
Stanovisko k 
inovacím 

Proč je inovační strategie důležitá.  
 

Jak lze inovace měřit?  
 
Jaká je naše aktuální konkurenční výhoda? 
 
Politika technologií: Proč vsadit na klíčové  
technologie (Big Bets) je nejlepší sázkou. 
 
Politika lidských zdrojů: Proč vsadit na  
klíčové technologie (Big Bets) je nejlepší sázkou. 
 
Politika infrastruktury: Vytvářeni fyzického místa       
a duševního prostoru. 
 
Srovnávací přehled parametrů inovační politiky. 
 

 

14 

1 

3 

6 

8 

10 

12 



proč je inovační 
strategie důležitá. 

Česku velmi prospěla hospodářská politika založená na podpoře investic do 
jeho výrobní základny a integrace do trhu Evropské unie. Větší možnosti prů-
myslové výroby a znalost jednoho z nejvíce sofistikovaných trhů na světě nabízí 
pevný základ pro přechod na hospodářství s vyšší přidanou hodnotou. Aby se 
Česko mohlo úspěšně zařadit mezi vůdčí inovativní ekonomiky Evropy a světa, 
bude nezbytné, aby průmysl, vysoké školy i stát spolupracovaly efektivněji, a 
vytvořily tak příští generaci znalostí, technologií a produktů.  
 
Politika inovací s jasnými a měřitelnými cíli a strategií zaměřenou na dosažení 
těchto cílů je pro zajištění tohoto úspěchu klíčová. Stanovení národních cílů 
povede ke sladění různých zájmů, aktiv a schopností státu, vysokých škol a 
podnikatelské sféry. Promyšlená strategie zajistí alokaci aktiv státu, vysokých 
škol a podnikatelské sféry tak, aby bylo dosaženo největší hodnoty (jak bude 
definována stanovenými cíli) odpovídající investovanému času a zdrojům.  
 
Jakožto organizace, která se zaměřuje na posilování hospodářských vazeb me-
zi Českem a USA, Americká obchodní komora v ČR věří, že dosažení úspěchu 
některou z těchto zemí prospěje v konečném důsledku i druhé z nich. Naším 
cílem je zajistit, aby se Česko zařadilo do skupiny deseti nejúspěšnějších eko-
nomik Evropské unie. Toho lze dosáhnout jedině přijetím a efektivní implemen-
tací správné inovační politiky. Cílem tohoto materiálu je představit naši vizi cílů 
a strategických kroků, díky nimž se Česko stane jednou z nejvíce inovativních 
ekonomik planety.  

Objem investic do výzkumu a vývoje je 

ukazatelem jednak toho, jak se daná ze-

mě přiklání k inovacím jakožto primární 

hnací síle svého hospodářství, a jednak 

toho, jak atraktivní pro investory je vý-

zkumná komunita ve veřejném a soukro-

mém sektoru této země. Na poli investic 

do výzkumu a vývoje vévodí Evropské 

unii Německo a Francie. Česko svůj podíl 

zvýšilo. Vysoký podíl investic podnikatel-

ské sféry do výzkumu a vývoje naznačuje 

důvěru podnikatelských subjektů 

v potenciál promítnutí výzkumu do ko-

merčních produktů. 
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jak lze  
inovace 
měřit? 

Nastavení jasného cíle je klíčové pro sladění zájmů tří hlavních aktérů, kteří se 
na inovacích podílejí (státu, vysokých škol, podnikatelské sféry), a také pro alo-
kaci jejich zdrojů takovým způsobem, který umožní dosažení co nejlepšího 
možného výsledku.  
 
Dvě možnosti tvorby a formování inovační politiky 
Jednotlivé státy přistupují k nastavení těchto cílů různě. USA se snaží sladit cíle 
v oblasti inovací s širšími politickými cíli. Vláda USA například podnítila vznik 
Silicon Valley prostřednictvím investic do výzkumu technologií pro navádění 
mezikontinentálních střel. Také Izrael nastavuje své výzkumné cíle v souladu 
s bezpečnostní politikou a politikou zajištění dodávek vody. Takovýto přístup 
vyžaduje, aby bylo prostřednictvím zadávání veřejných zakázek vyhrazeno do-
statečné množství zdrojů na stimulaci investic soukromého sektoru.  
 
