
 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ NA TŘECH ÚROVNÍCH SE 

ZAMĚŘENÍM NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE  

 

Jana Bělohoubková, Krajský úřad Karlovarského kraje 

Martina Baráková, Karlovarská agentura rozvoje podnikání 

Kamila Krupičková, Karlovarská agentura rozvoje podnikání 

 
Abstrakt 

 

Příspěvek je zaměřen na strategické plánování a řízení na třech úrovních – od 

Evropské unie až po krajskou úroveň. První část příspěvku je zaměřena na 

strategické plánování a řízení ve veřejné správě České republiky. Druhá část 

příspěvku se věnuje problematice z úrovně Evropské unie. V této části jsou 

představeny jednotlivé instituce EU, model multilevel governance, základní 

strategické dokumenty na evropské úrovni a jejich propojení na národní úroveň. 

Třetí část popisuje problematiku na národní úrovni – zejména strategické 

dokumenty ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich následnou vazbu na 

krajskou úroveň se specifickým důrazem na Karlovarský kraj. Poslední část 

příspěvku je věnována nástrojům, které výrazně pomáhají nebo mohou pomoci 

k nastartování a dalšímu rozvoji výzkumných, vývojových a inovačních aktivit 

v Karlovarském kraji.  

Abstract 

The contribution focuses on strategic planning and management at three levels – 

from the European Union to the regional level. In the first part, we discuss strategic 

planning and management in the public administration of the Czech Republic. The 

second part of the paper deals with issues on the European Union level. This 

section presents the structure of EU institutions, the multilevel governance model, 

the basic strategic documents at European level and their link to the national level. 

The third part describes issues on the national level – in particular  strategic 

documents of the Czech Republic in the field of research, development and 

innovation and the way they are linked with the regional level, inluding a special 

position of the Karlovy Vary Region. The last part of the contribution is devoted to 

tools that could significantly help start and further develop research, development 

and innovation activities in the Karlovy Vary Region. 

Seznam klíčových slov: Evropská unie, multilevel governance, plánování, 

strategické dokumenty, řízení,  



 

ÚVOD 

 

Kvalitní strategické plánování a řízení je klíčové pro oblast kohezní politiky, neboť 

prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) je 

dosahováno politických cílů na národní, regionální a místní úrovni. Existence 

strategií je často podmínkou pro čerpání finančních prostředků z ESIF – například 

strategie inteligentní specializace je základní podmínkou pro realizaci intervencí 

kohezní politiky Evropské unie (EU) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). 

Ze strategických dokumentů vycházejí jak operační programy, tak Dohoda 

o partnerství. V České republice existuje celá řada strategických dokumentů, a to 

nejen pro oblast VaVaI. Aktuálně je v portálu strategických dokumentů ČR 

registrováno více než 1700 strategií od mezinárodní úrovně až po úroveň lokální. 

Hovoříme pouze o „registrovaných“ strategiích. Je tedy velmi obtížné, zorientovat 

se v takovém množství strategických dokumentů a pochopit jejich vzájemné 

propojení a vazby.  

 

V našem příspěvku se společně zamýšlíme nad přístupem ke strategickému 

plánování a řízení v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na třech úrovních – a to na 

úrovni EU, ČR a Karlovarského kraje. V rámci kapitoly Strategické plánování na 

úrovni EU se zaměřením na VaVaI zmiňujeme model „multilevel governance“, který 

je spojován s EU, ale lze ho aplikovat i na národní úrovni. Snažíme se logicky 

vymezit návaznost mezi jednotlivými strategickými dokumenty a vyjasnit si jejich 

komplementární či synergické vazby. Blíže se věnujeme Regionální inovační 

strategii Karlovarského kraje (RIS3 strategie) a její implementaci ve velmi 

specifických podmínkách Karlovarského kraje. Dále jsou blíže představeny 

nástroje na podporu inovačního prostředí a výzkumných/vývojových aktivit, které 

jsou v současné době využívány, a dále nástroje, které mohou být velkou 

příležitostí pro nastartování VaVaI aktivit v Karlovarském kraji do budoucna.  

 
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

 

Strategické plánování se v Česku stalo velmi populárním na přelomu 20. a 21. 

století, kdy si řada představitelů veřejné správy začala uvědomovat potřebnost 

dlouholetých rozvojových dokumentů. Hospodářské plánování jako takové mělo 

v době socialistického režimu jasně stanovené mantinely podpořené politickou 

propagandou a po revoluci v roce 1989 se v ČR považovalo za poměrně pejorativní 

úkaz „staré doby“. Důležitým milníkem pro znovuoživení strategického plánování 

byla vazba na předstrukturální pomoc EU a následný vstup ČR do EU 1. května 

2004, kdy se Česku otevřely možnosti pro čerpání finančních prostředků 



 

z evropských fondů. Řada operačních programů podmínila čerpání dotací existencí 

strategického dokumentu, který deklaroval potřebnost prostředků v konkrétních 

oblastech (Šilhánková, 2007: 129). 

