezpečovat styčná místa v inovačním procesu 
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 PRNKA, T., HRONEK, F., ŠPERLINK, K., Inovace v Evropské unii (1) – Evropská unie a inovace, s. 58 



 

29 

 

 Společnost otevřená inovacím – všech výše uvedených cílů můţe být dosaţeno 

pouze tehdy, bude – li celá společnost otevřena všem příleţitostem a rizikům 

inovační činnosti, protoţe kaţdý občan je potenciálním tvůrcem, realizátorem nebo 

uţivatelem inovací, předpokládá se tedy otevřený dialog mezi podniky, výzkumem, 

státem, zájmovými skupinami a širokou veřejností 

1.2.2 Finanční prostředky a fondy EU 

Fondy EU představují hlavní zdroj finančních prostředků pro realizaci cílů EU. „Slouţí 

především k podpoře hospodářskému růstu členských států, k zlepšování vzdělanosti jejich 

obyvatel a sniţování sociálních nerovností“, jak uvádí Abeceda fondů Evropské unie 

vydaná MMR.24 

Mezi nejvýznamnější fondy EU v programovacím období 2007 – 2013 patří následující 

fondy: 

 Strukturální fondy – jsou zásadními fondy pro financování aktivit, které pomáhají 

sniţovat regionální disparity mezi jednotlivými regiony EU a financovat cíle pro 

období 2007 – 2013, zahrnují Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský 

sociální fond25 

 Fond soudrţnosti – tento fond podporuje hospodářskou a sociální soudrţnost a 

solidaritu mezi členskými státy, na rozdíl od strukturálních fondů je podpora 

z tohoto fondu poskytována přímo členským státům a jsou z něj hrazeny náklady 

                                                           

24
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Abeceda fondů Evropské unie, s. 3, dostupné on-line 

http://www.euroskop.cz/8647/sekce/prirucky-o-fondech-eu/ [cit. 2010-11-28] 

25
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Abeceda fondů Evropské unie, s. 3, dostupné on-line 

http://www.euroskop.cz/8647/sekce/prirucky-o-fondech-eu/ [cit. 2010-11-28]  

http://www.euroskop.cz/8647/sekce/prirucky-o-fondech-eu/
http://www.euroskop.cz/8647/sekce/prirucky-o-fondech-eu/
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v plné výši, poskytuje finanční prostředky na projekty v oblasti ţivotního prostředí 

a evropských dopravních sítí26 

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – z tohoto fondu jsou především 

podporovány strukturální změny v zemědělství a rozvoj venkova, ale vzhledem 

k tomu, ţe prostředky tohoto fondu byly nedostačující pro plnění stanovených cílů, 

byla podpora venkova přesunuta do cílů strukturálních fondů a tento fond je od 

roku 2007 pouze fondem garančním27 

 Evropský rybářský fond – vzhledem k úzce vymezeným projektům podporovaných 

z tohoto fondu má tento fond velmi malou finanční dotaci, finanční prostředky 

z tohoto fondu jsou určeny na podporu obyvatel, jejichţ základní obţivou je 

rybářství28 

 Fond předvstupní pomoci – IPA – vznikl v roce 2007 sloučením několika 

předcházejících fondů, jeho hlavním cílem je financovat pomoc kandidátským 

zemím a potenciálním kandidátským zemím při transformaci a budování jejich 

institucí, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje nebo rozvoje lidských 

zdrojů a venkova před vstupem do EU29 

 Fond solidarity – tento fond vznikl v roce 2002 po povodních, které v tomto roce 

potkaly velkou část Evropy, cílem tohoto fondu je poskytování jednorázové 

finanční pomoci členským státům po velkých přírodních katastrofách anebo 

                                                           

26
 BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M., Strukturální politika Evropské unie, s. 141 

27
 BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M., Strukturální politika Evropské unie, s. 163 - 164 

28
 BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M., Strukturální politika Evropské unie, s. 164 

29
 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, Euroskop.cz – věcně o Evropě – Fondy EU – Předvstupní pomoc IPA, 

dostupné on-line http://www.euroskop.cz/8635/sekce/predvstupni-pomoc---ipa/ [cit. 2010-12-12] 

http://www.euroskop.cz/8635/sekce/predvstupni-pomoc---ipa/
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poskytnutí finančních prostředků na projekty, které budují preventivní opatření 

proti těmto přírodním katastrofám30 
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 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, Euroskop.cz – věcně o Evropě – Fondy EU -  Fond solidarity EUSF, 

dostupné on-line http://www.euroskop.cz/8636/sekce/fond-solidarity---eusf/ [cit. 2010-12-12] 

http://www.euroskop.cz/8636/sekce/fond-solidarity---eusf/
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2. Strukturální fondy 

Strukturální fondy EU jsou základním nástrojem pro realizaci všech společných politik, 

které mají za cíl udrţení a zvýšení celkové konkurenceschopnosti EU v celosvětovém 

měřítku a současně také hlavním nástrojem pro sniţování meziregionálních disparit 

v rámci Evropské unie. Strukturální fondy v letech 2007 – 2013 jsou tvořeny Evropským 

fondem regionálního rozvoje a Evropským sociálním fondem.  

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) je jedním z fondů EU, jehoţ hlavním cílem 

je podpora odstraňování zásadních regionálních rozdílů v rámci EU a odstraňování 

zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů. Tento fond financuje hlavně investice pro 

vytvoření a zachování pracovních míst, rozvoj infrastruktury, investice, které podporují 

místní rozvoj, zachování pracovních míst a činnost malých a středních podniků a dále také 

oblasti výzkumu a vývoje, podpory cestovního ruchu a kultury, ochranu ţivotního 

prostředí nebo příhraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce31.  

Evropský sociální fond (ESF) – se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů, podporuje 

integraci na trhu práce a bojuje s nezaměstnaností. Jeho cílem je pomáhat nezaměstnaným 

lidem a skupinám různě znevýhodněných lidí zapojit se do pracovního procesu, jak uvádí 

MMR ve svém Průvodci fondy Evropské Unie.32 René Wokoun ve skriptech VŠE 

Regionální a strukturální politika Evropské unie: obecná východiska, implementace a 

monitorování33 dále definuje pět základních oblastí politiky ESF:  

1. Rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce 

2. Podpora rovných příleţitostí pro všechny při vstupu na trh práce 

                                                           

31
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Fondy EU: Glosář základních pojmů, s. 14 

32
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Průvodce fondy Evropské unie, s. 8 

33
 WOKOUN, R., Regionální a strukturální politika Evropské unie: obecná východiska, implementace a 

monitorování, s. 11 - 12 
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3. Zlepšování školení, vzdělávání a poradenství 

4. Podpora kvalifikované pracovní síly, flexibilní organizace práce, vytváření 

pracovních míst a rozvoj lidského potenciálu ve vědě a výzkumu 

5. Zlepšení přístupu ţen na trh práce, rozvoj jejich pracovní kariéry a přístup k novým 

pracovním příleţitostem 

Hlavním cílem strukturálních fondů EU je zejména podpora rozvoje a sniţovaní 

hospodářských a sociálních rozdílů mezi vyspělými členskými zeměmi EU a ostatními 

členskými státy a jejich regiony, a proto jsou dotační prostředky z těchto fondů směřovány 

do těchto čtyř základních oblastí:  

 infrastruktura 

 ţivotní prostředí 

 vzdělávání a lidské zdroje 

 výzkum a vývoj 

 

Obrázek 3: Struktura finančních prostředků pro regionální rozvoj34 

                                                           

34
 EVROPSKÁ UNIE, Oficiální internetové stránky: Regionální politika, dostupné on – line 

http://europa.eu/pol/reg/index_cs.htm [cit. 2010-11-07] 
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2.1 Cíle EU v letech 2007 - 2013 

Z hlediska regionálního rozvoje a poskytování finančních prostředků sleduje EU tři 

základní cíle: Konvergence, Konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní 

spolupráce. Území EU bylo na základě těchto cílů rozděleno do oblastí, které mají právo 

čerpat finanční prostředky z těchto programů.  

  

Obrázek 4: Způsobilé oblasti EU podle Cíle konvergence a Cíle evropské 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti35 

2.1.1 Konvergence 

„Pro financování EU v rámci cílů Konvergence jsou určeny ty oblasti, jejichţ HDP na 

jednoho obyvatele měřený v paritě kupní síly vypočtený na základě  údajů za období 2000 

                                                           

35
 EVROPSKÁ KOMISE, Oficiální internetové stránky: Regionální politika, dostupné on-line  

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_cs.htm [cit. 2010-11-16] 

Legenda 

 Regiony Konvergence 

 Regiony s postupným 

dokončováním 

 Regiony s postupným 
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– 2002 je niţší neţ 75 % průměru HDP EU 25 na obyvatele za stejné referenční období.“36 

Program Konvergence se týká cekem 84 regionů v 18 členských státech, v  těchto 

regionech ţije 35 % všech obyvatel EU a pro financování těchto cílů je určena částka 282,8 

miliardy Eur, coţ představuje 81,5 % všech investic37. Cíle Konvergence jsou financovány 

z Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu 

soudrţnosti.  

Hlavními cíli programu Konvergence je podpora růstu nejméně rozvinutých členských 

států EU a jejich regionů tak, aby docházelo k postupnému sbliţování s ostatními 

členskými státy38, jak dále uvádějí oficiální webové stránky EU.  

V rámci České republiky spadají do cílů Konvergence všechny regiony, mimo území 

hlavního města Prahy, které je zařazeno do programu cílů Konkurenceschopnosti a 

zaměstnanosti.  

2.1.2 Konkurenceschopnost a zaměstnanost 

V rámci cílů Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti budou podpořeny všechny 

regiony, které přesahují limitní ukazatele cílů Konvergence, tedy jejichţ HDP na jednoho 

obyvatele měřený v paritě kupní síly v letech 2000 – 2002 převyšuje 75 % průměru HDP 

EU 25 na obyvatele ve sledovaném období. Toto pravidlo zahrnuje celkem 168 regionů, ve 

kterých ţije více neţ 300 milionů obyvatel.  

                                                           

36
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Oficiální internetové stránky strukturálních fondů: Slovník 

pojmů, dostupno on-line  http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/K/Konvergence [cit. 2010-11-13] 
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 EVROPSKÁ KOMISE, Oficiální internetové stránky: Regionální politika, dostupno on-line  

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_cs.htm [cit. 2010-11-16] 
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 EVROPSKÁ KOMISE, Oficiální internetové stránky: Regionální politika, dostupno on-line  

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_cs.htm [cit. 2010-11-16] 
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Cílem Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti je posílení konkurenceschopnosti 

a atraktivnosti regionů, které v rámci EU nepatří mezi ekonomicky a sociálně 

znevýhodněné regiony.  