Jiné země přijímají takovou inovační politiku, která se zaměřuje na vytváření 
klíčových technologií pro produkty, jež lze vyvážet na světové trhy. Německo 
patrně používá tento cíl jako motor své inovační politiky a byť to nebylo explicit-
ně uváděno, i Česko se tímto modelem v minulosti řídilo. Předpokládáme, že 
vláda bude i nadále podporovat vývoj komerčních technologií, tak jako tomu 
bylo doposud, a pro stanovení cílů doporučujeme jako východisko oblast vývo-
zu vyspělých technologií.  
 
Předchozí vlády nastavily jako cíl výdaje na výzkum a vývoj jako procento HDP. 
Vůči takovému měření si dovolujeme vyjádřit dvě výhrady. Zaprvé, takovýto cíl 
měří závazek z hlediska zdrojů, nikoli z hlediska výsledku. Zadruhé, primárním 
cílem u inovativních produktů je dosažení vyšší návratnosti investice. Skutečně 
inovativní ekonomika by tak měla generovat více jednotek HDP na každou jed-
notku investovanou do výzkumu a vývoje. Navrhujeme nahradit výše uvedený 
cíl jedním vstupním a jedním výstupním měřítkem.  
 
(Navrhujeme tato měřítka s vědomím, že vláda se přijetí investic podniků jako 
prostředku měření výkonu bránila. Tento přístup by bylo vhodné zvážit, a to ze 
dvou důvodů. Zaprvé, strategie, kterou zde předkládáme, navrhuje stanovení 
společenského (nikoli pouze vládního) cíle za účelem sladění všech tří hlavních 
sil působících v rámci inovační politiky. Zadruhé, pokud zůstane i nadále cílem 
vývoz vyspělých technologií, bude za konečnou fázi, v níž dochází k přeměně 
technologie na komerční produkt, primárně odpovědná podnikatelská sféra.  
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VÝDAJE VYNAKLÁDANÉ PODNIKATELSKOU SFÉROU NA 
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Neměřit to, jak politika přispívá k tomu, zda a jak často výzkum vede k investicím 
do této poslední fáze, by patrně znamenalo rozklížení zájmů jednotlivých aktérů. 
Jsme si však vědomi skutečnosti, že vysoké školy mohou přijít s odlišnými kritérii 
v rámci stávající reformy M17+, a doufáme, že tyto cíle jsou stanoveny v souladu 
s cíli podnikatelské sféry.)   
 

 
Měření vstupů inovací 
Vstupním měřítkem by mohly být investice podnikatelské sféry na obyvatele. 
Podniky jsou původci klíčových investic, které vedou k promítnutí výzkumu do 
technologií a přeměně technologií na komerční produkty. Proto čím více podnika-
telé do výzkumu investují, tím pravděpodobnější je, že daná země bude realizo-
vat základní, aplikovatelný i aplikovaný výzkum, které povedou k dosažení jejích 
cílů v oblasti inovací. Nastavením investic podnikatelské sféry do výzkumu a vý-
voje jako svého vstupního cíle by vláda získala ukazatel toho, jak atraktivní je 

výzkumná komunita země pro ten typ soukromých investic, který s největší prav-
děpodobností povede k vytvoření inovací s vysokou přidanou hodnotou. Tento cíl 
by zohlednil i to, jak si privátní sektor cení výstupů výzkumu na úrovni vysokých 
škol a efektivity státní politiky.  
 
Sekundárním měřítkem, které by mohlo měřit míru úspěšnosti stimulace investic 
podnikatelského sektoru ze strany veřejných investic, je podíl na výzkumu. Podíl 
podnikatelské sféry měří investice podnikatelské sféry do výzkumu a vývoje opro-
ti investicím státu a vysokých škol a nabízí zástupný ukazatel toho, jaký objem 
soukromých investic je vygenerován na jednu jednotku veřejných investic.  
 
Vláda by například mohla stanovit cíl v podobě zdvojnásobení investic podnika-
telské sféry na obyvatele do roku 2030 a dosažení takového objemu investic pod-
nikatelské sféry do výzkumu a vývoje oproti objemu investic jiných aktérů, který 
odpovídá poměru 2:1.  
 