 

Pojmy jako strategie, koncepce, místní a regionální rozvoj jsou používány bez 

ohledu na kvalitu zpracování. Vzniká řada strategií, koncepcí, plánů a programů 

jak na evropské, tak na národní a regionální úrovni, které mají pouze informativní 

charakter. V současné době neexistuje zákon, který by upravoval procesní 

náležitosti, jejich legitimitu a roli ve vztahu k ostatním normám a zabýval se jejich 

dalšími vztahy. Problematiku regionálního plánování upravuje zákon č. 248/200 

Sb., o podpoře regionálního rozvoje, který zmiňuje Strategii regionálního rozvoje 

České republiky, definuje její obsah, postup při zpracování, schvalování 

a aktualizaci a na úrovni kraje strategii rozvoje územního obvodu kraje.  

Dále existují metodiky a doporučení, jak vytvářet koncepční a rozvojové 

dokumenty. Gestorem strategického řízení a plánování ve veřejné správě je v ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které již od roku 2009 vytváří nástroje pro 

oblast strategického řízení a plánování. V lednu 2019 byla Vládou ČR schválena 

aktualizovaná verze Metodiky přípravy veřejných strategií, která je určena 

především tvůrcům a zadavatelům tvorby strategií ve veřejné správě ČR (MMR, 

2021). 

Hlavními problémy, které MMR řeší a snaží se na ně zaměřit, je nízká kvalita 

strategických dokumentů s velmi rozdílným pojetím, velké množství strategií, různé 

úrovně zpracování a realizace strategií, odlišné struktury strategií, rozdílné 

časování – například rozdílná platnost, překryvy apod. Za účelem pokrytí 

budoucích priorit České republiky musí být definován jednoznačný strategický 

přístup pro tvorbu strategických dokumentů a jejich následnou aktualizaci.  

V ČR existuje celostátní registr strategických a koncepčních dokumentů, který 

umožňuje přehledné zobrazení dokumentů, jejich cílů a opatření, odpovědností za 

plnění a indikátorů úspěšnosti. Gestorem databáze je MMR a provozuje ji Národní 

síť Zdravých měst ČR. Aktuálně je v databázi evidováno více než 1719 

strategických/koncepčních dokumentů. Z toho 57 na mezinárodní úrovni, 280 na 

národní úrovni ČR, 426 na úrovni regionální, 197 na úrovni oblastní a 39 na místní 

úrovni. Nutno podotknout, že ne všechny strategické a koncepční dokumenty 

v databázi jsou aktuální (Databáze – strategie, 2021). 

Strategické plánování je tedy v rámci EU a ČR realizováno na několika úrovních, 

viz grafické znázornění níže. Strategické dokumenty by měly být navzájem 

provázané a jejich hierarchie by měla odpovídat územnímu dopadu. Jinými slovy – 



 

od strategie na úrovní ČR (např. Strategie regionálního rozvoje – SRR) lze 

očekávat vydefinování všeobecnější struktury rozvoje republiky s akcentem na 

strategické projekty národního významu, převážně s dopady na celé území 

republiky. Naopak od strategického dokumentu obce nebo mikroregionu či MAS 

lze očekávat podrobnost větší s cíleným zaměřením na rozvoj dané lokality 

a s konkrétními projektovými záměry rozvoje města/obce/mikroregionu.  

 

Zdroj: Databáze-strategie, Portál strategických dokumentů v ČR 

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI EVROPSKÉ UNIE SE ZAMĚŘENÍM 

NA VAVAI 

Struktura a orgány EU 

Pro lepší orientaci ve strategickém plánování na úrovni EU je nejprve ve stručnosti 

potřeba vysvětlit systém fungování, její struktury a funkce. EU je politické, 

hospodářské, obranné a kulturní společenství svrchovaných evropských států, 

jehož cílem je zlepšit spolupráci v Evropě a zejména zajistit čtyři svobody – volný 

pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. V současné době má EU 27 členů. ČR se 

stala členem od 1. 5. 2004.  

Hlavní institucionální rámec EU tvoří 7 orgánů. Evropský parlament (EP) je 

zákonodárným orgánem EU, který má legislativní, rozpočtovou a dozorčí 

pravomoc. Poslanci jsou voleni přímo občany EU každých 5 let (Europa EU, 2021). 

Dalším orgánem je Evropská rada, která sdružuje vedoucí představitele EU. Rada 

je nejvyšší úrovní politické spolupráce mezi členskými zeměmi a její hlavní úlohou 

je vymezovat obecný politický směr a priority EU.  



 

Rada EU je zastoupena ministry vlád všech zemí EU, kteří projednávají, pozměňují 

a schvalují právní předpisy a koordinují jednotlivé politiky. Společně s Evropským 

parlamentem je hlavním rozhodovacím orgánem EU (Consilium Europa EU, 2020). 

Hlavní úlohou Evropské komise (EK) je prosazovat obecné zájmy EU, a to 

prostřednictvím navrhování a vymáhání dodržování právních předpisů. Evropská 

komise provádí politiky a plní rozpočet EU. Jedná se o politicky nezávislý 

a výkonný orgán EU, který je jako jediný odpovědný za předkládání návrhů nové 

evropské legislativy a provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU 

(Europa EU, 2020). 

EK, respektive každý její útvar, zpracovává víceletý strategický plán a roční plán 

řízení, které vycházejí z politických priorit EK. Pro období 2019–2024 je stanoveno 

6 priorit: Evropa připravená na digitální věk, Silnější Evropa ve světě, Podpora 

evropského způsobu života, Nový impuls pro evropskou demokracii, Hospodářství 

ve prospěch lidí, Zelená dohoda pro Evropu. Cílem těchto plánů je popsat, jak 

budou naplňovány politické cíle a definovat vlastní specifické cíle na období pěti 

let. Činnosti jsou následně vyhodnoceny v rámci ročních zpráv o pokroku.  

