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Úvod 
Cílem projektu Smart Akcelerátor (dále jen SA) je zajistit rozvoj inovačního systému 

v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK). Pro dosažení tohoto cíle jsou nastaveny tzv. klíčové aktivity, 

jednu z nich je aktivita „Mapování“, do které spadají i tzv. terénní šetření. Cílem těchto šetření je 

vyhodnotit inovační potenciál firem v MSK, získat informace o spolupráci firem s výzkumnými 

organizacemi v ČR, ale i v zahraničí. Ze získaných poznatků následně provést aktualizaci regionální 

inovační strategie RIS3 MSK.  

Terénní šetření byla již realizována pracovníky agentury před zahájením projektu SA a bylo 

provedeno 27 šetření ve firmách a výzkumných centrech. Od roku 2016 realizuje agentura tuto 

aktivitu v rámci projektu a bylo navštíveno celkem 27 TŠ v rámci MSK z toho: 

 ve firmách 21 (z toho 6 bylo zapojených do soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 

2016) 

  a 6 ve výzkumných centrech. 

Na terénní šetření jsou vybírány firmy z interní databáze inovačních firem, kterou spravuje ARR. 

Firmy jsou do této databáze zařazeny na základě získaných poznatků, vykazují výzkumně vývojové 

aktivity. Ať už se jedná o čerpání dotací na výzkum a vývoj, účast v soutěži Inovační firma 

Moravskoslezského kraje apod. 

Terénní šetření probíhá formou řízeného strukturovaného rozhovoru se zástupci firem, kteří 

vykonávají VaV aktivity.  Pro získání potřebných informací byl připraven strukturovaný dotazníkový 

formulář, který obsahoval 19 otázek (viz Přílohy č. 1). V dotazníku byly zvoleny uzavřené otázky (s 

možností výběru z nabídky konkrétních položek) a polouzavřené otázky, které kromě výběru 

odpovědi z nabídky umožňovaly doplnění v položce „uveďte jaké (jiné)“. Tyto otázky byly doplněny 

otázkami otevřenými, které poskytly respondentům příležitost volně se vyjádřit a upřesnit odpovědi 

na předchozí uzavřené (polouzavřené) otázky. 

Dotazníkový formulář obsahoval sekci otázek, která byla zaměřena na:  představení  firmy, kdo je 

cílový zákazník, jaké jsou hlavní zahraniční trhy (státy), kam směřují produkty/služby vyvíjené 

a vyráběné ve firmě, jaká je hlavní oblast zaměření inovačních aktivit firmy dle technologických 

domén. 

Další část otázek byla zaměřena na hodnocení spolupráce s výzkumnými organizacemi, univerzitami 

v ČR a zahraničí, zda zaměstnávají VŠ, SŠ studenty na stáži. Poslední dotazy směřovaly k dotačním 

programům, které mohou firmy využívat pro financování, jejich inovačních aktivit.  



 

 

Po uskutečnění rozhovoru byly získané informace přeneseny do dotazníkového formuláře aplikace 

Google Dokumenty – Formulář. Analýza a vyhodnocení výsledků byly provedeny za pomoci programu 

MS Excel.  

 

 

 

 

Struktura firem zapojených do terénního šetření 
Firmy, které se zapojily do terénního šetření, byly členěny dle těchto faktorů: 

 velikost podniku  

 odvětví 

 sídlo podniku 

 počtu zaměstnanců.  

Struktura firem dle velikosti firmy  

Z hlediska velikosti firmy (hodnoceno dle počtu zaměstnanců) se do šetření zapojily malé a střední 

firmy viz obr. 1.  

Obr. 1 Podíl  firem dle celkového počtu zaměstnanců  

 

Struktura firem dle odvětví 

Největší zastoupení měly firmy z oboru IT a elektro a to 62 %. Velké zastoupení měly rovněž firmy 

z oboru strojírenství to 33 %. 