2.1.3 Evropská územní spolupráce 

Evropská územní spolupráce, jejímţ hlavním posláním je posílení přeshraniční, 

meziregionální a národní spolupráce, je dalším cílem regionální politiky EU v letech 2007-

2013. Všechny projekty jsou realizovány z Evropského fondu regionálního rozvoje. 

Cíle Evropské územní spolupráce jsou realizovány pomocí tří operačních programů (OP):  

 OP Přeshraniční spolupráce – týká se regionů na úrovni NUTS3, které sousedí 

s regionem v jiném členském státě EU, v České republice je realizováno pět 

jednotlivých OP se Saskem, Bavorskem, Polskem, Rakouskem a Slovenskem 

 OP Mezinárodní spolupráce – je společný pro všechny státy EU a navíc také 

Švýcarsko a Norsko, jejichţ společným cílem je výměna informací a zkušeností při 

rekultivaci regionů, spolupráce v oblasti finanční pomoci malým a středním 

podnikům, zaškolování, vzdělávání, výměna zkušeností, atd. 39 

 OP Nadnárodní spolupráce – v rámci tohoto OP je EU rozdělena do několika 

oblastí, Česká republika společně s Rakouskem, Polskem, částí Německa, 

Maďarskem, Slovenskem, Slovinskem a částí Itálie patří do zóny Střední Evropy. 

Cílem tohoto OP je zejména spolupráce inkubátorů v regionech s upadajícím 

průmyslem, studie nákladů a dopadů u vysokorychlostních koridorů ve Střední 

Evropě, společná nadnárodní strategie pro odpadové hospodářství, nadnárodní 
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 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Oficiální internetové stránky strukturálních fondů:  

Programy 2007 – 2013, dostupné on – line http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/59152886-c941-40c6-
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projekt pro integrované řízení rizik souvisejících s povodněmi, správa a řízení 

kulturního dědictví, propagace kulturních hodnot větších oblastí atd.40. 

2.2 Programy v letech 2007-2013 v České republice 

V České republice jsou v letech 2007 – 2013 realizovány různé operační programy, 

z kterých mohou čerpat finanční prostředky podnikatelské subjekty (drobní podnikatelé, 

malé a střední firmy), samospráva (města a obce, jejich sdruţení a jimi zřizované a 

zakládané organizace) a neziskové organizace (občanská sdruţení, nadace, církevní 

právnické organizace, poradenské a vzdělávací organizace). Tyto operační programy jsou 

rozděleny do čtyř základních skupin:  

 Tématické operační programy 

 Regionální operační programy 

 Operační programy Praha 

 Operační programy Evropské územní spolupráce 

2.2.1 Tématické operační programy 

V rámci cílů Konvergence je v České republice připraveno 8 tématických operačních 

programů (TOP). Tyto OP jsou realizovány na celém území ČR mimo hlavního města 

Prahy, které je jako jediné v ČR zařazeno do cílů Konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. 

Na TOP je celkem pro ČR vyčleněno více neţ 21 miliard Eur. Řídícími orgány 

jednotlivých OP jsou jednotlivá ministerstva. 
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 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Oficiální internetové stránky strukturálních fondů:  
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Obrázek 5: Alokace fondů EU mezi tématické OP cíle Konvergence 2007-201341 

 

Tématické operační programy:  

 OP Doprava – tento OP je vzhledem k objemu poskytnutých finančních prostředků 

ze všech OP největší, z prostředků z fondů EU poskytnutých ČR na období 2007 – 

2013 na něj připadá 22 %, coţ představuje 5,774 miliardy Eur. Řídícím orgánem toho 

OP je Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Specifickými cíle tohoto OP jsou výstavba a 

modernizace sítě TEN-T a sítí navazujících, výstavba a modernizace regionálních sítí 

dráţní dopravy, výstavba a rozvoj dálniční sítě a sítě silnic I. třídy mimo TEN-T, 

zlepšování kvality dopravy a ochrany ţivotního prostředí z hlediska problematiky 

                                                           

41
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Oficiální internetové stránky strukturálních fondů: 

Programy 2007 – 2013, dostupné on – line http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-
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dopravy, výstavba a modernizace důleţitých dopravních spojení na území hl. m. 

Prahy42  

 OP Ţivotní prostředí – s objemem finančních prostředků téměř 5 miliard Eur 

(18,4 % všech finančních prostředků poskytnutých ČR na období 2007 – 2013) je OP 

Ţivotní prostředí druhým největším OP v ČR. Řídícím orgánem tohoto OP je 

Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. V sedmi prioritních osách tohoto OP jsou 

definovány hlavní cíle tohoto OP: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sníţení 

rizika povodní, Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí, Udrţovatelné vyuţívání 

zdrojů energie, Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 

zátěţí, Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik, Zlepšování 

stavu přírody a krajiny, Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu43 

 OP Podnikání a inovace – řídícím orgánem tohoto OP je Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR. Hlavním cílem tohoto OP je „Zvýšit do konce programovacího období 

konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblíţit inovační výkonnost sektoru 

průmyslu a sluţeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy“
44

, jak je definován 

v aktuálním znění OP.  

 OP Výzkum a vývoj pro inovace – je základním OP, který přispívá k plnění 

jednoho ze strategických cílů ČR, Konkurenceschopná česká ekonomika, který je 

definován v Národním strategickém rámci ČR 2007 – 2013. V rámci tohoto cíle má 
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 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR, Oficiální internetové stránky OPD: Operační program doprava – 

základní informace, dostupné on-line http://www.opd.cz/cz/Zakladni-informace [cit. 2010-11-18] 
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 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR, Oficiální internetové stránky OP ŢP: Stručně o OP 

Ţivotní prostředí, dostupné on-line http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/ [cit. 2010-

11-18] 
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 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR, Oficiální internetové stránky ministerstva: Operační 

program Podnikání a inovace 2007 – 2013, dostupné on-line http://www.mpo.cz/dokument77958.html [cit. 

2010-11-18] 
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dojít k podpoře výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR,45 jak uvádí 

příručka vydaná Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, které je řídícím 

orgánem tohoto OP.  

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost – pro tento OP je vyčleněno 6,8 % ze všech 

finančních prostředků poskytnutých ČR na období 2007 – 2013, coţ činí přibliţně 1,84 

miliardy Eur, řídícím orgánem pro tento OP je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(MPSV). Hlavní cíle tohoto OP jsou: sniţování nezaměstnanosti prostřednictvím 

aktivní politiky na trhu práce a profesního vzdělávání, začleňování sociálně 

vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a 

mezinárodní spolupráce v těchto oblastech46 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – tento OP v gesci Ministerstva 

školství mládeţe a tělovýchovy ČR (MŠMT) je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů 

pomocí vzdělávání. Klade důraz na komplexní systém celoţivotního vzdělávání a 

rozvoj výzkumu, vývoje a inovačních aktivit.47 

 Integrovaný operační program – tento OP je v gesci MMR, ale jeho 

zprostředkujícím subjektem je Ministerstvo vnitra ČR. Tento OP podporuje aktivity 

spojené se zaváděním sluţeb elektronické veřejné správy, jako jsou například sdílení 

dat centrálními registry, budování komunikační infrastruktury, elektronizace sluţeb 

                                                           

45
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY, Operační program Výzkum a vývoj pro 

inovace, s. 8, dostupné on – line http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/operacni-program-vyzkum-a-vyvoj-

pro-inovace-1 [cit. 2010-11-18] 
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 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, Oficiální internetové stránky ESF v ČR: OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost, dostupné on-line http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz [cit. 2010-11-18] 
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 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Oficiální internetové stránky: 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013, dostupné on-line 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 [cit. 2010-12-08] 
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veřejné správy nebo budování přístupových míst pro komunikaci s informačními 

systémy veřejné správy. 48 

 OP Technická pomoc – tento OP má za cíl sjednotit přístup na národní úrovni pro 

zajištění aktivit spojených s efektivním řízením, kontrolami, monitorováním a 

vyhodnocováním realizace jednotlivých OP, které jsou v ČR realizovány. Pro tento OP 

je celkem vyčleněno 0,29 miliard Euro.49 

2.2.2 Regionální operační programy 

Hlavním cílem regionálních operačních programů (ROP) je rozvoj regionů, zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti, zatraktivnění pro investory a posílení kvality ţivota obyvatel 

regionu. Podpora z ROP je zaměřena především na modernizaci technické infrastruktury 

s přihlédnutím na ochranu ţivotního prostředí, vytváření podmínek pro rozvoj malých a 

středních podniků, rozvoj cestovního ruchu a zlepšení ţivotních podmínek obyvatel ve 

městech a na venkově (vytváření pracovních míst, volnočasové a kulturní aktivity, atd.).50 

Pro kaţdý ze sedmi regionů soudrţnosti ČR (úroveň NUTS2) mimo regionu hlavního 

města Prahy je zřízen jeden ROP. Pro řízení těchto programů vznikly v jednotlivých 

regionech Regionální rady, které jsou odpovědné za realizaci těchto projektů.  

O poskytnutí finančních prostředků z těchto OP mohou ţádat kraje, obce nebo jejich 

svazky, organizace zřizované kraji, profesní a zájmová sdruţení, dráţní organizace, veřejné 
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 MINISTERSTVO VNITRA ČR, Oficiální internetové stránky ministerstva: Integrovaný operační program, 

dostupné on-line http://www.mvcr.cz/clanek/strukturalni-fondy-integrovany-operacni-program.aspx [cit. 
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a výzkumné instituce, podnikatelé nebo nestátní neziskové organizace. Finanční dotace na 

ROP dosáhla jenom v roce 2010 výše 28,951 miliardy korun. 

2.2.3 Operační programy Praha 

Operační programy na území hlavního města Prahy jsou jako jediné v ČR financovány 

z fondů Evropské unie v rámci cílů Konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. V Praze jsou 

realizovány dva OP: 

 OP Praha - Adaptabilita je financovaný z ESF a finanční prostředky jsou 

poskytovány na podporu vzdělávání, lidských zdrojů a škol. OP je zaměřen na 

zvýšení konkurenceschopnosti a boje proti sociálnímu vyloučení nejen při vstupu 

na trh práce. Podmínkou pro získání finančních prostředků je podpora obyvatel 

hlavního města Prahy nebo lidí, kteří mají na území hlavního města Prahy z více 

jak 50 % místo výkonu práce.52  

 OP Praha – Konkurenceschopnost je financovaný z ERDF a je určen pro podporu 

projektů, které mají za cíl zlepšení dopravní infrastruktury, ţivotního prostředí, 

vědy, výzkumu a vývoje a rozvoje podnikání.53 
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 CZECHTRADE, Oficiální internetové stránky: Regionální operační programy, dostupné on-line 
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2.2.4 Evropská územní spolupráce 

Evropská územní spolupráce je třetím z cílů EU pro období 2007 – 2013 a je financována 

z ERDF. Kontrolu realizace projektů v rámci tohoto cíle provádí v ČR Centrum pro 

regionální rozvoj ČR.  