Měření výstupu inovací 
Měření míry promítnutí investic do inovací dobře ilustruje to, jakým způsobem 
investice veřejného sektoru a vysokých škol do vzdělání a výzkumu generují in-
vestice soukromého sektoru do vývozů vyspělých technologií. Politiku inovací lze 
však považovat za úspěšnou pouze v případě, že generuje vyšší míru vývozu 
vyspělých technologií. Výstupním cílem politiky inovací by tak měly být vývozy 

Output Objective Secondary Target 
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vyspělých technologií jako procento celkových vývozů. To může být zástupným 
ukazatelem toho, jak politika inovací generuje komerční produkty, které vytvářejí 
národní bohatství.  
 
Vývozy vyspělých technologií jako procento HDP umožňují vládě posoudit: 
1) úlohu inovací při tvorbě národního bohatství prostřednictvím vývozu, 2) 
míru konkurenceschopnosti inovativních produktů z ČR na globálním trhu a 
3) úspěšnost politik ČR při zvyšování hodnoty sektoru vyspělých technolo-
gií v rámci hospodářství ČR  – a srovnat výkonnost ČR s jinými ekonomika-
mi Evropské unie. Podíl vývozů vyspělých technologií na celkovém vývozu 
(které se typicky prodávají za vyšší cenu než vývozy méně vyspělých technologií) 
ukazuje na úspěch inovační politiky při vytváření výzkumu, technologií a produk-
tů, který je prémií za jejich konkurenční hodnotu na globálním trhu. Lze předpo-
kládat, že vyšší procento vývozu vyspělých technologií odpovídá vyšším korpo-
rátním ziskům, vyšším průměrným mzdám a vyšším příjmům státu z výběru daní 
– jinými slovy, vyšší prosperitě. Čím vyšší zastoupení produktů vyspělých techno-
logií, tím větší prosperita napříč společností.  
 
Někteří odborníci tvrdí, že měření přidané hodnoty u vývozních produktů je přes-
nějším ukazatelem významu českých inovací ve vývozu. S tím lze souhlasit. Do-
ba potřebná pro shromáždění těchto dat však činí tento ukazatel méně relevant-
ním jakožto měřítko politiky a doporučili bychom jej proto používat jako sekundár-
ní nástroj pro sledování toho, jak přispívají české inovace k vývozům vyspělých 
technologií.  
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VÝVOZY S PŘIDANOU HODNOTOU NA OBYVATELE, V MILIONECH USD, 
2011–2018 (OECD, EUROSTAT, AMERICKÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČR) 



jaká je naše  

aktuální  

konkurenční  

výhoda? 
Nejúspěšnější strategie využívají aktuálních konkurenčních výhod k vytváření 
dalších silných stránek. Prvním krokem je pak posouzení toho, jakým způso-
bem tři hlavní aktéři politiky inovací soutěží na globálním trhu inovací. Každý 
aktér plní v rámci procesu inovací specifické funkce, které je možno sledovat a 
porovnávat se zahraničím.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Činnosti státu.  
Přímá finanční podpora výzkumu a vývoje poskytovaná státem. Výdaje na 
výzkum a vývoj vynakládané českým státem a systémem vyššího vzdělávání 
tvoří společně 2,3 % celkových takových výdajů vynakládaných státy a institu-
cemi vyššího vzdělávání v EU (Eurostat, Americká obchodní komora v České 
republice). To představuje 11. nejvyšší součet ze všech států EU. Státní finan-
cování tak představuje při posuzování konkurenční výhody neutrální až pozitivní 
aktivum.  
 
Státní veřejné zakázky. Česká vláda nestanov výzkumné cíle prostřednictvím 
veřejné politiky, ani nevyužívá zadávacích řízení k podpoře inovací.  
 