Dalšími institucemi jsou Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka 

a Evropský účetní dvůr. 

Multilevel governance 

V rámci EU je využíván systém víceúrovňového řízení tzv. multi-level governance 

(MLG). Bílá kniha: Evropská vládní moc z roku 2001 zdůrazňuje EU založenou na 

víceúrovňové správě, ve které pro zajištění úspěšného fungování systému přispívá 

každý aktér dle svých schopností a znalostí. Cílem je stanovení jasných pravidel 

a sdílených kompetencí. (European Governance – a White Paper, 2001:29). MLG 

odmítá striktní oddělení vnitrostátních a mezinárodních politik. V současné době 

neexistuje obecně platná definice konceptu MLG, nicméně panuje shoda nad třemi 

znaky víceúrovňového systému vládnutí (Kaiser a Prange, 2002; Hooghe a Marks, 

2002). 

Rozptýlení kompetencí, kdy kompetence jsou rozděleny mezi aktéry z různých 

úrovní a pravomoci jsou sdíleny jednak mezi jednotlivými teritoriálními úrovněmi, 

jednak mezi různými typy aktérů na jedné konkrétní úrovni. Rozptýlení kompetencí 

probíhá jak vertikálně, tak horizontálně mezi partnery stejné úrovně. (Waisová, 

2007: 112)  

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs


 

Dalším znakem MLG je nehierarchický teritoriální design tzn. absence nadřízených 

či podřízených vztahů. Aktéři nejsou součástí pevného institucionálního rámce. 

V případě EU to znamená, že nadnárodní instituce nejsou nadřízeny členským 

zemím a jejich regionům. (Kaiser a Prange, 2002: 3)  

Třetím znakem je konsensus jako hlavní metoda rozhodování tzn. nevětšinová 

metoda vyjednávání, která jako jediná může vést k prosazování teritoriálních zájmů 

a dává zúčastněným aktérům stejnou příležitost k prosazování svých zájmů.  

Strategické dokumenty VaVaI 

Orientace ve strategických dokumentech VaVaI na úrovni EU není jednoduchá 

a najít aktuální ucelený přehled je poměrně složité. Řadě dokumentů „vypršela 

platnost“ s koncem programového období. Určitě nelze opomenout Lisabonskou 

smlouvu, která posiluje činnost EU s cílem vytvořit Evropský výzkumný prostor, 

neboť výzkum a inovace přímo přispívají k prosperitě a blahobytu jednotlivců 

i společnosti.  

První metodickou příručkou na úrovni EU, která je určena primárně pro přípravu 

a implementaci v oblasti VaVaI je Guide to Research and Innovation Strategies for 

Smart specialisations (RIS3) z roku 2012. Vychází z předchozích zkušeností EK 

získaných během spolupráce s regiony a ze srovnávacích studií OECD s cílem 

zdůraznit a zefektivnit strategie inovační politiky, které již byly vytvořeny. Naopak 

„nezkušeným“ má být výzvou a návodem pro zpracování a rozvíjení vlastní 

inovační strategie pro inteligentní specializaci. Metodický pokyn se rovněž věnuje 

otázce podnikatelského procesu objevování tzv. „ENTREPRENEURIAL 

DISCOVERY PROCES“, který je klíčovým prvkem pro inteligentní specializaci 

a napomáhá rozvoji jednotlivých oblastí specializace. Strategie pro inteligentní 

specializaci se tak staly základním konceptem podpory výzkumu, vývoje a inovací, 

které jsou využívány státy EU. Tyto koncepty představují nový přístup k inovační 

politice a snaží se maximálně využít silných stránek dané země či regionu 

a k vytváření dlouhodobé výhody, která je založená na využívání znalostí a inovací. 

Nutno připomenout, že existence a implementace strategie pro inteligentní 

specializaci je základní podmínkou pro realizaci intervencí kohezní politiky EU 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.   

Hlavní evropskou inovační strategií a jednou z hlavních iniciativ je strategie Evropa 

2020, jejíž cíle blíže rozpracovává Unie inovací (vlajková iniciativa EU). Pro oblast 

výzkumu a vývoje byl stanoven cíl „zvýšit investice do výzkumu a vývoje na 3 % 

HDP,“ který se Evropě nepodařilo splnit. V roce 2019 dosahovaly investice do VaV 

o 0,86 p. b. méně, než byl stanovený cíl. EK ustanovená v roce 2014 neměla 

Evropu 2020 jako prioritu a tzv. Junckerův investiční plán ji vůbec nebral v potaz. 



 

S novou EK přišly i nové cíle, které nepočítají s žádnou velkou strategií, ale 

s krátkodobějším výhledem a dílčími cíli. Centrem dění se stává Green Deal, který 

cílí především na boj proti klimatickým změnám a environmentální politiku.  

K provádění Unie inovací a strategie Evropa 2020 byl určen Rámcový program EU 

pro výzkum a inovace – Horizont 2020. Pro období 2021–2027 byl spuštěn 

program Horizont Evropa, který je primárně určen na podporu VaVaI v letech 

2021–2027 a navazuje na program Horizont 2020.  

