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Abstrakt. 

Inovace jsou obecně chápány jako motor ekonomického růstu, konkurenceschopnosti a tvorby 

nových pracovních míst. V posledních letech jsou právě inovace velmi diskutovaným 

tématem v soukromé i veřejné sféře na různých úrovních. Kompetentní osoby v 

rozhodovacím procesu jsou aktivně zapojeny do vytváření a implementace procesů, které 

podporují inovace v regionálním, národním i evropském měřítku. V tomto příspěvku je 

kladen důraz na zjištění a popsání prostorové distribuce inovačních aktivit firem v Česku v 

období let 2008 až 2012 sledovaných v rámci Šetření o inovacích (Community Innovation 

Survey - CIS). Databáze CIS za dané období obsahuje více než 10 000 respondentů (firem) v 

územní podrobnosti za okresy. Data o inovacích byla roztříděna na technické, netechnické, 

radikální inovace a VaV intenzitu, u nichž byl zkoumán jejich prostorový vzor na základě 

výpočtu tzv. inovačního skóre. Příspěvek má za cíl představit první výsledky výzkumu 

inovací firem v Česku v jejich prostorovém kontextu.  

Klíčová slova: Inovační aktivity, Community inovation survey, prostorová distribuce, 

inovační skóre 

 
 

1. Úvod  

Inovace jsou v zavedeném podniku velice důležité a umožnují další rozvoj a zvýšení 

konkurenceschopnosti v rámci současného plně globalizovaného trhu. Inovace v podniku jsou 

úzce spjaty s rizikem, zda vložený kapitál do inovačních technik bude mít očekávající 

výsledek, anebo zda bude mít podnik dostatečné finanční prostředky na dokončení inovací. 

Inovace přímo navazují na výzkum a vývoj, který se může provádět v rámci každého podniku 

nebo i externě, čímž jsou myšleny nové objevy v rámci univerzit, výzkumných institucí či 

laboratoří.  

Pokud je analyzováno slovo inovace, tak lze říci, že vzniklo z latinského slova „innovare“, 

což znamená obnovovat. Synonymem toho slova jsou pojmy jako změna, náprava, zlepšení 

nebo také oživení. Inovace má za cíl vytvořit úplně nový výrobek nebo ve stávajícím výrobku 

zajistit obnovu či zlepšení. Další požadavkem, který musí inovace splňovat, je skutečné 

zavedení výrobku, služby či procesu v provozu podniku. Práce vychází z analýzy dat 

průzkumu Community innovation survey (CIS), který je prováděn ve všech členských zemích 

Evropské unie. Průzkum probíhá pod záštitou statistického úřadu Evropské unie (Eurostat) a 

dále s ním pracují statistické úřady jednotlivých zemí.  
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2. Teoretická východiska 

V této sekci bude položen teoretický základ k tvrzení, že vysoce výkonné inovační firmy 

mají tendeci soustřeďovat se do prostorových průmyslových klastrů a tím čerpat výhody 

z tohoto uskupení efektivněji, než kdyby byly izolovány. Hlavní síly a faktory vedoucí k 

soustředění inovačních aktivit jsou zejména samotné utváření průmyslových klastrů, přelévání 

znalostí (knowledge spillovers), či podpora inovačních aktivit od kompetentních veřejných 

institucí (tzv. public-policy či veřejná politika). 

2.1 Průmyslové klastry 

Myšlenka výhod průmyslového shlukování ztělesňuje zejména pozitivní externality 

aglomerace sloužící jako motor pro hospodářský růst. Tato myšlenka je tu již po velmi 

dlouhou dobu (Marshall, 1920). Existuje mnoho příkladů shlukování firem, typicky například 

Silicon Valley pro IT technologie, London City a Wall Street v oblasti finančních služeb a 

dokonce i Hollywood na filmový průmysl. V některých případech geografické podmínky 

určitého místa samy o sobě představují přirozené výhody, které vedou ke tvorbě klastrů. 

Zejména v případech primárního sektoru ekonomiky (zemědělství, rybolovu, hornictví a 

lesnictví). 

Pokud jsou firmy v klastru, mohou těžit z fondu kvalifikovaných pracovníků a odborných 

znalostí. To usnadňuje najímání nových pracovníků, pokud roste nabídka práce a usnadní se 

tak sladění pracovníků (Berliant a kol., 2006). Shluky rovněž usnadňují přístup k různým 

doplňkovým službám, což výrazně snižuje náklady na dopravu zboží i pracovníků. 