Daňové a jiné pobídky pro výzkum a vývoj v soukromé sféře. Český stát 
nabízí daňové a jiné pobídky pro výzkum a vývoj v soukromé sféře. Jsou 
k dispozici určité vstupy (počet projektů a velikost odpočtů), ovšem nelze pro-
vést porovnání toho, jak si české finanční pobídky stojí ve vztahu k jiným ze-
mím, pokud jde o objem a výsledek. Tuto oblast tak nelze z hlediska její konku-
renční výhody zhodnotit.  
 

stanovisko 
k inovacím 



Činnosti veřejných výzkumných institucí.  
Existují určitá veřejně dostupná data, která umožňují srovnání výdajů českých 
veřejných výzkumných institucí s institucemi jiných zemí. Nepodařilo se nám 
nalézt data srovnávající výsledné promítnutí těchto výdajů do vývozu vyspělých 
technologií. Tuto oblast tak nelze z hlediska její konkurenční výhody pro účely 
tohoto materiálu zhodnotit.  
 
Činnosti podnikatelské sféry / fondů.  
Vývoz komercializovaných technologií. Vývozy vyspělých technologií před-
stavují v případě České republiky vyšší procento vývozů, než je průměr v EU. 
To představuje konkurenční výhodu.  
 
Investice podnikatelské sféry do výzkumu a vývoje. Investice podnikové 
sféry v České republice představovaly celkem 1,9 % celkového objemu investic 
podnikové sféry do výzkumu a vývoje v EU. To představuje 12. místo v rámci 
EU, což lze považovat za neutrální až pozitivní výhodu.  
 
Není k dispozici dostatečné množství veřejně dostupných dat, aby bylo možno 
posoudit nepřímou podporu inovací ze strany podnikového sektoru prostřednic-
tvím odnoží rizikového kapitálu, nadačních grantů a jiných nástrojů používaných 
na podporu rozvoje přírodních věd a technologií.  
 
Shrnutí.  
Větší úsilí vynaložené na sledování a porovnávání klíčových činností v oblasti 
inovací by vládě umožnilo efektivněji přerozdělovat zdroje určené na vytváření 
inovací.  
 
Z údajů, které máme k dispozici, vyplývá, že jasnou konkurenční výhodou 
dneška je objem vývozů vyspělých technologií v zemi vyprodukovaných. 
Řada těchto vývozů vyspělých technologií: 1) zvyšuje složku přidané hod-
noty generované v České republice, 2) zvyšuje jejich spolupráci s českými 
veřejnými výzkumnými institucemi na rozvoji nových technologií a výuky 
nové vědy a 3) je zásadní pro dosažení cílů nastíněných v Zeleném novém 
údělu (Green New Deal) pro Evropu. Inovační strategii lze tedy vybudovat 
na bázi vývoje nové generace udržitelných produktů pro klíčové technolo-
gie/produkty v důležitých odvětvích, jakož i na bázi snahy diverzifikovat 
počet produktů, kterým by tyto technologie mohly sloužit.  
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politika technologií:  
proč vsadit na klíčové 
technologie (Big Bets) 
je tou nejlepší sázkou  

Příští generace podnikání bude bojem o nahrazení stávajících vyspělých tech-
nologií novější, udržitelnější verzí. Tato transformace si vyžádá velké změny, 
pokud jde o materiály, technologie a výrobní procesy, čímž vzniknou mimořád-
né příležitosti pro patentování a licencování nových technologií, které by mohly 
dominovat globálnímu trhu. Vzhledem k velikosti změny, která bude potřebná 
k vytvoření udržitelných produktů, budou hrát stávající investice do výzkumných 
a výrobních zařízení menší roli při rozhodování, než je tomu v situaci vyrovna-
ného trhu. To nabízí Česku velkou příležitost úspěšně konkurovat unijním a 
světovým inovativním ekonomikám, které jsou zavedenější a větší.  
 
Nevýhodou Česka je jeho relativní velikost. Menší počet obyvatel generuje 
menší příjmy na financování výzkumu a vývoje. Menší vysoké školy technické-
ho zaměření znamenají méně výzkumných týmů. Menší podnikatelská komuni-
ta znamená méně zdrojů na přeměnu výzkumu na komerční technologie. Chce-
me-li soutěžit s Goliáši, musíme rychle a dobře mířit.  
 
To je argument pro vytvoření takové inovační politiky, která se soustřeďuje na 
několik málo klíčových technologií, které jsou hnací silou globálních produktů, 
jakož i směrování inovační politiky státu a vysokých škol k tomu, aby se Česko 
stalo globálním lídrem na poli výzkumu a vývoje těchto technologií. Výběrem 
klíčových technologií, které jsou již v České republice vyvinuty a vyráběny, ze-
mě snižuje riziko investování do technologií, které by nemusely dosáhnout glo-
bálního komerčního úspěchu, jakož i snížení pořizovacích nákladů na umístění 
těchto technologií v České republice.  
 