Politika výzkumu a inovací bude hrát klíčovou roli i v souvislosti s řešením 

pandemie COVID-19, a to prostřednictvím Strategic plan 2020–2024 – Research 

and Innovation. Komise stanovila šest obecných politických cílů, u kterých budou 

klíčem k jejich dosažení výzkum a inovace: Životní prostředí a klimatické změny, 

Naše digitální budoucnost, Zaměstnanost a hospodářství, Ochrana našich 

obyvatel a hodnot, Evropa ve světě, Demokracie a práva. 

K dosahování těchto cílů by měly pomoci prostředky z ESIF, komunitárních 

programů a rovněž z Plánu obnovy1. Nově EK požaduje, aby členské státy 

směřovaly část financí z rozpočtu EU do inovací nebo environmentálně-

klimatických opatření, která souvisejí s unijními cíli. Pětina prostředků určená 

členským státům by měla směřovat do digitálních a inovativních řešení.  

 
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VaVaI NA ÚROVNI ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Hlavní roli na úrovni státu zajišťuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která 

je poradním orgánem vlády pro tuto oblast. Její působnost je vymezena zákonem 

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků. Mezi důležité činnosti RVVI patří například příprava 

a realizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, zpracování priorit 

aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR, zpracování návrhu střednědobého 

výhledu podpory VaVaI, jednání s poradními orgány pro VaVaI Evropských 

společenství a s radami pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských států 

Evropských společenství i dalších zemí.  Kompetenční zákon svěřuje Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) gesci vědní politiky, výzkumu a vývoje, 

včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti a Ministerstvu průmyslu a obchodu 

                                                           
1 Plán obnovy má pomoct restartovat a modernizovat naši ekonomiku: 190 mld. Kč. 

Víceletý finanční rámec EU pro roky 2021– 2027 (VFR) a tzv. Plán obnovy (Next 
Generation EU, NGEU) byl dohodnut na mimořádném jednání Evropské rady (ER) 
v červenci 2020. Ke konečné shodě na balíku dojde až po dokončení jednání s Evropským 
parlamentem (EP), která aktuálně běží (Plán obnovy ČR). 



 

(MPO) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií. Paradoxem je, že se 

jedná o zákon z roku 1969.  

Stěžejním dokumentem na vrcholové úrovni je Inovační strategie České republiky 

2019–2030 Czech Republic: The Country for the Future, kterou zpracovala RVVI. 

V úvodu tohoto dokumentu je zdůrazněno velké množství a roztříštěnost 

strategických dokumentů na úrovni ČR, přičemž předseda vlády zdůrazňuje 

klíčovou roli této strategie s velkým kompetenčním přesahem, který bude 

koncentrovat aktivity resortů a organizací. Ve strategii je řešeno devět témat/pilířů, 

u kterých jsou uvedeny hlavní cíle a rámcové nástroje pro jejich splnění (Inovační 

strategie ČR). 

Dalším stěžejním dokumentem na národní úrovni je Národní výzkumná a inovační 

strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (Národní RIS3 strategie), 

která zajišťuje zacílení evropských prostředků a národních dotačních programů. 

Realizace Národní RIS3 strategie také představuje základní podmínku pro 

uskutečňování intervencí kohezní politiky EU v oblasti VaVaI. Gestorem Národní 

RIS3 strategie je MPO, které má také zodpovědnost za zajištění fungování EDP 

(Entrepreneurial Discovery Process) procesu na národní úrovni. Ten je realizován 

prostřednictvím Národních inovačních platforem. Celý proces je podrobně popsán 

v Národní RIS3 strategii, ale vzhledem k tomu, že se jedná o proces, který je 

průběžně aktualizován a doplňován jak z národní, tak krajské úrovně, vydalo MPO 

v roce 2021 Doporučení pro koordinaci EDP procesu na krajské úrovni s národní 

úrovní RIS3 v roce 2021. Tento dokument více zpřesňuje jednotlivé aktivity 

a provázanost systému a má pomoci promítnout výstupy z EDP procesu na krajské 

úrovni do národních domén výzkumné a inovační specializace, a tedy i do 

programů podpory, které jsou na tyto domény navázány. 

V oblasti systémové podpory hrají významnou roli projekty podporující 

zdokonalování celého procesu řízení, např. projekt „Systémová podpora 

implementace a řízení Národní RIS3 strategie“ financovaný z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci MŠMT a projekt „A self-

assesment toolkit for regional Innovation diffusion“, který v roce 2020 zrealizovala 

v ČR Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).  

 

  



 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI KARLOVARSKÉHO KRAJE 

 

Cílem krajů je zabezpečit správu a rozvoj svého území, přičemž strategické 

plánování je jedním ze strategických nástrojů pro správu a rozvoj daného území. 

Jedná se o proces, který analyzuje současnou situaci území a možné vývojové 

trendy, stanovuje cíle a indikátory pro rozvoj území, vypracovává plány k dosažení 

těchto navržených cílů a v neposlední řadě stanovuje postupy pro monitorování 

výsledků. Na strategické dokumenty je potřeba nahlížet z horizontálního 

i vertikálního hlediska, zejména pak jestli jednotlivé dokumenty na sebe navazují. 