V ČR je v tomto období realizováno 5 programů přeshraniční spolupráce ve všech krajích 

ČR, jediným krajem, který je z těchto programů vyjmut je Středočeský kraj a území 

hlavního města Prahy:  

 Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko – program podporuje rozvoj dopravní 

dostupnosti, ţivotního prostředí, rozvoj přeshraniční infrastruktury, sluţeb a 

cestovního ruchu, spolupráce hospodářských subjektů a přesun technologií. Na 

území ČR se toho OP účastní Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj.54 

 Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko – tento program je v ČR realizován na 

území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje. Jeho cílem je podpora 

hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu a 

infrastruktury na území obou států.55 

 Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko – Jihočeský kraj, Vysočina a 

Jihomoravský kraj se účastní programu přeshraniční spolupráce s Rakouskem. 

Stejně jako dva předchozí programy je i tento zaměřen na rozvoj infrastruktury, 
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ochranu ţivotního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a spolupráce hospodářských 

subjektů na obou stranách hranice.56 

 Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko – spolupráce ČR a Slovenska se realizuje 

v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. I tento program je 

zaměřen na rozvoj infrastruktury, ţivotního prostředí a cestovního ruchu, a také na 

zlepšení vzdělávání a sociálních sluţeb.57 

 Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – spolupráci s Polskem zajišťují Liberecký, 

Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. I tento 

program je zaměřen na rozvoj dopravní infrastruktury, hospodářské spolupráce a 

cestovního ruchu. Podpora vzdělávání, kulturních a společenských aktivit na obou 

stranách hranice je také v tomto projektu podporována.58 
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3. Výběr indikátorů a zhodnocení krajů 

V následující kapitole budou vybrány OP a indikátory, podle kterých budou kraje ČR 

hodnoceny. Následně budou definovány regiony, které v těchto indikátorech vykazují 

nejhorší výsledky.  

3.1 Výběr operačních programů 

Jak vyplývá z kapitoly 1.1.2 této DP, jsou v současné době za klíčový faktor regionálního 

rozvoje regionů povaţovány výzkum vývoj a inovace. Schopnost regionu vytvářet nové 

poznatky je v této souvislosti povaţována za nejvýznamnější konkurenční výhodu.  

Jak je dále uvedeno ve výše zmíněné kapitole, za nositele schopnosti inovovat a flexibilně 

reagovat na změny trhu jsou povaţovány malé a střední firmy. Dalším velmi důleţitým 

prvkem v konkurenceschopnosti regionu jsou vazby mezi těmito malými a středními 

firmami a dalšími institucemi v regionu, tedy zejména s univerzitami, vědeckými parky a 

státními a místními institucemi.  

Také EU pokládá inovační procesy za klíčový faktor v hospodářském rozvoji, a proto do 

podpory a rozvoje technického pokroku, vědy, výzkumu a inovačních procesů věnuje jiţ 

od svého vzniku prostřednictvím strukturálních fondů nemalé částky, jak je blíţe 

specifikováno v kapitole 1.2.2 této DP.  

Inovace jsou v této souvislosti definovány jakou „soubor činností, které vedou k úspěšné 

výrobě, vstřebávání a vyuţití novinek v ekonomické a sociální sféře.“59 Publikace dále 

uvádí, ţe inovace můţeme dělit na technické a netechnické, kde technické inovace 

představují zavádění nových výrobků a technologií a vedou tak k technickému zlepšení 

výrobků a pouţívaných technologií a netechnickou inovací je myšleno zavádění nových 

organizačních a podnikatelských inovací, tedy na příklad významné změny v organizační 
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struktuře nebo změny ve strategické orientaci společnosti. Dále mezi netechnické inovace 

patří změny v sociální oblasti.60 

 „Podobně jako další členské státy EU spatřuje ČR klíč k růstu vlastní 

konkurenceschopnosti ve výzkumu a vývoji, v inovačních schopnostech podniků, rostoucí 

kvalitě lidských zdrojů a ve vyuţívání informačních a komunikačních technologií“, jak 

uvádí základní dokument OP VaVpI61.  

V ČR jsou projekty pro rozvoj vědy a výzkumu, technického pokroku nebo inovačních 

činností financovány mimo jiné také z prostředků ze strukturálních fondů EU. 

V programovacím období 2007 – 2013 v rámci cílů Konvergence fungují v ČR dva OP 

zabývající se těmito projekty, jsou to OP Podnikání a inovace (OP PI) pod záštitou 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), 

který zastřešuje Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Tyto dva programy se 

navzájem doplňují, OP VaVpI je zaměřen na podporu veřejných výzkumných institucí a 

vysokých škol, tedy na výzkumnou nekomerční fázi inovací. OP PI se naopak zaměřuje na 

vyuţití nových objevů a inovací a jejich uvedení do praxe.  

Území hlavního města Prahy bude z hodnocení vyřazeno, protoţe jako jediné v ČR 

není v programovacím období 2007 – 2013 zařazeno do programů v rámci cílů 

Konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a jsou tedy pro něj vypsány jiné OP 

programy neţ pro zbytek ČR. 

3.2 Výběr indikátorů 

Základním indikátorem rozvoje jednotlivých krajů v oblasti výzkumu, vývoje, technického 

pokroku a inovací je inovační potenciál. Regionální inovační potenciál lze vyjádřit jako 
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„schopnost regionu za daných okolností efektivně vyuţívat vlastní vnitřní zdroje, flexibilně 

reagovat na vnější rozvojové podněty, vytvářet a rozvíjet aktivity s vyšší přidanou 

hodnotou, a tím nabývat nových, hierarchicky vyšších kvalit.“62 

Evropská komise stanovila k vyhodnocování a srovnávání inovačních systémů a politik 

jednoduchý statistický nástroj European Innovation Scoreboard. Tento index je 

vypočítáván na základě 25 ukazatelů z 5 různých oblastí, které jsou standardně zjišťovány 

EUROSTATEM. Numerickým výpočtem z hodnot jednotlivých indikátorů vznikne 

Souhrnný inovační index (SII), na základě kterého jsou jednotlivé oblasti porovnávány63.  

Dle SII byl vypočítán inovační potenciál krajů ČR v publikaci Analýza inovačního 

potenciálu České republiky, kde jako vysoce podprůměrné regiony vychází kraj 

Karlovarský a Vysočina, naopak Praha je jako jediná regionem vysoce nadprůměrným a 

kraje Jihomoravský a Královéhradecký jsou hodnoceny jako nadprůměrné.  

 

Obrázek 6: Hodnoty souhrnného ukazatele inovačního potenciálu krajů ČR64 
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Pro určení problematických regionů byl v této DP vybrán z kaţdé oblasti jeden aţ dva 

ukazatele: 

 Hnací síly inovací (Lidské zdroje) – počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, 

počet zaměstnanců ve vědě a výzkumu 

 Tvorba znalostí – celkové výdaje na vědu a výzkum, veřejné výdaje na vědu a 

výzkum 

 Inovace a podnikání – počet podniků s technickou inovací, výdaje podniků na 

inovace 

 Aplikace vyuţití – počet zaměstnanců v high – tech sektoru 

 Duševní vlastnictví – počet podaných ţádostí k Evropskému patentnímu úřadu 

(EPO) 

Všechny vybrané ukazatele jsou sledovány Českým statistickým úřadem (ČSÚ) a data jsou 

tedy snadno dostupná. Kaţdý z vybraných ukazatelů nejlépe reprezentuje danou oblast, 

protoţe je v dané skupině indikátorů nejobecnější, všechny další indikátory jsou velmi 

konkrétní. Výše vybrané indikátory jsou také zmiňovány ve vybraných OP a některé z nich 

jsou také pouţity jako monitorovací ukazatele pro hodnocení těchto OP. 

3.2.1 Hnací síly inovací 

Klíčovým faktorem pro tvorbu inovací jsou lidské zdroje, kvalita těchto zdrojů se odvozuje 

od situace na trhu práce a od kvality vzdělávání. Kvalita lidských zdrojů ve vědě a 

výzkumu je nejčastěji hodnocena podle počtu lidí s ukončeným terciárním vzděláním (dále 

pak například dle počtu absolventů přírodovědných a technických oborů nebo studentů 

doktorandského studia v těchto oborech) nebo dle počtu zaměstnanců ve VaV, kde se dále 

na příklad hodnotí věková struktura zaměstnanců nebo výše mezd ve VaV.  
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V ČR se počet osob s vysokoškolským vzděláním dlouhodobě zvyšuje, v roce 1993 činil 

podíl osob s ukončeným terciárním vzděláním 9,4 % populace starší 25 let a v roce 2008 

jiţ 14,3%. V mezinárodním srovnání se však ČR pohybuje výrazně pod průměrem EU a 

v ţebříčku zemí figuruje aţ za zeměmi jako jsou Bulharsko, Řecko nebo Maďarsko a před 

Itálií, Portugalskem a Rumunskem.65 

V porovnání krajů ČR vykazuje dlouhodobě nejhorší výsledky kraj Ústecký, Karlovarský a 

Liberecký, kde v prvních dvou krajích počet obyvatel s VŠ vzděláním dokonce na rozdíl 

od ostatních krajů v letech 2006 – 2008 klesl.  

Ve všech ostatních krajích podíl VŠ vzdělaných obyvatel roste. Nejlepší výsledky v tomto 

ukazateli mají Plzeňský, Zlínský a Jihomoravský kraj, který výrazně převyšuje ostatní 

kraje v celém sledovaném období.  

 

Obrázek 7: Počet obyvatel s VŠ vzděláním (v %)
66

 

 
                                                           

65
  ČSÚ, Oficiální internetové stránky: Lidské zdroje ve vědě a technologiích, dostupné on-line 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/lidske_zdroje_ve_vede_a_technologiich [cit. 2011-15-02] 

66
 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/lidske_zdroje_ve_vede_a_technologiich
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Stejně jako počet absolventů vysokých škol roste v ČR i počet zaměstnaných ve VaV, 

nárůst mezi lety 1993 a 2009 byl téměř 9%. V tomto ukazateli vykazuje ČR 

v mezinárodním srovnání vyšších hodnot neţ je průměr EU. V tomto ohledu jsou před ČR 

pouze severské státy, Švýcarsko, Německo nebo Nizozemí. 67  

V porovnání krajů ČR dosahuje dlouhodobě a výrazně nejhorších ukazatelů Karlovarský 

kraj, kde se podíl zaměstnanců ve VaV na celkovém počtu obyvatel kraje pohybuje pod 

hranicí 0,05 %, tedy v porovnání s Jihomoravským krajem, kde je podíl zaměstnanců ve 

VaV na počet obyvatel dlouhodobě a výrazně nejvyšší, je více jak desetkrát niţší. 

Dalšími kraji, kde tento ukazatel dosahuje dlouhodobě nejniţších hodnot, je kraj Ústecký a 

kraj Vysočina. Druhým a třetím krajem s nejvyšším podílem zaměstnanců ve VaV na počet 

obyvatel kraje je kraj Pardubický a kraj Středočeský.  

