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Hlavní výsledky šetření

Vnímané bariéry pro rozvoj VVI a spolupráce:

• nízká důvěra

• relativně nízký podíl uplatnění principu otevřené inovace

• neznalost KVK i nabídky regionálních aktérů

• prakticky žádné významné vazby v oblasti VaV

Kde vidí firmy největší problémy

Připravit konsolidovanou nabídku služeb VVI i pro KVK.

Zvážit vytvoření sdíleného regionálního centra transferu technologií.
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Mapování potenciálu pro spolupráci krajů

Společné strategické cíle

Klíčová oblast změn: Lidské zdroje a inovace

Společné domény/odvětví

Karlovarský kraj:

• Chemie

• Tradiční průmyslová odvětví – sklo, 
keramika, porcelán

• Energetika a využití OZE, recyklace

Ústecký kraj:

• Organická a anorganická chemie

• Výroba skla a porcelánu

• Produktový cyklus těžba a využití, 
energetika, rekultivace

Společné příležitosti a bariéry

Příležitosti:

• Geografická poloha - možnost využití 
sousedství s Německem i k rozvoji VVI 
aktivit

Bariéry:

• Nedostatek vysokoškolsky vzdělaných, 
resp. kvalifikovaných profesionálů s 
adekvátní praxí 



PricewaterhouseCoopers Česká republika, 

s.r.o.

Kde vidí firmy největší problémy

21.9.2015

4

Profil dotazovaných

Ze 47 oslovených podnikatelských subjektů 13 souhlasilo k rozhovorům.

Všechny kategorie podniků (mikropodniky, malé, střední a velké).

62% oslovených s ryze českou majetkovou účastí (ostatní DE, USA,GB).

Celkem 6 oblastí podnikání (nejvíce strojírenství, pak stavebnický a chemický průmysl).

• Spolupráce mezi KVK a ÚLK prakticky není navázána, povědomí o možnosti 
navázání spolupráce je nízké – většina firem  si ani nedokáže představit, co by jim mohlo 
být nabídnuto.

• Bariéra rozvoje spolupráce – neaktivní přístup vědeckovýzkumných institucí 
(slabá propagace, prezentace, dostupné informace o „nabídce“).

• Chybí jednotné místo, kde by bylo možné nalézt informace o příležitostech pro VVI 
(finanční zdroje, potenciální aktéry ke spolupráci, kontakty apod.).

• Nízká míra ekonomického rozvoje krajů a určitá uzavřenost regionu působí 
bariéru v rozvoji firem.

Výsledky dotazníkového šetření

Mapování potenciálu a spolupráce v oblasti VaVaI v Ústeckém a Karlovarském kraji
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Doporučení k rozvoji spolupráce

Doporučení: Provádět aktivity k propojení VaV institucí a podnikatelských subjektů

Iniciace setkání podnikatelských subjektů a VŠ/VVI v krajích, následně podpora nastartování 
spolupráce (praktické, cílené aktivity).

Doporučení: Zahájit diskusi o spolupráci mezi ULK a KVK

Dialog na úrovni administrativní a politické s konkrétním akčním plánem aktivit.
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Mapování potenciálu a spolupráce v oblasti VaVaI v Ústeckém a Karlovarském kraji

Doporučení: Zřídit jasné kontaktní místo s informace o VVI

Vznik informační a znalostní podpory reagující na vývoj a poptávku v oblasti VVI ze strany firem.
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Pavla Žížalová
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pavla.zizalova@cz.pwc.com

Tomáš Sivíček

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně



Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného 

poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky 

bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani 

učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, 

v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky 

způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené 

v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. 

© 2015 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je 

značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) 

podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá 

společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL

ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL

neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže 

kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat. 