Snahou posledních let je minimálně na úrovni kraje na sebe strategie navazovat, 

tak aby korespondovaly s hlavními cíli strategického dokumentu, přičemž je 

problematika podrobněji rozpracována v dalších, tematicky zaměřených 

strategiích. Princip hierarchie a návaznosti je tedy obdobný jako v případě 

všeobecných strategických dokumentů popsaných výše. 

 

 

 

 

Zdroj: Autorky 
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Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

Pro Karlovarský kraj hraje důležitou roli Strategický rámec hospodářské 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

(Strategický rámec), který odráží dlouhodobý strategický přístup vlády a výše 

uvedených krajů ke změnám, které podpoří a usnadní hospodářskou 

restrukturalizaci. Gestorem této strategie je MMR, které nechalo zpracovat vstupní 

analýzu, na kterou navázal Strategický rámec, který má přeměnit hospodářskou 

strukturu Ústeckého, Moravskoslezkého a Karlovarského kraje v sedmi 

tematických pilířích – Podnikání a inovace, Přímé zahraniční investice, Lidské 

zdroje, Sociální stabilizace, Životní prostředí, Infrastruktura a Veřejná správa. 

Horizontálně všemi pilíři prochází Transformace energetiky, která se dotýká všech 

oblastí.  Tato strategie byla promítnuta do aktualizace RIS3 strategie, kdy všechny 

pilíře Strategického rámce se promítají do všech krajských domén specializace.  

Program rozvoje Karlovarského kraje 

Program rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „PRKK“) je základní strategický 

dokument kraje, v němž je explicitně uvedena povinnost mít zpracovanou Strategii 

rozvoje územního obvodu kraje. Jedná se o strategický dokument, který mapuje 

stav v území ve všech oblastech hospodaření a zároveň navrhuje opatření 

a aktivity, které vedou k jeho zlepšení.  

Základním rámcem pro zpracování nového PRKK 21+ byl PRKK 2014–2020, 

Strategie rozvoje ČR 2021+, Regionální inovační strategie Karlovarského kraje 

a Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 

V Karlovarském kraji je téma konkurenceschopnosti a inovací podporováno 

dlouhodobě. V současné době probíhá schvalovací proces nového PRKK 21+, ve 

kterém se tématu věnuje prioritní osa 1 Hospodářsky prosperující a atraktivní 

region, image regionu. Cílem této priority je Karlovarský kraj jako ekonomicky silný 

a dynamicky se rozvíjející region s vysokou životní úrovní srovnatelnou 

s nejvyspělejšími regiony ČR, podporující podnikavost, vznik a rozvoj malých 

a středních inovativních firem, zvyšující objem investic s vyšší přidanou hodnotou 

a s ochotou investovat do výzkumných a vývojových aktivit (PRKK 21+). Tato 

oblast je následně detailněji rozpracovaná v RIS3 strategii. Obsahem strategické 

části jsou jednotlivá opatření pro dosažení vytyčených cílů, monitorovací indikátory 

a způsob implementace. 

 



 

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje 

Usnesením vlády ČR ze dne 14. března 2018 č. 168 bylo s účinností k 1. dubnu 

2018 schváleno převedení agendy Národní RIS3 z Úřadu vlády ČR na MPO, které 

zajišťuje roli gestora Národní RIS32 a rovněž její koordinaci prostřednictvím 

Národního RIS3 manažera a RIS3 týmu. Na krajské úrovni je tato činnost svěřena 

krajským RIS3 manažerům a RIS3 týmům, kteří využívají metodickou podporu 

MPO a zároveň zajišťují přenos informací a monitoring z krajské úrovně vůči 

národní. Smysl klíčové role a provázanosti příležitostí a potenciálu, jakou hraje 

v inovačním prostředí RIS3 strategie, je znázorněna na obrázku. 

 

Tvorba RIS3 Karlovarského kraje  

Inovační politika je významnou součástí hospodářské politiky, která má zásadní 

dopad na konkurenceschopnost a hospodářský růst. Vzhledem k různorodosti 

regionů není možné vytvořit univerzální strategii, která by byla aplikovatelná na 

každý region. Proto si jednotlivé regiony vytváří regionální inovační strategie na 

několikaleté období, jejichž cílem je definovat regionální inovační politiku (Žítek, 

Klímová 2008). 

V případě Karlovarského kraje se jedná aktuálně již o třetí verzi RIS3 strategie. Její 

zpracování a implementace je svěřena Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, 

příspěvkové organizaci (KARP). První verze RIS3 strategie byla schválena v roce 

2014. V roce 2018 došlo k formálním úpravám RIS3 strategie, kdy byla upravena 

indikátorová soustava, kvantitativní data, implementační struktura v Karlovarském 

kraji a byly doplněny informace o nově zavedených podpůrných schématech 

Karlovarského kraje. Poslední verze byla schválena v roce 2020. Tato RIS3 

strategie je zpracována v návaznosti na vytyčené cíle EU v novém programovém 

období 2021–2027, které definují „Inteligentnější Evropu“, a to prostřednictvím 

inovací, digitalizace, ekonomické transformace a podpory malých a středních 

podniků. V dokumentu jsou zohledněny nejnovější směry inovací v podobě 

digitalizace, umělé inteligence a digitálních inovačních hubů, které jsou rovněž 

zmíněny v Národní RIS3 strategii 2021+. 