 Struktura firem dle sídla firmy  

Posledním znakem, podle kterého jsme rozčlenili strukturu firem zapojených do průzkumu, bylo sídlo 

zapojené společnosti dle okresu, ve kterém působí. Nejvíce zastoupeny jsou firmy z okresu Ostrava 

57 % a dále z okresu Opava 19 %, do šetření se nezapojila žádná firma z okresu Bruntál.  
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Výzkumné aktivity firem 

Počet VaV pracovníků ve firmách 

Počet pracovníků, kteří ve firmě vykonávají výzkumné aktivity, se obvykle pohyboval do 10 

zaměstnanců, uvedlo 15 firem. Ve čtyřech firmách uvedli počet 10- 20 zaměstnanců a pouze ve dvou 

firmách nad 20 zaměstnanců. Maximální počet byl uveden 29 pracovníků. 

Jaký je podíl investic do VaV na celkovém obratu firmy 

Je to jeden z dotazů, na který zástupci firem neradi odpovídají, 9 firem na tento dotaz neodpovědělo. 

Firmy nejčastěji investují do výzkumu 1-5% z jejich obratu. Pouze jedna firma uvedla, že její podíl je 

50 % na celkovém jejím obratu. 

Tab. 1 Podíl investic do VaV na celkovém obratu firmy  

% z obratu na 
VaV 

Počet 
firem 

do 1% 2 

1-5% 5 

6-10% 1 

11-20% 1 

21-50% 2 

nad 50% 1 

N/A 9 

 

Zaměření výzkumu 

Jeden z dotazů byl zaměřený na specializaci, do které směřují výzkumné a vývojové aktivity ve firmě. 

Vzhledem, k tomu, že převažují firmy s oborovým zaměřením na IT a elektro a strojírenství z toho 

vyplývá i jejich zaměření vývojových aktivit. Firmy uváděly tyto: 

 Design, systémové opláštění 

 Optoelektronika 

 Řídící systémy, software, programování 

 Vývoj speciálních softwarových programů určených pro off-line simulace procesu válcování a 

ochlazování. 

 Zabezpečovací systémy, RFID systémy atd. 

 Světelný průmysl, mikro-opto-elektro-mechanické systémy, mechatronika 

 Hardware mikroprocesorová technika, software -  webové aplikace 

 IT, průmyslová automatizace,  

 Vývoj zaměřený na využití biomasy  



 

 

 Využití nových materiálů pro zlepšení kvality nabízených produktů 

 Lisované díly pro automobilový průmysl 

Struktura firem dle oblasti výzkumné specializace 

MSK má vytvořenou Regionální inovační strategii RIS3, ve které jsou stanoveny vertikální priority 

neboli oblasti výzkumné specializace, jejich další rozvoj bude podporován jednak z dotačních 

prostředků EU, z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období  

 

 

 

2016-2020, ale také z národních a regionálních dotací.  Kromě dotací kraj vykonává ještě další aktivity 

na podporu těchto výzkumných oblastí. V rámci terénního šetření bylo zjišťováno, zda jsou tyto 

vertikální priority správně nastaveny a jsou v souladu s inovačním ekosystémem. Pouze dvě firmy 

uvedly, že jejich aktivity nejsou v souladu s žádnou ze stanovených technologických domén. Bližší 

informace jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 2 Členění firem dle oblasti výzkumné specializace  

Oblasti výzkumné specializace počet % podíl 

Pokročilé materiály (včetně nanotechnologie) 1 5% 

Regenerativní medicína, genomika, bioinformatika 1 5% 

Průmyslová automatizace pro výrobu a zkušebnictví 7 33% 

Mechatronické systémy a zařízení 3 14% 

Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů 3 14% 

Inteligentní energetika  4 19% 

Integrované bezpečnostní systémy 6 29% 

Superpočítačové metody 1 5% 

N/A 2 10% 

 

Inovační platformy 

Z témat výzkumných specializací byly vytvořeny tzv. inovační platformy. Celkem existuje 6 platforem 

z toho 5 je odborně zaměřených a jedna je na organizace podporující rozvoj sturt-upů. Jedná se 

o setkání firem, na kterém jsou prezentovány technologické trendy. Zájem o účast na této akci 

projevilo celkem 19 firem, pouze tři firmy odmítly.  