Přítomnost průmyslových klastrů také přináší výhody pro regionální rozvoj. Literatura 

uvádí, že oblasti se silnými klastry produkují větší ekonomický růst (Krugman, 1991), více 

pracovních míst a silnější růst mezd (Wennberg a Lindquist, 2010), zvýšení podnikatelské 

aktivity (Kuechle, 2014) a další duševní vlastnictví jako jsou například patenty  

(Carlino a kol. 2007). 

2.2 Knowledge spillovers (přelévání znalostí) 

Jedním z nejdůležitějších a diskutovaných účinků průmyslových klastrů je tzv. knowledge 

spillovers (přelévání znalostí). To může být definováno jako určitá forma netržní interakce v 

podobě externalit, kde se technické, vědecké nebo tržní údaje stávají jakýmsi veřejným 

zbožím (tzv. pozitivní externality). Tyto interakce výrazně klesají s rostoucí prostorovou 

vzdáleností mezi konkrétními zdroji znalostí a firmami. To znamená, že když jsou společnosti 

blízko sebe, blízko konkurentům, dodavatelům a zejména vědeckým centrům, jako jsou 

univerzity, výzkumné laboratoře a jiné, tak je neformální výměna myšlenek pravděpodobnější 

(Freeman, 1991). Tato blízkost může usnadnit šíření „tichých znalostí“ a sdílení informací. 

2.3 Veřejná politika – inovace podporující faktor  

V poslední době se inovace stávají velmi diskutovaným tématem. V současné době se o 

inovacích říká, že jsou klíčem ke zvyšování hospodářského růstu, udržení 

konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst. I z těchto důvodů se kompetentní 

osoby v procesu rozhodování aktivně zapojují do vytváření a implementace procesů 

vedoucích k podpoře inovací na regionální, národní i celoevropské úrovni (Ďuricová, 2015). 

Existuje mnoho iniciativ, jak podpořit koncentraci inovačních aktivit (například podpora 

transferu nových technologií na trh), což vede k v širším slova smyslu k vylepšování kondice 

celých ekonomik. Otázka je, jak moc jsou dané politiky efektivní s ohledem na reálné 

ekonomické výsledky. Jak dokládá Carlino a kol. (2007), je velký problém vytvořit fungující 

ekosystém klastru inovujících firem.  
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Důraz by měl být kladen například na flexibilní trh práce, kvalitu systému vzdělávání, 

funkční infrastrukturu či na snížení byrokratické zátěže pro podnikatelské aktivity. 

 

3. Data, ukazatele a metody 

 

3.1 Data 

V práci byly využívány dvě datové sady průzkumu CIS, konkrétně z období 2008 až 2010 

a 2010–2012 (dále jen CIS 2010 a CIS 2012). Data pro CIS 2010 byla shromážděna v roce 

2011 z dotazníku zaslaného podnikům s deseti a více zaměstnanci, rozdělených podle 

velikosti a hospodářské činnosti. Celkem bylo navráceno 83 % rozeslaných dotazníků, což 

představuje 5 151 záznamů. Data CIS 2012 byla shromážděna v roce 2013 a průzkumu se 

celkem zúčastnilo 5 449 firem s 80% návratností dotazníků.  

Z prostorového hlediska je výhodné mít data na nejpodrobnější úrovni (adresní body). 

Ačkoli se CIS průzkum realizoval na úrovni podniků, výsledná datová sada je i pro vědecké 

účely anonymní. Není možné přesně lokalizovat individuální subjekt. Na druhou stranu, 

Český statistický úřad poskytuje tyto údaje na úrovni LAU 1 (okresy). V Česku je dohromady 

77 LAU 1 (okresů) a všechny z nich jsou zastoupeny v obou datových souborech (CIS 2010, 

CIS 2012) této studie. Nutno rovněž podotknout, že samotný počet zúčastněných firem není 

natolik vysoký, aby prostorové analýzy bodové reprezentace sídel firem dávaly smysl 

(jednalo by se o velmi „řídká“ data). Armbuster a kol. (2008) hovoří i o problematickém 

faktu, že se data sbírají za tříleté období, což může vést k nesprávným a neaktuálním 

výsledkům. 
 