Tvorba akčního plánu RIS3 

Akční plán je implementačním nástrojem RIS3 strategie v Karlovarském kraji. Je 

zpracováván na dvouleté období a vychází z typových aktivit návrhové části RIS3 

strategie. Akční plán je každoročně aktualizován. Intervence jsou zpracovány do 

formy projektových fiší. Projektové záměry jsou připravovány ve spolupráci 

                                                           
2 Spolugestory jsou Úřad vlády ČR (RVVI) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  



 

s nositeli a jejich partnery, dále jsou rozpracovány a projednány ve strukturách 

krajského partnerství, zejména pak na inovačních platformách a Radě pro výzkum, 

vývoj a inovace Karlovarského kraje (RVVI KK). Na základě podnětů z těchto 

jednání jsou projektové fiše upraveny a následně zařazeny do akčního plánu na 

příslušné období.  

Implementace RIS3 strategie (národní úroveň vs. krajská úroveň)  

Samotná RIS3 strategie by byla jen dokumentem, pokud by nebyla vhodným 

způsobem implementována v rámci regionu. To většinou orgány veřejné správy 

samy nedokážou, a proto spolupracují s inovačními agenturami či dalšími 

vhodnými partnery (Grillo a Landabaso, 2011). V případě Karlovarského kraje se 

jedná o příspěvkovou organizaci, která má téma inovace prostřednictvím výkonné 

jednotky na starosti. Systém implementace RIS3 strategie můžeme vnímat ve dvou 

základních úrovních, národní a krajské, přičemž národní úroveň RIS3 má roli 

zastřešující, udává směr pro navržené intervence v rámci RIS3 a plní koordinační 

úlohu vůči dalším subjektům, kteří podporují inovační prostředí. Národní úroveň 

zároveň zajišťuje komunikaci směrem k EK. Na krajské úrovni se jedná z hlediska 

faktického přínosu pro rozvoj inovačního prostředí a tvorbu inovací v regionu 

především o implementaci strategie a monitoring dopadů (RIS3 strategie, 2021: 

82). 

Systém implementace Národní RIS3 je zaštítěn Vládou ČR, která strategii 

schvaluje. Poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací je RVVI, 

gestorem národní RIS3 strategie je MPO, které koordinuje další činnosti, koordinuje 

Řídící výbor RIS3 a zajišťuje fungování výkonných složek (Národního RIS3 

manažera a jeho týmu). MPO je zodpovědné za zajištění EDP procesu, který je 

realizován prostřednictvím národních inovačních platforem (RIS3 strategie, 2021: 

83) 

KARP zajišťuje komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v Karlovarském 

kraji. Činnosti, které zabezpečuje, se týkají vytváření inovačního ekosystému za 

pomoci krajské RIS3 strategie. K tomu, aby tento systém fungoval, je potřeba 

zabezpečit veškeré aktivity, zejména pak projednání a aktualizaci RIS3 strategie 

a akčního plánu, komunikaci klíčových partnerů, konání krajských inovačních 

platforem, přípravu a realizaci vybraných projektů v souladu s RIS3 strategií, 

fungování a podporu RVVI KK, podporu Karlovarskému kraji pro komunikační 

a informační servis vůči Národnímu RIS3 manažerovi, zajištění a podporu 

vzdělávání v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací, monitoring, evaluace plnění 

přínosů a dopadů RIS3 strategie a propagační činnost ve vztahu k této strategii.  



 

Do procesu implementace RIS3 strategie jsou zapojeni i další odborní pracovníci 

kraje, kteří zajišťují odborný servis krajskému RIS3 manažerovi a krajskému RIS3 

koordinátorovi při jejich komunikaci a spolupráci s Národním RIS3 manažerem. 

Implementace strategie probíhá za pomoci akčních plánů, které vycházejí 

z návrhové části. Realizace jednotlivých opatření je průběžně monitorována 

pomocí indikátorové soustavy RIS3 strategie. Většina stanovených indikátorů je 

sledována každoročně. Pro účely monitoringu má RIS3 tým vypracovanou 

podrobnou metodiku sběru dat jednotlivých indikátorů, která uvádí konkrétní zdroj 

dat a periodicitu (RIS3 strategie KVK, 2020). 

Proces EDP  

Proces podnikatelského objevování nových příležitostí (EDP) je klíčovým 

nástrojem pro identifikaci prioritních oblastí Národní RIS3 strategie. Jedná se 

o funkční vzestupný (bottom – up) proces založený na otevřené, transparentní 

a strukturované diskuzi různých aktérů inovačního systému (Národní RIS3 

strategie 2020). Mezi stěžejní aktivity jsou zařazeny identifikace žádoucích směrů 

rozvoje a transformace odvětví, zpřesňování domén výzkumné a inovační 

specializace – upřesňování prioritních témat VaVaI a oblasti inteligentní 

specializace, přinášení podnětů k intervencím v horizontálních prioritách nebo 

identifikace vznikajících příležitostí a oborů, přičemž toto není úplný výčet aktivit, 

který je potřeba zajistit.  

Mezi významné pomocníky k zefektivnění přenosu podnětů a informací by také 

měly přispět nově připravovaný EDP portál a vydané doporučení pro koordinaci 

EDP procesu na krajské úrovni s národní úrovní RIS3 v roce 2021. Cílem je 

doporučení postupu k předávání klíčových výstupů EDP procesu z regionů na 

národní úroveň a promítnutí těchto výstupů do národních domén výzkumné 

a inovační specializace, a tedy i do dotačních programů, které jsou relevantní pro 

tyto domény.  