 

 

 

 

 

 

Tab. 3 Zájem o inovační platformy  

Zájem o účast na platformách 

Bio 1 5% 

Klastrnet - 0% 

Moderní energetika a zpracování odpadů 4 19% 

Moderní řídicí systémy 12 57% 

Start-up - 0% 

Pokročilé materiály 1 5% 

Nemají zájem 3 14% 

 

Spolupráce s výzkumnými ústavy a univerzitami v ČR a zahraničí 

Firmy uvedly, že spolupracují s výzkumnými ústavy v ČR, ovšem  pouze 3 firmy mají navázanou 

spolupráci i se zahraničními výzkumnými centry. S univerzitami spolupracují na výzkumných úkolech 

a často k tomu využívají dotace tzv. inovační vouchery.  Firmy si taky často berou studenty na stáže, 

jedná se zpravidla o VŠ studenty u VaV aktivit jde o studenty doktorandského studia. 

Obr. 2 Zájem o stáže studentů ve firmách  

 

 

Zájem o akce pořádané Moravskoslezským krajem na podporu VaV 

Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj, pořádá několik akcí na podporu 

inovačních aktivit. Jedna z nich je mezinárodní odborná konference Brokreage Event. Témata na tuto 

akci jsou vybírána na inovačních platformách. Akce se koná jednou ročně. Další akce, která je 

pravidelně pořádána je soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje v kategoriích malý, střední 

a velký podnik. Od roku 2016 je tato akce doplněna i o kategorii Junior inovátor, pro ZŠ, SŠ a VŠ  
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studenty. Předběžný zájem o možné účasti na těchto akcích projevilo z celkového počtu 

dotazovaných pouze 9 firem. 

Akční plán a dotační příležitosti 

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS3 MSK) se zabývá činnostmi všech aktérů 

inovačního systému v kraji. Tyto činnosti (vesměs projekty) jsou zahrnuty v tzv. akčním plánu, který je 

živým dokumentem, takže jednotlivé projekty, které naplňují RIS3 MSK a stav jejich realizace jsou 

v čase proměnlivé. Proto je nezbytné tyto změny v pravidelných intervalech zachytit a vyhodnotit 

k tomu slouží tzv. „Akční plánů, který se pravidelně každý rok vyhodnocuje. V rámci terénního šetření 

se mapují projekty, které by bylo vhodné do daného plánu se souhlasem firmy zanést. Z celkového 

počtu (21) navštívených firem, pouze 33 % firem, uvedlo, že má projekt, který je vhodné do tohoto 

plánu zavést, zbylých 37 % uvedlo, že nemá zájem nebo projekt, který by mohly uvést. 

 

 Zájem o dotační tituly 

Firmy mohou pro realizaci inovačních projektů využít dotační programy, jejichž rozsah 

je  mezinárodní, národní, regionální a lokální. V rámci terénních šetření se zjišťovalo, o jaké dotační 

programy firmy mají zájem z jakých programů čerpaní nejčastěji finanční prostředky. V případě, že 

měly nějaké problémy s  programy, uvedli zástupci firem, o jaké konkrétně problémy se jednalo. 

Firmy nejčastěji čerpají prostředky z operačních programů Evropské Unie (OPPI (2007-2013), OPPIK 

(2014-2020), lokálních dotačních programů kraje ať už to jsou inovační vouchery nebo dotace na 

podporu rozvoje VaV. V menší míře využívají prostředky z programů TAČR , od Ministerstva průmyslu 

a obchodu program TRIO anebo z komunitárních programů EU. (7. RP, Horizont). 

Tab. 4 Zájem firem o dotační tituly  

Dotační tituly čerpali nečerpali 

Čerpání dotačních titulů z OP 
programů EU 

12 9 

Čerpání dotačních titulů z 
komunitárních programů 

2 19 

Čerpání dotačních titulů 
z Moravskoslezského kraje 

16 5 

 

 

 

 