3.2 Použité ukazatele inovací 

Pro získání komplexního obrazu o inovačních aktivitách, byly použity čtyři různé typy 

ukazatelů (proměnných), které patří do dvou širších skupin inovací. První z nich se týká 

investic do inovačnícho procesu a je měřena pomocí výdajů v okrese vynaložených na 

výzkum (VaV/R&D investice). Druhá skupina inovací se zaměřuje na konečný výstup 

inovační aktivity (představení nových produktů nebo procesů). 

3.2.1 Technické inovace (a) 

Technická inovace je kompozitní binární proměnná slučující informaci o inovacích 

produktů a procesů. V obou datových sadách CIS je technická inovace brána jako uvedení na 

trh nového nebo výrazně zlepšeného zboží či služeb. Zboží či služba musí být nová nebo 

pozměněná pro respondenta/firmu, avšak nemusí být nová na trhu. Procesní inovace je na 

druhou stranu realizace nového nebo podstatně zlepšeného výrobního procesu, způsobu 

distribuce nebo podpůrné činnosti.  

3.2.2 Netechnické inovace (b) 

Tato proměná je opět kompozitní binární proměnná nesoucí informaci o organizačních a 

marketingových inovacích. Organizační inovace jsou nové organizační metody v obchodních 

praktikách respondentů včetně organizace pracovišť nebo vnějších vztahů, které dosud nebyly 

použity. Marketingovou inovací se rozumí zavedení nového marketingového konceptu nebo 

strategie, která se významně liší od marketingových metod respondenta a která dosud nebyla 

použita. Vyznačuje se zejména výraznou změnou designu produktu nebo balení, umístění 

produktu, podpoře produktu či cenou.  
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3.2.3 Radikální inovace (c) 

Radikální inovace je binární proměnná značící nový nebo podstatně zlepšený produkt 

(zboží či služby) zavedený na trh v průběhu let 2008 až 2010 nebo 2010 až 2012. Radikální, 

nebo někdy nazývaná také disruptivní inovace, zahrnuje vyšší inovační stupeň, který má 

obrovský tržní potenciál. Tvoří natolik významný technický pokrok, že v rozsahu, účinnosti 

nebo designu nemůže žádná starší technologie konkurovat (Tushman a Anderson, 1986). V 

kontextu tohoto článku je použita proměnná radikálních inovací jako jasný indikátor vysoce 

inovativních aktivit firem.   

3.2.4 VaV (R&D) intenzita (d) 

Nově vypočtená proměnná jako podíl celkových nákladů na výzkum a vývoj a obratu 

společností v rámci okresů jak v roce 2010 tak v roce 2012. Mnohé studie prokázaly jasný 

pozitivní vliv těchto činností na obchodní výkonnost meřenou počtem nových produktů na 

trhu a finančních podmínek.  

3.3 Metody 

Metody, které byly použity lze rozdělit na deskriptivní statistiku v kombinaci se základní 

prostorovou metodou. Pro zpracování prostorových dat byl využit program ArcGIS for 

Desktop 10.x. Nejprve bylo nutné připravit obě datové sady pro spojení s prostorovou 

informací (LAU 1). Dalším krokem byla vizuální analýza výsledných map a prostorové 

distribuce inovačních aktivit firem. Mimo to byly také konstruovány elipsy směrodatné 

odchylky (detailní popis uvádí Ebdon 1988 či Mitchell, 2005), které umožňují zachytit trend 

v prostorové distribuci bodů – v případě tohoto příspěvku jde o nejvíce inovující regiony. 

Pro celkové hodnocení míry inovativnosti byla vybrána metoda, která byla použita 

Adamsem (2011) pro určení rozložení inovačních aktivit ve Velké Británii. Koncentrace 

inovačních aktivit S (skóre) je dána poměrem jednotlivých typů inovací v okresech (LAU 1). 

Skóre S v rámci každého okresu i proměnných q v rozsahu q={a,b,c,d} vychází ze vztahu: 
 

Kde pro každou jednotku LAU 1 je Iiq počet firem v okrese i vykazující některou inovaci z 

množiny q a Ri je počet všech respondentů z daného okresu i. Skóre Siq bylo podle okresů 

seřazeno sestupně a rozděleno do decilů. Dále se pracovalo pouze s prvním decilem, tzn. 

s nejvyššími hodnotami z každé kategorie v rámci celého Česka. Výsledné mapy znázorňující 

skóre okresů (Mapa 3 a Mapa 4) a vznikly spojením čtyř map vizualizujících vždy okresy, 

které se v rámci konkrétní proměnné dostaly do prvního decilu (Mapa 1 a Mapa 2). Technika 

tvorby výsledné mapy se skóre okresů je na obrázku 1. 