Doporučujeme, aby se vláda řídila politikou inovací, která vsadí na takovéto 
klíčové technologie (Big Bets).  
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Pokud se vláda rozhodne zaměřit se na rozvíjení největší konkurenční výhody 
země, doporučujeme, aby vybrané ministerstvo nebo agentura určily tech-
nologie, které toto kritérium splňují, a zmapovaly plány daného podniku 
na vývoj této technologie, ideálně vlastníka duševního vlastnictví k této 
technologii v České republice. Vláda může následně vytvořit návrh plánu 
podpory těchto investic na základě:  
1) potenciální velikosti globálního trhu produktu, který tuto technologii 

využívá,  
2) potenciálních sekundárních užití této technologie (včetně užití daným 

podnikem),  
3) potenciálních investic tohoto podniku do veřejné výzkumné infrastruk-

tury, kterou by bylo možno využít pro výzkum a vývoj nesouvisející 
s daným produktem,  

4) potenciálu, který tento produkt nebo technologie skýtají z hlediska 
generování souvisejících i nesouvisejících spin‑off a start-up společ-
ností působících v České republice, a  

5) relevance pro unijní politické cíle a schopnost využívat unijní financo-
vání prostřednictvím národního komplementárního financování.  

  

Vedle přijetí strategie vsadit na klíčové technologie (Big Bets) může vláda 
stimulovat inovace prostřednictvím zadávání veřejných zakázek ja-
kožto nástroje, který vybízí k inovacím. V oblastech, kde má vláda vel-
kou tržní sílu (například ve zdravotnictví, v oblasti využití půdy, v dopravě a 
v energetice) by vláda mohla financovat plně či částečně pilotní společné 
projekty vysokých škol a soukromého sektoru zaměřené na dosažení poli-
tických cílů, jakými jsou chytrá doprava, efektivní plánování využívání půdy 
nebo lepší péče o pacienty. Tyto pilotní projekty by mohly zavést koncepci 
rozvíjení inovací s potenciálem stát se komerčními produkty na vývoz do 
procesu zadávání státních veřejných zakázek.  
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politika lidských zdrojů: 

proč vsadit na klíčové 

technologie (Big Bets) 

je tou nejlepší sázkou  

Základním zdrojem všech inovací jsou lidé. Cílem je co nejvyšší počet lidí zapo-
jených do činností spojených s inovacemi. Je-li cílem vyvinout vůdčí globální 
technologie, pak je cílem také co nejvyšší počet vědců a inženýrů pracujících 
v odvětvích vyspělých technologií. Česká republika si ve srovnání s průměrem 
Evropské unie vede dobře.  
 
Politika založená na rozvoji klíčových technologií (Big Bets) by zemi ještě více 
zatraktivnila pro inovativní jednotlivce. Lidé s inovativními dovednostmi často 
cestují po celém světě a hledají pracovní příležitosti, které jim nabízejí intelektu-
ální výzvy, rozvíjejí jejich dovednosti, zvyšují jejich kvalifikaci a jsou dobře pla-
cené. Technologie, které splňují kritéria Big Bet, takovou práci generují, neboť 
vyžadují dovednosti v oblasti výzkumu, vývoje a výroby, které jsou na světové 
úrovni.  

Budování inovační kapacity uvnitř státních hranic 
Česko samozřejmě čelí stejné výzvě jako všechny země s malým počtem oby-
vatel: obstát v konkurenci s počtem vědců a inženýrů, které jsou schopny vyge-
nerovat jiné země. S touto výzvou si může Česko poradit dvěma způsoby.  
 
Zaprvé, vysoké školy jsou schopny generovat vysoké procento absolven-
tů a postgraduálních studentů STEM (přírodní vědy, technika, technologie 
a matematika). Česká republika směruje studenty do oborů STEM ve vyšší 
míře, než je průměr Evropské unie. Pokud má tedy Česko generovat například 
takové množství inovativních lidských zdrojů jako Rakousko, potřebuje přilákat 
vyšší počet a zvýšit podíl zahraničních studentů STEM. 