 

Obrázek 8: Počet zaměstnaných ve VaV přepočtený na plný pracovní úvazek (v %)68 

                                                           

67
 ČSÚ, Oficiální internetové stránky: Lidské zdroje ve vědě a technologiích, dostupno on-line 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/7_zamestnani_ve_vede_a_technologiich_mezinarodni_srovnani [cit. 

2011-15-02] 

68
 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/7_zamestnani_ve_vede_a_technologiich_mezinarodni_srovnani
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3.2.2 Tvorba znalostí 

Tvorba znalostí je výchozím bodem inovačního procesu, kdy se vytvářejí nové 

technologie, postupy nebo výrobky, které jsou následně uváděny do praxe. Centrem tvorby 

znalostí jsou hlavně vysoké školy, výzkumné organizace nebo podniky. Činnosti spojené 

s výzkumem a vývojem, tedy tvorbou znalostí, jsou velmi finančně náročné, a proto je 

v rámci udrţení konkurenceschopnosti regionů nutné do této oblasti investovat značné 

finanční prostředky.  

Celkové výdaje na VaV představují veškeré finanční prostředky pouţité na výzkum a 

vývoj bez ohledu na jejich zdroj. V mezinárodním srovnání jsou výdaje na VaV v ČR opět 

výrazně pod průměrem EU, v hodnocení jednotlivých států se pohybujeme na konci 

ţebříčku. 69 

V porovnání krajů ČR dosahuje opět nejhorších výsledků kraj Karlovarský, kde celkové 

výdaje na VaV dosahují pouze 250 Kč na obyvatele, na rozdíl od Středočeského kraje, kde 

jsou celkové náklady na VaV v krajích ČR nejvyšší, a v roce 2007 dosáhly téměř k 9000 

Kč na obyvatele.   

                                                           

69
 ČSÚ, Oficiální internetové stránky: Věda a výzkum dostupno on-line 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_ [cit. 2011-15-02] 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_
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Obrázek 9: Celkové výdaje na VaV (tis. Kč/obyvatel)70 

 

Veřejné výdaje na VaV jsou celkové prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů. Tyto 

prostředky slouţí především k podpoře VaV na vysokých školách nebo veřejných 

výzkumných institucích. Z níţe uvedeného grafu vyplývá, ţe nejvíce prostředků na VaV 

z veřejných zdrojů plyne do Jihomoravského, Jihočeského a Středočeského kraje, naopak 

nejméně těchto prostředků je poskytováno do kraje Karlovarského, Vysočiny a Ústeckého.  

                                                           

70
 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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Obrázek 10: Veřejné výdaje na VaV (tis. Kč/obyvatel)71 

3.2.3 Inovace a podnikání 

Dalším důleţitým krokem v inovačním procesu je uvedení výstupů výzkumu a vývoje do 

praxe. Tento úkol mají v tomto procesu převáţně firmy.  

V ČR jsou nositeli inovací hlavně velké firmy, z nichţ inovuje více jak 60 %, celkově pak 

v ČR inovuje asi třetina všech podniků. V mezinárodním srovnání se ČR se svými 35 % 

firem s technickou inovací pohybuje opět pod průměrem EU, který je 39 %.72 

Dalším ukazatelem je počet firem s technickou inovací na jeden kilometr čtvereční. I 

v tomto ukazateli dosahuje jednoznačně nejlepších výsledků kraj Jihomoravský a 

                                                           

71
 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

72
 ČSÚ, Oficiální internetové stránky: Věda a výzkum dostupno on-line 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_ [cit. 2011-15-02] 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_
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nejhorších výsledků opět kraje Karlovarský a Vysočina, kde se ale situace v letech 2006 – 

2008 výrazně zlepšila a v tomto období se na poslední místo dostává kraj Jihočeský a 

Plzeňský.  

 

Obrázek 11: Počet firem s technickou inovací (na km
2
)73 

 

Z níţe uvedeného grafu je moţné vyčíst, ţe výdaje firem na technické inovace se od roku 

2003 do roku 2008 výrazně zvýšily ve všech krajích ČR.  Opět nejméně prostředků do 

technických inovací investují dlouhodobě firmy v Karlovarském kraji, na Vysočině a 

v kraji Jihočeském. Na prvních třech místech pomyslného ţebříčku se pohybují kraje 

Jihomoravský, Moravskoslezský a Středočeský.  

                                                           

73
 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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Obrázek 12: Výdaje podniků za technické inovace (tis. Kč/km
2
)74 

3.2.4 Aplikace vyuţití 

High – tech sektor je definován jako ekonomické odvětví, ve kterém jsou ve velké míře 

pouţívány vyspělé technologie a vytvářejí tedy vyšší přidanou hodnotu. V mezinárodním 

srovnání vykazuje ČR s téměř 11 % v roce 2008 nejlepších hodnot v celé EU. Naopak 

nejméně zaměstnanců v high – tech sektoru má v rámci EU Kypr a Lucembursko.75  

                                                           

74
 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

75
  EUROSTAT, Oficiální internetové stránky: Science, technology and innovation, dostupné on-line 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/main_tables [cit. 

2010-03-16] 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/main_tables
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V regionálním srovnání ČR je nejméně zaměstnanců v high – tech odvětví v Karlovarském 

a Libereckém kraji, kde jsou tyto hodnoty výrazně a dlouhodobě nejniţší. Naopak nejvíce 

zaměstnanců v high – tech sektoru vykazuje kraj Pardubický a Jihomoravský.  

 

Obrázek 13: Počet zaměstnanců v high - tech sektoru76 

3.2.5 Duševní vlastnictví 

Duševním vlastnictvím je v této souvislosti myšlen nehmotný majetek, který je výsledkem 

lidského myšlení. Smyslem ochrany duševního vlastnictví je získání uţitku z důsledku 

duševní činnosti v podnikání, zabezpečení návratu investic a ochrana před zcizením a 

neoprávněným prospěchem jiných osob. Právní ochranu zabezpečuje v ČR Úřad 

průmyslového vlastnictví a EPO v rámci EU.  

                                                           

76
 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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V mezinárodním srovnání se v počtu udělených patentů EPO pohybuje ČR opět na konci 

ţebříčku členských států EU. Výrazně nejvíce přihlášených patentů má v rámci Evropy 

Lichtenštejnsko a Švýcarsko.  

V rámci ČR jsou počty udělených patentů v jednotlivých letech velmi rozdílné, v roce 

2005 - 2007 bylo nejvíce přihlašovatelů z Libereckého kraje a v roce 2008 předstihl 

všechny kraj Pardubický. Naopak po celé sledované období bylo nejméně přihlášených 

patentů v Ústeckém kraji.  

 

Obrázek 14: Počet udělených patentů (na 1000 obyvatel)77 

 

                                                           

77
 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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3.2.6 Souhrnný ukazatel 

Z výše uvedených indikátorů bude pro lepší porovnání krajů vytvořen jeden souhrnný 

ukazatel (SU), který bude vypočítán stejnou metodou jako SII.  

Pro kaţdou hodnotu indikátoru (inm), kde n značí rok a m značí ukazatel, jsou stanoveny 

horní a dolní prahové hodnoty, horní prahová hodnota (HPH) na 120 % aritmetického 

průměru (PR) a dolní prahová hodnota (DPH) na 80 % aritmetického průměru. Pokud 

hodnota indikátoru převyšuje horní prahovou hodnotu, je tomuto indikátoru přiřazena 

hodnota +1, pokud se hodnota indikátoru pohybuje mezi dolní a horní prahovou hodnotou 

je mu přiřazena hodnota 0, indikátoru, jehoţ hodnota se pohybuje pod dolní prahovou 

hodnotou, je přiřazena hodnota -1.  

HPH = 1,2 * PR  DPH = 0,8 * PR 

inm > HPH → inm = +1  

DPH <= inm <= HPH → inm = 0 

inm < DPH → inm = -1  

Níţe uvedená tabulka ukazuje hodnoty ukazatelů přepočtené dle výše uvedeného pravidla.  

Zároveň je kaţdé ze sledovaných oblastí přiřazena váha 20 %, je-li oblast zastoupena 

dvěma ukazateli je kaţdému z nich přiřazena váha 10 %, pokud pouze jedním má tento 

ukazatel váhu 20 %.  

Výpočet SU kraje v určitém roce je potom součet přepočtených hodnot ukazatelů 

vynásobený jejich váhou (VHm):  

SUkraj/n = (in1*VH1) + (in2*VH2) + (in3*VH3) + (in4*VH4) + (in5*VH5) + 

(in6*VH6) + (in7*VH7) + (in8*VH8)  
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Tabulka 2: Přepočtené hodnoty ukazatelů 

UKAZATEL (m)  Pracovníci v high - 
tech sektoru 

Počet udělených 
patentů 

Výdaje podniků na 
technické inovace 

Počet firem s 
technickou 

inovací Pracovníci ve VaV 
Počet osob s VŠ 

vzděláním 
Veřejné výdaje na 

VaV 
Celkové výdaje na 

VaV 

VÁHA (VH) 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

ROK (n) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007*) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

PR 0,016 0,016 0,016 2,533 1,963 1,738 473 822 782 0,086 0,103 0,26% 0,29% 0,28% 7,30% 7,67% 7,81% 0,773 0,834 0,936 2,536 2,857 2,922 

DPH (PR*0,8) 0,013 0,012 0,012 2,026 1,571 1,390 378 658 626 0,069 0,082 0,21% 0,23% 0,23% 5,84% 6,13% 6,25% 0,619 0,667 0,749 2,029 2,285 2,338 

HPH (PR*1,2) 0,019 0,019 0,019 3,039 2,356 2,086 568 987 939 0,103 0,124 0,32% 0,34% 0,34% 8,76% 9,20% 9,37% 0,928 1,001 1,124 3,043 3,428 3,507 

ROK (n) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Jihočeský 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 N/A -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Jihomoravský 1 1 1 0 1 0 1 0 N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Karlovarský -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 N/A -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Královéhradecký 0 1 1 1 0 0 -1 -1 N/A -1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Liberecký -1 -1 -1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Moravskoslezský 0 0 0 0 0 0 0 1 N/A 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 

Olomoucký -1 0 0 -1 0 0 0 0 N/A 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 

Pardubický 1 1 1 1 -1 1 0 0 N/A -1 -1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Plzeňský 1 1 1 0 -1 1 -1 1 N/A -1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Středočeský 1 -1 -1 1 -1 0 1 1 N/A -1 -1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

Ústecký -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 N/A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Vysočina -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 N/A -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Zlínský 0 0 0 -1 -1 -1 0 1 N/A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 
*) Údaje o výdajích podniků za technické inovace nejsou pro rok 2007 známy, a proto bude při výpočtu váha druhého ukazatele z této oblasti 20 % (Počet firem 

s technickou inovací)  
 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Pořadí krajů po výpočtu SU pro jednotlivé kraje v letech 2005 – 2007 je znázorněno 

v následujícím grafu. Výpočet SU potvrdil pořadí krajů, které bylo zřejmé při hodnocení 

podle jednotlivých indikátorů.  