Obrázek 1: Technika tvorby mapy znázorňující skóre okresů. 

 

Zdroj: vlastní; poznámka: NEWMKT reprezentuje radikální inovace. 
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4. Popisné informace  

Nad oběma datovými soubory (CIS 2010, 2012) bylo provedeno statistické vyhodnocení 

zobrazující základní údaje o datových sadách. Na obrázku 2 jsou uvedeny informace o 

počtech respondentů, počtech inovujících firem a dále rozdělení na hlavní kategorie týkající 

se inovačních aktivit.  

Obrázek 2: Zastoupení jednotlivých kategorií inovací v letech 2010 a 2012. 

 

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 

 V roce 2012 byl celkově zvýšen počet firem, které se průzkumu CIS zúčastnily a také 

počet firem, které se jakýmkoli způsobem zapojily do inovačního procesu. V roce 2010 bylo 

do inovačního procesu zapojeno okolo 43 % dotázaných firem, v roce 2012 bylo do procesu 

inovací zapojeno již přes 50 % firem zúčastněných průzkumu. V kategoriích produktové a 

procesní inovace došlo k zvýšení inovačních aktivit v roce 2012, avšak v organizačních a 

marketingových inovacích nastal v roce 2012 výrazný propad v počtu firem, které inovovaly 

ve zmíněných kategoriích. Dále bylo zjišťováno, jaký počet firem začal s nějakou inovační 

aktivitou, avšak ji zrušil nebo nestihl dokončit. Zrušené inovace je údaj o počtu firem, které 

začaly nějakou inovační aktivitu, avšak během let 2008–2010 nebo 2010–2012 ji zrušil. Údaj 

o nedokončených inovacích udává počet firem, které inovační aktivity započaly, nicméně 

byly natolik rozsáhlé, že do konce průzkumu CIS je nestihly dokončit.  

Obrázek 3. Zrušené a nedokončené inovační aktivity v letech 2010 a 2012. 

 

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 
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Jak vyplývá z obrázku 3, počet firem se současně zrušenými a nedokončenými inovacemi 

se během let 2010 a 2012 výrazně neměnil. Také počet firem se zruešenými inovacemi byl 

obdobný. Ovšem výrazně poklesl počet firem s nedokončenou inovací. Je možné, že firmy 

svou inovaci nedokončily v roce 2010, ale zvládly ji dokončit do konce dalšího CIS 

průzkumu, a proto se změna mohla projevit až později. 

5. Výsledky prostorové distribuce inovací v Česku 

    Výsledky prostorové distribuce nejvíce inovujících okesů jsou zvýrazněny na následujících 

mapách (Mapa 1 a Mapa 2), tzn. okresy, které pří výše zmíněné metodě padly do prvního 

decilu. V jednotlivých kateogirích (technické, netechnické, radikální inovace, VaV/R&D 

intenzita) jsou zvýrazněny většinou jiné okresy. Není tedy pravidlem, že okres nejvíce 

inovující např. v technických inovacích také nejvíce inovuje i v netechnických inovacích. 

Nicméně synergii inovací je možné vysledovat pomocí výskytu jednoho okresu v prvním 

decilu různých inovací (Mapa 3 a Mapa 4). 

Mapa 1: Nejvíce inovující okresy v ČR v letech 2008 až 2010. 

 

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 

 

Nejvíce inovujícími okresy v roce 2010 (Mapa 1) jsou okresy okolo hlavního města Prahy, 

tzn. okresy středočeského kraje a okolí. Také okresy s krajskými městy a přilehlými okresy 

(Brno, Ostrava). Avšak není vyjímkou, že nejvíce inovujícími jsou i okresy v pohraničních 

oblastech (Náchod, Rakovník, Česká Lípa) nebo v Jihočeském kraji (v okresech Strakonice, 

Tábor). Zajímavostí může být i to, že v tomto období se v prvním decilu VaV intenzity 

neumístil žádný tradiční „univerzitní“ okres. 