VĚDCI A INŽENÝŘI PODLE ZEMĚ, V TISÍCÍCH, EU, 2021, 

EUROSTAT 
VĚDCI A INŽENÝŘI, PROCENTO ZAMĚSTNANÝCH V SEKTORECH 
VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ, EU, 2021, EUROSTAT 

stanovisko 
k inovacím 

STUDENTI PŘÍRODNÍCH VĚD, MATEMATIKY, TECHNIKY, 2020, 

EUROSTAT 
PROCENTO STUDENTŮ PŘÍRODNÍCH VĚD, MATEMATIKY, 

TECHNIKY, 2020, EUROSTAT 



Stanovení inovační kapacity jako priority číslo jedna v oblasti imigrace 
Zadruhé, Česká republika se může zaměřit na import pracovní síly ze zahraničí 
ve vědeckých a technických oborech.  
 
Současná imigrační politika se zaměřuje na kvóty pro kvalifikované pracovníky, 
i v závislosti na administrativní kapacitě velvyslanectví nacházejících se 
v jednotlivých zemích. Naléhavě doporučujeme posun směrem k imigrační 
politice založené na schopnosti přistěhovalců přispět k hospodářské pro-
speritě země.  

 
Toho lze dosáhnout digitalizací procesů a zavedením bodového imigračního 
systému pro upřednostňování hospodářsky významných osob.  
 
Digitalizace imigrace sníží administrativní zátěž konzulárních odborů velvysla-
nectví a sníží množství času ztraceného předáváním listinných žádostí mezi 
příslušnými ministerstvy.  
 
Bodový systém umožní vládě implementovat účinnou inovační politiku zajiště-
ním toho, že schopnost udržet si konkurenční výhody u klíčových technologiích 
bude těžit z nejlepší možné pracovní síly. Bodový systém by měl upřednostňo-
vat: 1) stávající pracovní sílu v klíčových technologických sektorech, 2) studenty 
STEM v oblastech potřebných pro klíčové technologické sektory, 3) stávající 
pracovní sílu se vzděláním a zkušenostmi STEM a 4) studenty STEM.  
 
Přitahování talentů ze zahraničí by nemělo končit reorganizací imigračního sys-
tému. České výzkumné instituce by měly významný prospěch z hlubší integrace 
do globálního pohybu talentovaných výzkumných pracovníků. Česká vláda ne-
dávno spolupracovala s Institutem Maxe Plancka na zavedení jeho programu 
Dioscuri pro mladé výzkumné pracovníky ve zdejším prostředí. Tento pro-
gram by měl být rozšířen o čistě českou složku a zaměřit se na oblasti vý-
zkumu a vývoje týkající se technologií potřebných pro investice Big Bet.  
 
Potřeba transformovat ekonomiku, aby byla udržitelnější, a příležitosti vytvořené 
digitalizací změní práci vykonávanou dnešní pracovní silou. S ohledem na po-
třebu udržet konkurenceschopnost české ekonomiky doporučujeme, aby vláda 
nabídla daňové odpočty podnikům i jednotlivcům za certifikované rekvali-
fikační kurzy a školení v oblasti digitálních dovedností.   
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politika infrastruktury: 
vytváření fyzického 
místa a duševního  
prostoru  
Pokud bude strategie Big Bet dobře fungovat, měla by Česká republika vytvořit 
rozhodující objem výzkumu, technologií a globálních produktů vyspělých tech-
nologií, které budou generovat několik nových linií přidruženého výzkumu, sou-
visejících technologií a dalších produktů vyspělých technologií v nových odvět-
vích ekonomiky. Pokud chce Česko zachytit co největší část tohoto výstupu, 
bude muset zavést tři strategie v oblasti politiky inovativní infrastruktury.  
 