 Z grafu jednoznačně vyplývá, ţe dlouhodobě nejpostiţenějším krajem ČR je kraj Ústecký, 

Karlovarský a Vysočina. Tyto kraje dlouhodobě vykazují ve všech sledovaných 

indikátorech výrazně podprůměrné výsledky.  

Kraje, kde se SU pohybuje v rozmezí -0,5 – 0, můţeme hodnotit jako kraje spíše 

podprůměrné aţ průměrné. Mezi tyto kraje patří kraj Jihočeský, Olomoucký a Zlínský.  

Dalších šest krajů, Moravskoslezský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Liberecký 

a Pardubický, můţe být hodnoceno jako kraje průměrné aţ spíše nadprůměrné. Hodnota 

SU se u těchto krajů pohybuje ve sledovaném období v rozmezí 0 – 0,5.  

 

Obrázek 15: Pořadí krajů dle souhrnného ukazatele78 

 

                                                           

78
 Vlastní výpočty 
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Jediným krajem s výrazně nadprůměrnými výsledky je kraj Jihomoravský, který v celém 

sledovaném období ani u jednoho ukazatele nezískal podprůměrnou hodnotu a pouze 

třikrát (Počet udělených patentů 2005 a 2007, Výdaje podniků za technické inovace 2007) 

hodnotu průměrnou.  

Rozdíl mezi Jihomoravským krajem a třemi nejpostiţenějšími regiony je opravdu značný, 

jak v celkovém pohledu, tak i při hodnocení všech indikátorů jednotlivě.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe podpora z OP VaVpI a OP PI by měla plynou hlavně do 

kraje Ústeckého, Karlovarského a Vysočiny. A naopak finanční podpora plynoucí do 

projektů realizovaných v kraji Jihomoravském by měla být co nejmenší, aby docházelo 

k postupnému sniţování meziregionálních rozdílů v rámci ČR a byl tak splněn jeden 

z hlavních cílů regionální politiky EU. 
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4. Analýza čerpání finančních prostředků 

V této kapitole DP budou blíţe představeny vybrané OP a analyzováno čerpání finančních 

prostředků z těchto OP.  

4.1 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

„Globálním cílem OP VaVpI je posílení výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu 

ČR, který přispěje k růstu konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných 

pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit 

v Evropě.“ 79 

OP VaVpI má na jedné straně prostřednictvím podpory vysokých škol, výzkumných 

institucí a dalších subjektů zabývajících se VaV podpořit nabídku na straně výzkumných a 

vývojových aktivit a zajistit kvalitní výsledky VaV. Na druhé straně se snaţí posílit 

poptávku po výsledcích VaV na straně příjemců, tedy úspěšně aplikovat výsledky VaV do 

praxe. 80 

V současné době vykazuje ČR v oblasti VaV v porovnání s ostatními členskými státy EU 

podprůměrné výsledky, přestoţe objem výdajů na VaV stále roste. V rámci ČR jsou 

kapacity VaV rozloţeny velmi nerovnoměrně, například 2/3 veřejných výdajů na VaV 

plynou na území hlavního města. Poţadavky na špičkové výsledky VaV a zároveň 

poţadavky regionální soudrţnosti je v tomto případě velmi těţké spojit, protoţe v ČR 

                                                           

79
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Operační program Výzkum a vývoj 

pro inovace 2007 – 2013, s. 8 

80
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Operační program Výzkum a vývoj 
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existuje jen pár kvalitních center VaV s propojením na univerzity nebo s vysoce 

kvalifikovanými odborníky.81  

Cílem OP je tedy podpořit těchto několik vysoce kvalifikovaných center a zároveň vytvořit 

regionální centra VaV, která mají za cíl podpořit šíření výsledků VaV do regionů a jejich 

následné vyuţití v praxi firmami v těchto regionech. Protoţe příjemcem podpory z tohoto 

OP mohou být pouze právnické osoby jejichţ hlavní činností je VaV a šíření jejich 

výsledků prostřednictvím výuky, je v této souvislosti velmi důleţité propojení s OP PI, ze 

kterého mohou čerpat finanční prostředky všechny další firmy.  

4.1.1 Specifické cíle a prioritní osy 

Vedle globálního cíle, který je uveden v úvodu této kapitoly, má OP VaVpI čtyři další 

specifické cíle, na základě kterých byly vytvořeny čtyři prioritní osy tohoto OP (pátou 

prioritní osou je Technická pomoc):82 

 Specifický cíl 1: Vytvoření omezeného počtu špičkových center s vysoce kvalitní 

VaV infrastrukturou schopných zapojit se do mezinárodní spolupráce v rámci ERA 

a ESFRI, a vytvářet poznatky vyuţitelné v aplikační sféře (Prioritní osa 1: 

Evropská centra excelence) 

 Specifický cíl 2: Zajištění regionálních VaV kapacit určených pro tvorbu a přenos 

poznatků a posílení spolupráce VaV institucí s aplikační sférou (Prioritní osa 2: 

Regionální VaV centra) 

                                                           

81
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Operační program Výzkum a vývoj 

pro inovace 2007 – 2013, s. 11 – 25 
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 Specifický cíl 3: Zajištění podmínek pro transfer technologií, ochranu, šíření a 

uplatnění výsledků, popularizaci VaV, dostupnost vědeckých informací a 

zefektivnění VaV politiky (Prioritní osa 3: Komercializace a popularizace VaV) 

 Specifický cíl 4: Podpora infrastruktury pro výuku na vysokých školách, spojenou 

s výzkumem s přímým dopadem na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů pro 

VaV aktivity a lepší připravenost absolventů pro praxi (Prioritní osa 4: 

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem) 

V rámci první prioritní osy budou tedy podpořeny pouze velké projekty, jejichţ celkové 

náklady převyšují 50 milionů Eur. Příjemcem podpory jsou pouze výzkumné organizace, 

které splňují podmínky Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a 

inovací. Na projekty v rámci této prioritní osy je určeno 33 % z celkového rozpočtu OP 

VaVpI.83 

Hlavním cílem druhé prioritní osy je vznik a rozvoj kvalitně vybavených pracovišť VaV 

zaměřených na aplikovaný výzkum a jejich spolupráce s podniky, nemocnicemi atd. dle 

potřeb regionu. Rozpočet této prioritní osy je také 33 % celkového rozpočtu OP VaVpI.84 

Třetí prioritní osa slouţí hlavně k popularizaci VaV a jejich výsledků. Zároveň jde také o 

zlepšení přístupu k vědeckým informacím a zefektivnění veřejné podpory VaV. 

Z celkového rozpočtu OP je pro tuto prioritní osu vyčleněno 10 % finančních prostředků. 

Výhradním příjemcem podpory v rámci čtvrté prioritní osy jsou veřejné, státní i soukromé 

vysoké školy. Hlavním prioritou je rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol, coţ je 

nezbytným předpokladem pro zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV a inovace.85 
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 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Operační program Výzkum a vývoj 

pro inovace 2007 – 2013, s. 81 - 84 
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Tabulka 3: Rozdělení projektů OP VaVpI dle prioritních os 

PRIORITNÍ OSA 
POČET 

PROJEKTŮ 
POČET 

SUBJEKTŮ 
CELKOVÁ 
ČÁSTKA 

Evropská centra 
excelence 

3 3 1 708 249 091 

Regionální VaV centra 32 18 14 283 589 553 

Infrastruktura pro výuku 
na VŠ spojenou s 

výzkumem 
7 5 4 366 706 644 

CELKEM 42 26 20 358 545 288 

Zdroj: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ČR. Oficiální 

internetové stránky, dostupné on-line http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seznam-

prijemcu-v-ramci-op-vavpi [cit. 2011-03-21] 

4.1.2 Čerpání finančních prostředků z OP VaVpI v krajích ČR 

V ČR je s finanční dotací z OP VaVpI realizováno celkem 42 různých projektů 22 různými 

subjekty, celková finanční dotace na tyto projekty činí více jak 20 miliard CZK. Z tohoto 

OP je podporováno v porovnání s ostatními OP velmi málo projektů, ale finanční dotace na 

jednotlivé projekty se pohybuje v řádech sta milionů. Nejmenší finanční dotaci, více jak 

133 milionů korun, má projekt realizovaný Mikrobiologickým ústavem akademie věd 

v Třeboni a naopak největší finanční dotací ve výši téměř 1 miliardy korun má projekt 

Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně.  

V rámci ČR není realizován ţádný projekt s finanční podporou z OP VaVpI pouze 

v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Výrazně nejvíce projektů je realizováno 

v Jihomoravském kraji, kde patnáct projektů realizuje osm různých subjektů. Druhý 

největší počet projektů (6) je realizován v Moravskoslezském kraji, kde všechny projekty 

realizuje jediný subjekt a to Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava.  
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 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Operační program Výzkum a vývoj 

pro inovace 2007 – 2013, s. 92 - 95 
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Obrázek 16: Počet projektů realizovaných s finanční podporou z OP VaVpI v 

krajích86 

 

Nejvíce finančních prostředků z OP VaVpI plyne do Jihomoravského kraje, kde částka 

v přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje 6528 CZK. Na druhém aţ čtvrtém místě se 

umístily kraje Olomoucký, Plzeňský a Liberecký, kde se částka přepočtená na jednoho 

obyvatele pohybuje mezi 5000 – 3500 CZK. Ve všech dalších krajích se tato částka 

pohybuje pod 2000 CZK. V krajích Středočeském, Vysočině, Jihočeském a Ústeckém 

částka dokonce nedosahuje ani 1000 CZK na jednoho obyvatele, a tak se po krajích 

Karlovarském a Královéhradeckém, kde nebyl realizován jediný projekt, dostávají na 

poslední místo.  

                                                           

86
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Oficiální internetové stránky strukturálních fondů: 

Programy 2007 – 2013, dostupné on-line http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/2eec9b32-0674-48ba-

a419-90fa51db8823/Seznamy-prijemcu, vlastní výpočty 
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Obrázek 17: Čerpání finančních prostředků z OP VaVpI v krajích ČR87 

4.2 OP Podnikání a inovace 

„Globálním cílem Operačního programu Podnikání a inovace je zvýšit do konce 

programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblíţit inovační 

výkonnost sektoru průmyslu a sluţeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.“88 

Hlavním cílem OPPI je podpora podnikatelského prostředí a vytvoření podmínek pro 

úspěšný vznik a rozvoj konkurenceschopných podnikatelských subjektů, coţ následně vede 

k vytváření nových pracovních míst a posílení hospodářské a sociální soudrţnosti. V této 

souvislosti je třeba „rozšířit a prohloubit vnitřní trh, zajistit otevřené a konkurenceschopné 

trhy, vytvořit příznivější podnikatelské prostředí, propagovat podnikatelskou kulturu a 
                                                           

87
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Oficiální internetové stránky strukturálních fondů: 

Programy 2007 – 2013, dostupné on-line http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/2eec9b32-0674-48ba-

a419-90fa51db8823/Seznamy-prijemcu, vlastní výpočty 
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 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR, Operační program Podnikání a inovace, s. 47 
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68 

 

vytvořit prostředí podporující malé a střední podniky, zvýšit a zlepšit investice do 

výzkumu a vývoje, usnadnit inovace a zavádění informačních a komunikačních 

technologií.“89 

V současné době významně roste význam malých a středních podniků, které se v ČR 

dlouhodobě podílí na celkové zaměstnanosti více jak 60 % a jejich podíl na HDP a vývozu 

se pohybuje okolo 35 %. Z výše uvedeného vyplývá, ţe význam malých a středních 

podniků je v ČR velice důleţitý a jejich podpora vede současně k posílení sociální 

soudrţnosti a vyrovnávání regionálních disparit.90 

Významnou roli v rámci OPPI představují i agentury na podporu podnikání, investic a 

exportu, tedy CzechInvest, CzechTrade a Česká energetická agentura. Tyto agentury 

působí v oblasti poradenství MPO, spolupodílí se na obsahovém zaměření nových 

intervencí a poskytují širokou škálu poradenství pro podnikatele, zejména malým a 

středním firmám.  