V roce 2012 (Mapa 2) je rozprostření nejvíce inovujících okresů obdobné jako v roce 

2010. Vysoká koncentrace nejvíce inovujících okresů je v širším okolí měst Brno a Ostrava. 

Avšak Středočeský kraj již neobsahuje vysoký počet okresů, který se dostal do prvního decilu 

nejvíce inovujících okresů. Mezi nejvíce inovující se ovšem dostaly také okresy Ústí nad 

Labem, Liberec, Tachov nebo Prachatice. Obecně nelze úplně jednoznačně odhalit nějaký 

prostorový vzor či pravidelnost v prostorovém rozmístění inovací v Česku. Pro zdůvodnění 

inovačních aktivit v Česku je nutné zaměřit se na větší detail a zkoumat (geo)ekonomické 

faktory jednotlivých okresů. 
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Mapa 2: Nejvíce inovující okresy v ČR v letech 2008 až 2012. 

  

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 

Komplexnější pohled na inovační aktivity nabízí následující vizualizace i s analýzami, kde 

již prostorový vzor je možné najít. Mapa 3 zobrazuje koncentraci inovačních aktivit dle CIS 

2010. Vznikla spojením čtyř předcházejících map (Mapa 1) do komplexní mapy. Nejvyšší 

koncentrace inovačních aktivit dosahuje okres Ostrava, který padl do prvního decilu 

v technických, netechnických i radikálních inovacích. Další okresy Praha, Praha–západ, 

Mladá Boleslav, Strakonice, Tábor a Hradec Králové byly nejvíce inovujícími okresy vždy ve 

dvou kategoriích. Ostatní okresy s nejmenším skóre byly nejvíce inovující pouze v jedné 

kategorii. Dále jsou na mapě zobrazeny elipsy směrodatné odchylky, které zobrazují trend 

nejvíce inovujících okresů. Pomocí elips je možné odhadnout možné šíření aktivit (spillover 

efekt) a zároveň zdůraznit regiony Česka, které podle CIS (v obou sledovaných obdobích) 

vynikají svou inovační aktivitou firem. Koncentrace inovačních aktivit dle CIS 2012 je po 

celém Česku více rozprostřená v porovnání s CIS 2010. Nejvyšších hodnot skóre dosahují 

okresy Nový Jičín, Zlín, Kroměříž, Plzeň-jih, Rakovník a Semily. Tyto okresy padly do 

prvního decilu vždy ve dvou různých kategoriích.  

Často se tak stalo v kombinaci technické a netechnické inovace nebo radikální inovace a 

VaV/R&D intenzity. Podle elips je zřejmé, že regiony s vysokou mírou inovačních aktivit 

zůstávají přibližně stejné (geografický střed Čech, Brněnsko a Ostravsko), nicméně je 

zajímavé, že směr/trend rozprostření inovačních aktivit se mění – ze severojižního směru na 

Brněnsku na směr západovýchodní (v případě Brněnska je i „inovační prostor“ větší pro CIS 

2012), či naopak u Ostravska. 
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Mapa 3: Koncentrace inovačních aktivit v okresech ČR v roce 2010. 

 

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 

 

Mapa 4: Koncentrace inovačních aktivit v okresech ČR v roce 2012. 

 

Zdroj: CIS (vlastní úprava). 
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6. Závěr 

Předložená studie je první svého druhu zkoumající prostorovou rozmístění inovačních 

aktivit firem v Česku v letech 2008 až 2012. Data byla získána ze Šetření o inovacích 

(Community Innovation Survey – CIS). Pro hodnocení distribuce firemních inovací bylo 

využito řazení okresů (jednotka LAU 1) podle nejvyšší míry čtyř skupin inovací-technické, 

netechnické, radikální inovace a VaV intenzita. Okresy umístěné v prvním decilu byly 

vizualizovány v mapě podle druhu inovace. Následně každý okres umístění v prvním decilu 

jedné z výše uvedených inovačních aktivit jeden bod tak, že vznikla komplexní mapa 

znázorňující celkové skóre okresu. Ze získaných výsledků lze zmínit to, že v prvním 

sledovaném období (CIS 2010) se vyskytl pouze jeden okres s hodnotou skóre 3, a to okres 

Ostrava-město, ve kterém firmy inovovaly v oblasti technických, netechnických a radikálních 

inovací. V následujícím období (CIS 2012) se již žádnému okresu nepodařilo umístit 

v prvním decilu více než dvakrát. Mezi okresy s nejčastější kombinací inovací patřil. Mezi 

nejvíce inovující regiony Česka v obou CIS patří centrální část Čech, dále pak Brněnsko a 

Ostravsko. Naopak žádný okres v obou sledovaných obdobích se neumístil v prvním decilu 

v Karlovarském kraji (v prvním sledovaném období se k němu přidal i Zlínský, Ústecký kraj a 

Kraj Vysočina). 
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