Digitalizace územního plánování a povolovacího procesu 
Velká část počátečního výzkumu a vývoje produktů vyspělých technologií bude 
probíhat ve městech, kde působí technické vysoké školy. Testování produktů a 
výroba budou patrně probíhat mimo města, podél silničních a železničních sítí, 
které zajišťují rychlé dojíždění a přesun mezi výzkumnými zařízeními a výrobní-
mi závody. Jedním z klíčových faktorů v soutěži o zavedení produktů vyspělých 
technologií je doba mezi počáteční investicí a produkcí pro vývoz. To vysvětlu-
je, proč je stávající systém využití území jednou z největších konkurenčních 
nevýhod ČR. Využití území je spjato se dvěma velkými problémy. Prvním je 
neexistence jasných plánů využití území či hospodářského rozvoje, které by 
byly koordinovány na obecní, krajské a celostátní úrovni. Výsledkem je povolo-
vací proces, který se musí často vypořádat s různými plány hospodářského roz-
voje a územními plány, přestože správně by měl pouze potvrzovat, že vlastník 
splňuje stanovené plány a pravidla pro danou lokalitu. Druhým problémem je 
nadměrný počet orgánů rozhodujících o využívání území v České republice. 
Tento problém ještě znásobuje problém první. Digitalizace územního plánování 
může přispět k tomu, že se tato oblast stane hospodářsky produktivnější a envi-
ronmentálně udržitelnější, a zajistí starostům obcí lepší možnost formovat bu-
doucnost svých obcí. Pokud však Česká republika chce využít své inovační 
kapacity, musí celostátní, krajské a obecní orgány oddělit plánování využi-
tí území, zónování a stavební řízení a vyčlenit pro každou z těchto oblastí 
více zdrojů.  
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FRAGMENTACE ROZHODOVÁNÍ 
 
Česká republika 
6 500 obcí  
Populace: 10,7 mil. 
Územní rozsah: 78 871 km2 

 
Švédsko 
290 obcí  
Populace: 10,4 mil. 
Územní rozsah: 449 964 km2 

 

Dánsko 
98 obcí  
Populace: 5,8 mil. 
Územní rozsah: 43 094 km2 

 

Finsko 
309 obcí  
Populace: 5,6 mil. 
Územní rozsah: 339 432 km2 



Dobré technologické parky generují lepší inovace 
Nejdůležitější částí infrastruktury, kterou může země poskytnout své ino-
vační ekonomice, je technologický park v každém městě s významnější 
technickou vysokou školou. Skutečný technologický park zahrnuje uni-
verzitní učebny, univerzitní výzkumné laboratoře, podnikové zařízení pro 
výzkum a vývoj, inkubátory, státní agentury podporující výzkum, jakož i 
kanceláře pro podniky poskytující služby výzkumným projektům.  
 
Brno takový park má a bez určité reorganizace nebo rozšíření již tento park pa-
trně dosáhl své maximální kapacity. V Praze technologický park chybí, což vý-
znamně brzdí inovační rozvoj celé země. 
 
K inovacím typicky dochází v okamžiku, kdy je objeveno překvapivé spojení 
mezi dvěma koncepty, které dříve nebyly považovány za koncepty související. 
Řada institutů, včetně Institutu Maxe Plancka, se pokouší takováto propojení 
stimulovat tím, že sdružuje výzkumníky z různých oborů, aby diskutovali o své 
aktuální výzkumné práci. Homebrew Computer Club, kterému je obecně připi-
sována zásluha na vývoji a sdílení nápadů, z nichž vzešel první stolní počítač, 
je dalším příkladem sítě inovací. Vláda by mohla spolupracovat s vysokými 
školami na podpoře takového druhu výměny a sdílení.  
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Srovnávací přehled parametrů inovační politiky 

Celkové cíle 

Investice podnikatelské sféry do výzkumu: 
možný cíl: překročit průměr EU do roku 2027 

Vývoz vyspělých technologií: 
možný cíl: překročit hranici 25 % do roku 2027 

Sekundární cíle 

Podíl investic podnikatelské sféry do výzkumu: 
možný cíl: překročit poměr 2:1 do roku 2027 

Vývozy jako % HDP: 
možný cíl: překročit hranici 80 % do roku 2027 

Studenti STEM: 
možný cíl: 100 000 do roku 2027  

Studenti STEM: 
možný cíl: 35 % do roku 2027 

Inovativní pracovní síla: 
možný cíl: 25 % do roku 2027 

Vývozy s přidanou hodnotou na obyvatele: 
možný cíl: překročit průměr EU do roku 2027  
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