4.2.1 Specifické cíle a prioritní osy 

„K dosaţení globálního cíle budou finanční prostředky v rámci OPPI koncentrovány na 

vymezené prioritní osy, charakterizující jednotlivé strategické cíle tak, aby se na 

hospodářském růstu ČR v budoucnosti podílely všechny regiony a byly rovněţ potlačeny 

tendence sociálního vyloučení určitých skupin obyvatelstva.“91 

OPPI má celkem sedm specifických cílů a prioritních os92: 

                                                           

89
 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR, Operační program Podnikání a inovace, s. 5 - 6 

90
 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR, Operační program Podnikání a inovace, s. 21 - 26 

91
 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR, Operační program Podnikání a inovace, s. 47  

92
 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR, Operační program Podnikání a inovace, s. 48   
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1. Vznik firem – zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit aktivitu 

malých a středních podniků a vytvářet podmínky pro vyuţití nových finančních 

nástrojů pro zahájení podnikání 

2. Rozvoj firem – Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových 

výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních 

technologií a sluţeb pro podnikání 

3. Efektivní energie – Zvýšit účinnost uţití energií v průmyslu a vyuţití 

obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven) 

4. Inovace – Posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací technologií, výrobků 

a sluţeb) 

5. Prostředí pro podnikání a inovace – Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se 

subjekty z oblasti výzkumu a vývoje, zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový 

výzkum, technologický vývoj a inovace, zefektivnit vyuţití lidského potenciálu 

v průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu 

6. Sluţby pro rozvoj podnikání – Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních 

sluţeb pro podnikání 

7. Technická pomoc – Vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky 

pro realizaci operačního programu 
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Tabulka 4: Počet projektů a čerpání finančních prostředků OPPI dle prioritních os 

PRIORITNÍ 
OSA 

PROGRAM 
POČET 

PROJEKTŮ 
POČET 

SUBJEKTŮ 
FINANČNÍ 
DOTACE 

CELKEM  

2 

ICT a strategické 
služby 

202 202 2 876 683 000 

8 605 830 000 
ICT v podnicích 597 597 1 347 180 000 

Rozvoj 606 606 4 381 967 000 

3 Eko - energie 493 493 6 316 374 000 6 316 374 000 

4 

Inovace - Inovační 
projekt 

468 468 8 201 522 000 

17 938 073 000 

Inovace - Projekt 
na ochranu práv 
průmyslového 

vlastnictví 

265 197 59 371 000 

Potenciál 214 214 3 360 806 000 

5 

Klastry 23 23 732 618 000 

10 410 793 000 

Nemovitosti 377 377 4 803 757 000 

Prosperita 31 31 2 434 266 000 

Školicí střediska 339 339 2 351 066 000 

Technologické 
platformy 

19 19 89 086 000 

6 
Marketing 797 797 586 573 815 

625 166 815 
Poradenství 125 125 38 593 000 

Zdroj: CZECHINVEST, Oficiální internetové stránky: Seznam příjemců, dostupné on-line  

http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/VysledekVyhledavaniDotaci.aspx  [2011-02-21], 

vlastní výpočty 

4.2.2 Čerpání finančních prostředků z OPPI v krajích ČR 

OPPI je dle objemu finančních prostředků třetím největším OP realizovaným v ČR v letech 

2007 – 2013. Příjemcem podpory z toho OP jsou hlavně právnické osoby, tedy malé, 

střední i velké firmy, ale i ţivnostníci a fyzické osoby.  

V rámci tohoto OP bylo v ČR od zahájení tohoto programu do současnosti podpořeno 4556 

projektů, které realizuje 4488 různých subjektů. Celková částka, která byla jednotlivým 

projektům do současnosti přiznána, dosahuje téměř 38 miliard CZK.  

http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/VysledekVyhledavaniDotaci.aspx
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Částky poskytované na jednotlivé projekty jsou velmi rozdílné, v průměru se jedná 

přibliţně o 8.250.000 CZK na jeden projekt a střední hodnota (medián) potom dosahuje 

hodnoty 3.046.000 CZK.   

Nejmenší částka 10.000 CZK byla poskytnuta třem různým projektům, ve všech případech 

se jednalo o projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Stejně tomu je i u všech 

projektů s finanční podporou niţší neţ 100.000 CZK. 

Naopak největší finanční podporu 299.851.000 CZK získal projekt na výstavbu 

vědeckotechnického parku – Technopark Klimentov, který je realizován firmou 

Klimentovská, a.s. v Karlovarském kraji.  

V absolutních číslech bylo nejvíce projektů podpořeno v Jihomoravském kraji, kde 657 

různých podnikatelských subjektů realizuje 677 projektů s celkovou finanční dotací téměř 

5 miliard CZK. Druhý největší počet projektů je realizován v kraji Moravskoslezském, 664 

projektů zde bylo podpořeno celkovou finanční dotací 5,284 miliard CZK.  

Naopak celkově nejméně projektů (101) a zároveň celková nejmenší finanční dotace pouze 

1,2 miliardy CZK byla poskytnuta Karlovarskému kraji, ale průměrná finanční dotace na 

jeden realizovaný projekt dosahuje téměř 12 milionů CZK, coţ řadí Karlovarský kraj na 

druhé místo hned za kraj Ústecký, kde průměrná dotace na jeden projekt převyšuje 12,5 

milionu CZK.    

Celkově největší finanční dotace byla poskytnuta na projekty realizované ve Středočeském 

kraji a to ve výši 5,354 miliard CZK, kde se o tuto částku podělilo 441 různých subjektů, 

které dohromady realizují 455 různých projektů.  
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Tabulka 5: Přehled projektů a čerpání finančních prostředků z OPPI dle krajů ČR 

KRAJ 
POČET 

PROJEKTŮ 
POČET 

SUBJEKTŮ 
CELKOVÁ 
ČÁSTKA 

PRŮMĚRNÁ 
ČÁSTKA NA 1 

PROJEKT 

Karlovarský 101 101 1 202 296 500 11 903 926 

Liberecký 163 163 1 251 144 000 7 675 730 

Plzeňský 187 179 1 835 529 500 9 815 666 

Jihočeský 222 218 1 743 040 899 7 851 536 

Ústecký 230 228 2 915 430 000 12 675 783 

Královéhradecký 255 250 2 491 169 510 9 769 292 

Vysočina 258 258 1 544 351 750 5 985 859 

Olomoucký 341 339 1 900 947 000 5 574 625 

Středočeský 455 441 5 354 347 534 11 767 797 

Zlínský 495 487 3 406 650 097 6 882 121 

Pardubický 508 505 3 692 115 000 7 267 943 

Moravskoslezský 664 662 5 284 125 750 7 958 021 

Jihomoravský 677 657 4 958 715 275 7 324 543 

CELKEM 4556 4488 37 579 862 815 8 248 433  

Zdroj: CZECHINVEST, Oficiální internetové stránky: Seznam příjemců, dostupné on-line 

http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/VysledekVyhledavaniDotaci.aspx  [2011-02-21], 

vlastní výpočty 

Po přepočtení absolutních ukazatelů, počet projektů a počet subjektů, dle velikosti kraje, se 

ukazuje, ţe nejvíce projektů je realizováno v kraji Zlínském, Moravskoslezském, 

Pardubickém a Jihomoravském, kde je počet projektů na 1 km
2 

výrazně vyšší neţ 

v ostatních krajích ČR. Naopak nejméně projektů na 1 km
2
 je naopak realizováno v krajích 

Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském, kde se tato hodnota pohybuje na hranici 0,03 

projektu / km
2
. 

http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/VysledekVyhledavaniDotaci.aspx
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Obrázek 18: Počet projektů OPPI na km2 v krajích ČR93 

 

Výrazně nejvíce finančních prostředků z OPPI přepočteno na 1 obyvatele plyne do 

Pardubického kraje, a to 7169 CZK. Na druhém místě, opět s dost velkým rozdílem oproti 

ostatním krajům, se umístil Zlínský kraj, kde částka přepočtená na 1 obyvatele dosahuje 

hodnoty 5765 CZK. V dalších osmi krajích (Královéhradeckém, Středočeském, 

Jihomoravském, Moravskoslezském, Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a na Vysočině) 

se tato částka pohybuje v rozmezí od 3000 do 4500 CZK. Na posledních místech 

pomyslného ţebříčku se umístily kraje Jihočeský, Liberecký a Olomoucký, kde finanční 

dotace z OPPI přepočtená na jednoho obyvatele kraje nepřekročila 3000 CZK.  

                                                           

93
 CZECHINVEST, Oficiální internetové stránky: Seznam příjemců dotací OPPI, dostupné on-line 

http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/VysledekVyhledavaniDotaci.aspx  [2011-02-21], vlastní výpočty  

http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/VysledekVyhledavaniDotaci.aspx
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Obrázek 19: Čerpání finančních prostředků OPPI v krajích ČR94 

4.3 Čerpání finančních prostředků z vybraných OP v kontextu 

regionálních disparit 

Společným cílem vybraných OP je podpora VaV, inovací a podnikání, které v důsledku 

povede ke zvýšení konkurenceschopnosti celé ČR a jejích jednotlivých regionů. 

V základních dokumentech obou vybraných OP je zdůrazněna jedna ze základních 

myšlenek evropské hospodářské a sociální soudrţnosti, tedy podpora méně rozvinutých 

regionů a tedy sniţování meziregionálních disparit.  

V rámci obou vybraných OP bylo v rámci celé ČR od začátku současného programovacího 

období podpořeno 4598 projektů, které realizuje 4510 různých ekonomických subjektů. 

Mezi tyto projekty bylo rozděleno bezmála 58 miliard CZK.  