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje Rada pro výzkum, vývoj 

a inovace Karlovarského kraje byla ustavena v roce 2015 a jedná se o poradní 

orgán Rady Karlovarského kraje pro oblast VaVaI. K dnešnímu dni má 26 členů, 

kteří naplňují pravidlo Quadruple Helix viz níže uvedené schéma.3 RVVI KK je 

založena a řízena na principu partnerství a dohlíží na naplňování RIS3 strategie 

v Karlovarském kraji. Tajemníkem RVVI je RIS3 manažer a činnost sekretariátu 

zajišťuje KARP.  

                                                           
3 Jedná se o spolupráci mezi podniky, veřejným sektorem, univerzitami a neziskovými 

organizacemi, případně širokou veřejností všeobecně. 
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Krajské inovační platformy 

Stejně jako na národní úrovni se nastavení jednotlivých inovačních platforem může 

během programového období ve vazbě na výsledky procesu EDP měnit, je to tak 

i na regionální úrovni. Inovační platformy jsou navázány na domény specializace či 

priority regionu, jedná se o poradní a konzultační skupiny odborníků zastoupených 

z řad krajských či městských samospráv, inovačních podniků, výzkumných 

organizací. V Karlovarském kraji v tuto chvíli fungují čtyři inovační platformy: 

inovační platforma lázeňství a balneologie, inovační platforma tradiční průmyslové 

obory, inovační platforma pro strategické příležitosti a inovační platforma pro 

kulturní a kreativní průmysl, přičemž poslední platforma vznikla právě jako poslední 

v roce 2020 a reflektuje potřebu řešit potenciál kulturního a kreativního odvětví.  

Zatímco RVVI v Karlovarském kraji funguje velmi dobře a plní svou úlohu, správné 

fungování inovačních platforem se neustále formuje. Je to dáno především tím, že 

v kraji působí minimum inovačních lídrů, je zde soustředěna nejmenší výzkumná 

a vývojová základna a nepůsobí zde žádná veřejná vysoká škola, která by 

vytvářela významný objem znalostí.4 Je tak velmi obtížné najít a motivovat 

regionální aktéry k zapojení se do inovačního ekosystému. Nicméně i tento trend 

se snad do budoucna podaří změnit.  

                                                           
4 V kraji působí pouze pracoviště Fakulty ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni 

a Vysoká škola finanční a správní, a. s. 
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NÁSTROJE NA PODPORU VaVaI V KARLOVARSKÉM KRAJI 

 

Podkladem pro tvorbu RIS3 strategie v roce 2020 byly dlouhodobě přetrvávající 

problémy inovačního prostředí v rámci Karlovarského kraje, kterými jsou např. 

absence inovačních tahounů; nízká atraktivita kraje pro zahraniční investory 

i mladé, talentované a schopné lidi; nedostatečné investice místních firem do 

znalostí, inovací a vysoce kvalitních lidských zdrojů; nízká pozice místních firem 

v globálních hodnotových řetězcích; nedostatečné ambice a motivace místních 

firem (podnikatelů) a veřejné správy k inovačním aktivitám; apod (RIS3 strategie, 

2021).  

Za pomoci nástrojů navržených v RIS3 strategii, by měla nastat očekávaná změna 

celého inovačního ekosystému Karlovarského kraje, a to i za předpokladu, že 

v regionu chybí vysoké školy a výzkumné instituce. V minulosti se analytická data 

týkající se inovačních aktivit měnila jen minimálně a vlastně v čase nebyl nějaký 

velký posun znát. 

Výraznou pomocí se staly nástroje v podobě Smart Akcelerátorů, které pomáhají 

podpořit rozvoj inovačního prostředí v regionech ČR5. Představují hlavní nástroj 

pro podporu a rozvoj inovačního prostředí s využitím Národní RIS3 strategie 

a krajských RIS3 strategií.  

V Karlovarském kraji v současné době probíhá realizace již druhého kola tohoto 

projektu. První projekt (SmAcc I), realizovaný od února 2016 do července 2019, 

výrazně přispěl k rozšíření a udržení spolupráce veřejné správy s firmami na území 

Karlovarského kraje, s vysokými školami a výzkumnými organizacemi, které 

fungují mimo kraj, a dále k posílení spolupráce vzdělávacích subjektů s firmami 

uvnitř regionu. Vzhledem k nízké úrovni inovačního systému a specifickým 

podmínkám Karlovarského kraje byl projekt koncipován minimalisticky a ne příliš 

ambiciózně, a to právě z důvodu ověření, zda v Karlovarském kraji existuje 

dostatečný potenciál, zájem a personální kapacity pro rozvoj inovačního 

ekosystému. Skromnost projektu6 se snažila eliminovat riziko případného 

neúspěchu. Již v průběhu realizace projektu se ukázalo, že tento nástroj plní 

v Karlovarském kraji „akcelerační roli“. Za jeho pomoci se podařilo stabilizovat 

a zakotvit především institucionální kapacity, zmapovat inovační prostředí 

v regionu a navrhnout vhodné nástroje pro jeho budoucí rozvoj. Dále se podařilo 

                                                           
5 Smart Akcelerátory jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(OP VVV) administrovaného MŠMT. 
6 Výše podpory byla cca 10 milionů Kč.  