                                                           

94
 CZECHINVEST, Oficiální internetové stránky: Seznam příjemců dotací OPPI, dostupné on-line 

http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/VysledekVyhledavaniDotaci.aspx  [2011-02-21], vlastní výpočty  

http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/VysledekVyhledavaniDotaci.aspx
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Z absolutního hlediska byl v čerpání finančních prostředků nejúspěšnější Jihomoravský 

kraj, kde bylo mezi 692 projektů rozděleno 12,457 miliard CZK. Naopak nejméně 

úspěšným regionem v čerpání finančních prostředků z OPPI a OP VaVpI byl jednoznačně 

kraj Karlovarský, kde doposud získalo finanční dotaci pouze 101 projektů a celková částka 

poskytnutá na tyto projekty dosahuje pouze k 1,2 miliardy CZK.  

Tabulka 6: Přehled projektů a čerpání finančních prostředků z OP VaVpI a OPPI 

KRAJ 
POČET 

PROJEKTŮ 
POČET 

SUBJEKTŮ 
CELKOVÁ 

FINANČNÍ ČÁSTKA 

Jihočeský 224 220 2 149 676 642 

Jihomoravský 692 665 12 457 289 770 

Karlovarský 101 101 1 202 296 500 

Královéhradecký 255 250 2 491 169 510 

Liberecký 166 166 2 972 245 966 

Moravskoslezský 670 663 7 891 929 358 

Olomoucký 345 340 4 961 007 772 

Pardubický 510 506 4 225 577 516 

Plzeňský 192 181 4 411 513 660 

Středočeský 456 442 5 550 014 734 

Ústecký 231 229 3 507 867 123 

Vysočina 259 259 1 782 652 635 

Zlínský 497 488 4 335 166 917 

CELKEM 4 598 4 510 57 938 408 103 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Přepočtením celkové částky na 1 obyvatele kraje získáme úspěšnost krajů při získávání 

podpory z vybraných OP. Aby se potvrdila výchozí hypotéza této DP, tedy ţe finanční 

prostředky z OP realizovaných v ČR plynou převáţně do krajů, které ve sledovaném 

ukazateli vykazují výraznou disparitu, měly by se na prvních místech tohoto pomyslného 

ţebříčku umístit kraje, které měly nejniţší hodnotu SU vypočteného v kapitole 3.2.6. 

V níţe uvedeném grafu jsou kraje srovnány zleva do prava od nejhoršího k nejlepšímu, dle 

vypočteného SU, a tedy pokud by platila počáteční hypotéza, měly by sloupce grafu mít 

zleva do prava klesající tendenci.  

Na níţe uvedeném grafu ale toto pravidlo neplatí. Naopak nejvíce finančních prostředků 

z obou sledovaných OP plynulo do kraje Jihomoravského, jehoţ hodnota SU byla 
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jednoznačně nejvyšší. A čtyři nejvíce postiţené kraje, tedy Ústecký, Karlovarský, 

Vysočina a Jihočeský, obdrţely méně finančních prostředků neţ všechny ostatní kraje.  
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Obrázek 20: Čerpání finančních prostředků ze dvou vybraných OP v krajích ČR95 

                                                           

95
 Vlastní výpočty 
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Závěr 

V posledních několika letech si ekonomicky vyspělé státy začínají uvědomovat, ţe klíčem 

k jejich dalšímu ekonomickému růstu je přechod na znalostní ekonomiku, tedy výrazná 

podpora vědy, výzkumu, inovačních procesů, zvýšení kvality lidských zdrojů a podpora 

odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Tato změna je patrná i v rámci Evropské unie, která na 

podporu inovací vyčlenila 24 % z celkové finanční dotace na podporu regionálního rozvoje 

v letech 2007 – 2013.  

V České republice se čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů stalo 

v současné době obrovským fenoménem, o čemţ svědčí počet zřízených operačních 

programů, mnoţství realizovaných projektů a celková částka na tyto projekty poskytnutá. 

Operační programy, které mají za cíl podpořit v České republice přechod ke znalostní 

ekonomice, tedy OPPI a OP VaVpI, jsou programy, které společně rozdělují největší 

objem finančních prostředků.  

Jak bylo v této práci zjištěno, při hodnocení krajů dle inovační výkonnosti existují mezi 

jednotlivými kraji České republiky obrovské rozdíly a pokud by měla být dodrţena hlavní 

myšlenka evropské hospodářské soudrţnosti, měly by peníze z operačních programů 

plynout převáţně do krajů, které vykazují dlouhodobě podprůměrné výsledky z hlediska 

inovačního potenciálu, tedy hlavně do kraje Ústeckého, Karlovarského a na Vysočinu.  

Z OP VaVpI bylo podpořeno pouze několik málo projektů a na tyto projekty byly 

poskytnuty obrovské částky v řádech stamilionů korun. Realizátory těchto projektů jsou 

převáţně pracoviště Akademie věd a státní a veřejné vysoké školy. Je tedy pochopitelné, 

ţe finanční prostředky z tohoto OP plynou do krajů, kde tyto instituce sídlí. V tomto 

případě hlavně do kraje Jihomoravského, kde je několik pracovišť Akademie věd a šest 

veřejných vysokých škol. Ţádný projekt s dotací z tohoto OP nebyl realizován pouze 

v kraji Karlovarském, kde nesídlí ţádná z výše uvedených institucí, a v kraji 

Královéhradeckém, kde tamní univerzita pouze spolupracuje na projektech realizovaných 

většími výzkumnými institucemi.  
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Na druhou stranu z OPPI jsou podporovány i malé projekty a příjemcem dotace se můţe 

stát téměř kaţdý, a tedy alokace finančních prostředků do krajů s podprůměrným 

inovačním potenciálem by neměl být problém. Ale jak vyplývá z kapitoly 4.2.2 ani v tomto 

případě tomu tak není, a všechny tři nejhorší kraje se pohybují v druhé půlce pomyslného 

ţebříčku, jak v počtu realizovaných projektů, tak i v čerpání finančních prostředků.  

V celkovém porovnání bylo následně zjištěno, ţe nejvíce projektů s největší celkovou 

finanční dotací je realizováno v krajích s nejvyšším inovačním potenciálem, tedy v kraji 

Jihomoravském a Pardubickém. A naopak nejméně potom ve čtyřech krajích, které 

vykázaly podprůměrné výsledky v oblasti vědy, výzkumu a inovací, tedy v krajích 

Ústeckém, Karlovarském, Vysočina a Jihočeském. Rozvoj inovačního potenciálu je 

výrazně podporován v kraji Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském, tyto kraje 

dosáhly spíše podprůměrných výsledků, ale v současné době do těchto krajů plyne velké 

mnoţství finančních prostředků z vybraných operačních programů.  

Z analýzy čerpání finančních prostředků z dvou vybraných operačních programů je tedy 

zřejmé, ţe při rozdělování peněz z těchto fondů není na regionální disparity v rámci České 

republiky brán ohled. Počáteční hypotéza této diplomové práce, ţe finanční prostředky 

z evropských strukturálních fondů jsou vynakládány účelově tak, aby docházelo 

k postupnému sniţování rozdílů v regionálním rozvoji České republiky, nebyla potvrzena.  

Z diplomové práce dále vyplývá, ţe přerozdělování finančních prostředků z vybraných 

operačních programů vede v rámci České republiky k prohlubování meziregionálních 

rozdílů z pohledu inovačních aktivit krajů, inovační potenciál nejinovativnějších krajů 

roste mnohem rychleji neţ inovační potenciál krajů s podprůměrným inovačním 

potenciálem. 

Realizace projektů s finanční podporou ze strukturálních fondů Evropské unie vede 

jednoznačně ke zvýšení konkurenceschopnosti realizátorů projektů, jednotlivých krajů a v 

důsledku také ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky jako celku.  
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PŘÍLOHA A - Počet obyvatel a rozloha krajů ČR 

Počet obyvatel v jednotlivých krajích v letech 2005 – 2008    

KRAJ 2005 2006 2007 2008 

Jihočeský 627 766 630 006 633 264 636 328 

Jihomoravský 1 130 358 1 132 563 1 140 534 1 147 146 

Karlovarský 304 274 304 602 307 449 308 403 

Královéhradecký 548 368 549 643 552 212 554 520 

Liberecký 429 031 430 774 433 948 437 325 

Moravskoslezský 1 250 769 1 249 290 1 249 897 1 250 255 

Olomoucký 639 161 639 894 641 791 642 137 

Pardubický 506 024 507 751 511 400 515 185 

Plzeňský 551 528 554 537 561 074 569 627 

Středočeský 1 158 108 1 175 254 1 201 827 1 230 691 

Ústecký 823 173 823 265 831 180 835 891 

Vysočina 510 767 511 645 513 677 515 411 

Zlínský 590 142 589 839 590 780 591 412 

Zdroj: ČSÚ 

KRAJ 
Rozloha v 

km2 

Jihočeský 10 057 

Jihomoravský 7 195 

Karlovarský 3 314 

Královéhradecký 4 759 

Liberecký 3 163 

Moravskoslezský 5 427 

Olomoucký 5 267 

Pardubický 4 519 

Plzeňský 7 561 

Středočeský 11 015 

Ústecký 5 335 

Vysočina 6 796 

Zlínský 3 964 

Zdroj: ČSÚ 
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Počet obyvatel v krajích v letech 2007 - 2010  

KRAJ 2007 2008 2009 2010 Průměr 

Karlovarský 307 449 308 403 307 636 307 444 307 733 

Královéhradecký 552 212 554 520 554 402 554 803 553 984 

Středočeský 1 201 827 1 230 691 1 247 533 1 264 978 1 236 257 

Vysočina 513 677 515 411 514 992 514 569 514 662 

Ústecký 831 180 835 891 836 198 836 045 834 829 

Pardubický 511 400 515 185 516 329 517 164 515 020 

Zlínský 590 780 591 412 591 042 590 361 590 899 

Olomoucký 641 791 642 137 642 041 641 681 641 913 

Moravskoslezský 1 249 897 1 250 255 1 247 373 1 243 220 1 247 686 

Jihočeský 633 264 636 328 637 643 638 706 636 485 

Plzeňský 561 074 569 627 571 863 572 045 568 652 

Liberecký 433 948 437 325 439 027 439 942 437 561 

Jihomoravský 1 140 534 1 147 146 1 151 708 1 154 654 1 148 511 

Zdroj: ČSÚ 
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PŘÍLOHA B – Zdrojové tabulky Hnací síly inovace 

Osoby s ukončeným terciárním vzděláním v ČR celkem   

  Počet osob s VŠ vzděláním (%) 

 2005 2006 2007 2008 

Ústecký 4,996% 5,458% 4,553% 4,538% 

Karlovarský 5,886% 5,717% 5,955% 5,391% 

Liberecký 6,522% 6,490% 6,484% 6,473% 

Vysočina 6,930% 7,321% 7,557% 8,083% 

Moravskoslezský 7,168% 7,732% 8,022% 8,155% 

Pardubický 7,746% 7,730% 7,026% 8,276% 

Olomoucký 8,384% 8,663% 8,743% 8,404% 

Středočeský 6,857% 7,118% 7,380% 8,484% 

Jihočeský 7,340% 8,457% 8,647% 8,615% 

Královéhradecký 7,337% 8,911% 8,472% 9,105% 

Plzeňský 7,212% 7,473% 8,578% 9,206% 

Zlínský 7,822% 7,827% 8,559% 9,379% 

Jihomoravský 10,679% 10,778% 11,586% 11,805% 

Zdroj: ČSÚ 

Zaměstnaní ve výzkumu a vývoji v ČR celkem   

Počet pracovníků ve VaV přepočtený na plný pracovní úvazek (%)  

 2005 2006 2007 2008 

Karlovarský 0,023% 0,031% 0,023% 0,044% 

Ústecký 0,085% 0,096% 0,101% 0,095% 

Vysočina 0,137% 0,118% 0,118% 0,133% 

Moravskoslezský 0,190% 0,207% 0,220% 0,234% 

Královéhradecký 0,249% 0,218% 0,263% 0,261% 

Jihočeský 0,262% 0,288% 0,286% 0,298% 

Zlínský 0,282% 0,301% 0,275% 0,311% 

Plzeňský 0,260% 0,324% 0,348% 0,315% 

Olomoucký 0,322% 0,320% 0,313% 0,315% 

Liberecký 0,302% 0,431% 0,330% 0,325% 

Středočeský 0,390% 0,419% 0,421% 0,421% 

Pardubický 0,383% 0,422% 0,429% 0,431% 

Jihomoravský 0,534% 0,547% 0,544% 0,654% 

Zdroj: ČSÚ 
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PŘÍLOHA C – Zdrojové tabulky Tvorba znalostí 

Celkové výdaje na výzkum a vývoj      

  tisících  Kč/obyvatel - běžné ceny 

 2005 2006 2007 2008 

Karlovarský 0,250 0,232 0,253 0,317 

Ústecký 0,716 0,715 0,833 0,967 

Vysočina 1,384 1,011 1,046 1,354 

Moravskoslezský 1,744 4,431 2,212 2,129 

Královéhradecký 2,132 1,792 2,297 2,188 

Olomoucký 2,147 2,075 2,355 2,232 

Zlínský 2,662 2,790 2,912 2,761 

Jihočeský 2,565 2,720 2,821 3,091 

Plzeňský 2,048 2,405 2,484 3,103 

Liberecký 2,586 3,442 3,024 3,468 

Pardubický 3,225 3,804 3,946 3,886 

Jihomoravský 4,117 4,465 5,020 5,271 

Středočeský 7,392 7,254 8,787 7,948 

Zdroj: ČSÚ 

Celkové výdaje na výzkum a vývoj financované z 
veřejných zdrojů 

  tisících Kč/ obyvatel- běžné ceny 

 2005 2006 2007 2008 

Karlovarský 0,024 0,024 0,037 0,124 

Vysočina 0,315 0,263 0,289 0,271 

Ústecký 0,199 0,253 0,278 0,273 

Moravskoslezský 0,605 0,673 0,813 0,722 

Královéhradecký 1,092 0,739 0,970 0,726 

Zlínský 0,492 0,634 0,760 0,765 

Liberecký 0,620 0,760 0,819 0,772 

Pardubický 0,811 0,874 0,893 0,866 

Plzeňský 0,742 0,889 0,973 0,998 

Olomoucký 0,840 0,877 1,121 1,056 

Středočeský 0,954 1,041 1,019 1,062 

Jihočeský 1,024 1,136 1,388 1,559 

Jihomoravský 2,339 2,680 2,812 2,858 

Zdroj: ČSÚ 
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PŘÍLOHA D – Zdrojové tabulky Inovace a podnikání 

Podniky s technickou inovací celkem   

Počet firem s technickou inovací na 1 km
2
   

 04-06 06-08 

Jihočeský 0,0464 0,0495 

Karlovarský 0,0437 0,0633 

Plzeňský 0,0553 0,0636 

Olomoucký 0,0962 0,0744 

Vysočina 0,0455 0,0752 

Ústecký 0,0713 0,0883 

Středočeský 0,0736 0,0894 

Liberecký 0,1137 0,1140 

Královéhradecký 0,0835 0,1257 

Pardubický 0,0779 0,1356 

Moravskoslezský 0,1105 0,1469 

Zlínský 0,1366 0,1542 

Jihomoravský 0,1611 0,1590 

Zdroj: ČSÚ 

Výdaje podniků v ČR za technické inovace  

     tis. Kč/km
2
 

 2003 2005 2006 2008 

Karlovarský 72 104 236 213 

Vysočina 344 409 334 510 

Jihočeský 104 432 390 568 

Královéhradecký 541 462 412 606 

Plzeňský 150 438 961 791 

Olomoucký 410 769 645 869 

Zlínský 506 2 031 1 276 1 184 

Ústecký 332 753 566 1 200 

Pardubický 1 388 787 662 1 290 

Liberecký 666 1 291 1 000 1 579 

Středočeský 307 1 238 1 385 1 753 

Moravskoslezský 960 950 1 430 1 833 

Jihomoravský 372 1 027 874 1 890 

Zdroj: ČSÚ 
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PŘÍLOHA E – Zdrojová tabulka Aplikace vyuţití 

Počet zaměstnanců v High-tech sektoru    
Počet zaměstnanců v high-tech sektoru (%) 

 2005 2006 2007 

Karlovarský 0,619% 0,325% 0,498% 

Liberecký 0,668% 0,698% 0,715% 

Vysočina 0,673% 0,858% 0,990% 

Ústecký 1,179% 1,151% 1,106% 

Středočeský 2,072% 1,162% 1,188% 

Olomoucký 1,226% 1,338% 1,274% 

Moravskoslezský 1,324% 1,403% 1,324% 

Zlínský 1,493% 1,459% 1,478% 

Jihočeský 1,633% 1,411% 1,590% 

Plzeňský 2,027% 2,262% 1,932% 

Královéhradecký 1,828% 1,985% 1,938% 

Jihomoravský 2,332% 2,668% 2,659% 

Pardubický 3,453% 3,444% 3,547% 

Zdroj: ČSÚ 
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PŘÍLOHA F – Zdrojová tabulka Duševní vlastnictví 

Patenty udělené v ČR tuzemským přihlašovatelům 

 Počet udělených patentů na 100 tis. obyvatel 

 2005 2006 2007 2008 

Olomoucký 2,425 1,641 2,078 0,273 

Vysočina 1,273 1,173 1,168 0,970 

Ústecký 1,267 1,154 0,120 1,137 

Moravskoslezský 2,212 1,921 1,512 1,240 

Karlovarský 1,380 1,641 0,651 1,297 

Jihočeský 1,593 2,103 0,947 1,414 

Zlínský 1,412 1,356 0,987 1,522 

Liberecký 5,594 5,958 4,033 1,829 

Jihomoravský 2,344 2,678 1,622 1,925 

Středočeský 4,431 1,553 1,667 2,052 

Plzeňský 2,493 1,443 3,244 2,107 

Královéhradecký 3,282 1,819 2,022 3,156 

Pardubický 3,218 1,083 2,542 4,772 

Zdroj: ČSÚ 
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PŘÍLOHA G - Hodnoty vypočteného souhrnného ukazatele 

Kraj 2005 2006 2007 Průměr 

Ústecký -0,9 -1 -1 -0,97 

Karlovarský -0,9 -0,8 -1 -0,90 

Vysočina -0,9 -0,9 -0,9 -0,90 

Jihočeský -0,3 -0,1 -0,3 -0,23 

Olomoucký -0,3 0 -0,2 -0,17 

Zlínský -0,1 -0,1 0 -0,07 

Moravskoslezský -0,1 0,2 0 0,03 

Královéhradecký 0 -0,2 0,3 0,03 

Plzeňský 0 0 0,3 0,10 

Středočeský 0,7 -0,1 0 0,20 

Liberecký 0,2 0,4 0,1 0,23 

Pardubický 0,5 0,1 0,8 0,47 

Jihomoravský 0,8 0,9 0,8 0,83 

Zdroj: Vlastní výpočty  
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PŘÍLOHA H - Zdrojová tabulka – OP VaVpI 

KRAJ Celková částka Počet projektů Počet subjektů 
Celková částka 

/ obyvatel 

Karlovarský 0 0 0 0 

Královéhradecký 0 0 0 0 

Středočeský 195 667 200 1 1 158,2739 

Vysočina 238 300 885 1 1 463,0238 

Ústecký 592 437 123 1 1 709,6513 

Pardubický 533 462 516 2 1 1035,8103 

Zlínský 928 516 820 2 1 1571,3637 

Olomoucký 3 060 060 772 4 1 4767,0995 

Moravskoslezský 2 607 803 608 6 1 2090,1117 

Jihočeský 406 635 743 2 2 638,8769 

Plzeňský 2 575 984 160 5 2 4529,9815 

Liberecký 1 721 101 966 3 3 3933,4034 

Jihomoravský 7 498 574 495 15 8 6528,9560 

CELKEM 20 358 545 288 42 22   

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, vlastní výpočty 
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PŘÍLOHA I – Zdrojová tabulka OPPI 

KRAJ Počet projektů / Km2 
Počet subjektů / 

Km2 
Celková částka / 

obyvatel 

Jihočeský 0,022074177 0,021676444 2 739 

Jihomoravský 0,09409312 0,091313412 4 318 

Karlovarský 0,030476765 0,030476765 3 907 

Královéhradecký 0,053582685 0,052532045 4 497 

Liberecký 0,051533354 0,051533354 2 859 

Moravskoslezský 0,122351207 0,121982679 4 235 

Olomoucký 0,064742738 0,064363015 2 961 

Pardubický 0,112414251 0,111750387 7 169 

Plzeňský 0,024732178 0,023674117 3 228 

Středočeský 0,041307308 0,040036314 4 331 

Ústecký 0,043111528 0,042736645 3 492 

Vysočina 0,037963508 0,037963508 3 001 

Zlínský 0,124873865 0,122855701 5 765 

Zdroj: CzechInvest, vlastní výpočty 
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PŘÍLOHA J – Zdrojová tabulka  - Čerpání finančních prostředků z OPPI a OP 

VaVpI 

KRAJ 
Počet 

projektů / 
km2 

Počet 
subjektů / 

km2 

Celková finanční 
částka / obyvatel 

Jihočeský 0,0223 0,0219 3377,42 

Jihomoravský 0,0962 0,0924 10846,47 

Karlovarský 0,0305 0,0305 3906,95 

Královéhradecký 0,0536 0,0525 4496,83 

Liberecký 0,0525 0,0525 6792,76 

Moravskoslezský 0,1235 0,1222 6325,25 

Olomoucký 0,0655 0,0646 7728,47 

Pardubický 0,1129 0,1120 8204,69 

Plzeňský 0,0254 0,0239 7757,84 

Středočeský 0,0414 0,0401 4489,37 

Ústecký 0,0433 0,0429 4201,90 

Vysočina 0,0381 0,0381 3463,73 

Zlínský 0,1254 0,1231 7336,56 

Zdroj: Vlastní výpočty 