 

posílit a prohloubit spolupráci s klíčovými aktéry v regionu. Díky podpoře 

institucionální kapacity je výkonná jednotka rovnocenným a důvěryhodným 

partnerem pro soukromý sektor. Všechny aktivity projektu byly rovněž 

koordinovány se Strategickým rámcem. 

Díky tomu, že Karlovarský kraj patří mezi strukturálně postižené regiony, mohl 

využít v navazujícím kole projektu alokaci nad rámec limitu dle roční výše výdajů 

na výzkum a vývoj v kraji ve výši cca 45 mil. Kč.7 

Na SmAcc I plynule navázal v roce 2019 SmAcc II, přičemž významnou změnou 

oproti předchozímu projektu bylo posílení personálních kapacit. 

Velký progres zaznamenaly především aktivity Asistence a Pilotní ověření 

Asistence podporuje přípravu strategických projektových záměrů na rozvoj 

inovačního ekosystému ve veřejném i soukromém sektoru formou asistenčních 

voucherů. Ačkoliv na závěrečné zhodnocení tohoto dotačního programu je příliš 

brzy (výzva je otevřená až do února 2022), lze v případě úspěšné realizace všech 

projektů očekávat významný dopad do inovačního systému Karlovarského kraje.  

Pilotní ověření umožňuje ověřit funkčnost nástroje podporujícího rozvoj inovačního 

systému v podmínkách Karlovarského kraje. V rámci projektu SmAcc II jsou 

realizovány dva pilotní nástroje, jedním z nich je Kreativní učení, jehož cílem je 

vzbudit a rozvíjet kreativní dovednosti pro podnikavost.  

Druhým pilotním nástrojem je Podpora nadaných dětí v Karlovarském kraji, který 

nabízí mimořádně nadaným dětem možnost moderní zážitkovou hrou rozvíjet 

nadání v konkrétních oblastech jejich zájmu.  

Rozvoj inovačních aktivit nad rámec projektu Smart Akcelerátor po celou dobu také 

doplňuje dotační program Karlovarského kraje – Inovační vouchery, které jsou 

zaměřeny na zvyšování inovační aktivity firem a posílení a rozvoji spolupráce mezi 

soukromým sektorem a výzkumnými organizacemi či vysokými školami. 

Příležitost do budoucna 

Zcela novým nástrojem v novém programovém období 2021–2027 bude speciálně 

pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj Operační program Spravedlivá 

transformace, který má pomoci těmto regionům řešit negativní dopady odklonu od 

uhlí. Program bude financován z Fondu pro spravedlivou transformaci a nabízí 

jedinečnou příležitost financovat aktivity, které není možné financovat z jiných 

                                                           
7 Bez zohlednění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje by maximální alokace činila 25 mil. Kč. Takto 
došlo k navýšení o dalších 20 mil. Kč.  



 

operačních programů.  Jedná se o finanční prostředky, které mají tyto kraje navíc 

oproti ostatním regionům. Schválení programu ze strany EK se předpokládá během 

prvního čtvrtletí roku 2022. Otázkou zůstává, zda budou kraje schopny prostředky 

využít a nastartovat další rozvoj tím správným směrem. Z programu je možné 

podpořit řadu témat včetně výzkumu a inovací (dále například podporu malých 

a středních podniků, digitalizaci, čistou energie a energetické úspory, oběhové 

hospodářství, rekultivaci a nové využití území, rekvalifikace a pomoc při hledání 

zaměstnání).  

Alokace tohoto programu pro celou ČR činí 1,64 mld. EUR, přičemž Karlovarskému 

kraji připadne 6,3 mld. Kč.  

Karlovarský kraj plánuje realizaci několika strategických projektů, které by mohly 

nastartovat výzkumné a inovační aktivity v regionu a přispět k zásadním změnám 

v regionu. 

DISKUSE A ZÁVĚR 

Orientace ve strategických dokumentech není vůbec jednoduchá pro odborníka, 

natož pro laika. V ČR existuje řada strategií, ale málokdo se jimi řídí. Není problém 

strategii vytvořit, ale důležité je ji naplňovat a zejména realizovat navržené nástroje, 

které povedou k naplnění stanovených cílů a nastartují tolik potřebné změny. Řada 

strategických dokumentů vzniká duplicitně, obsahují stálé stejné problémy, ale 

postrádají konkrétní způsoby řešení.  

Za Karlovarský kraj můžeme konstatovat, že se nám postupně daří nastavovat 

logické vazby a propojení mezi dokumenty, definovat jasné cíle a nástroje pro jejich 

dosažení, a to prostřednictvím akčních plánů, které pravidelně hodnotíme. 

Snažíme se nastavit si reálné cíle, které jsme schopni fakticky splnit, ale zároveň 

být ambiciózní, abychom region posouvali vpřed. Strategie se snažíme psát 

jednoduchým způsobem tak, aby i nezasvěcený člověk pochopil, co je smyslem. 

Vnímáme čím dál častěji ochotu samosprávy zapojovat do tvorby strategií veřejnost 

a vytvářet vize a cíle společnými silami.  

Dovolujeme si potvrdit velmi významnou roli EU při podpoře inovací na regionální 

úrovni, neboť prostřednictvím ESIF lze budovat inovační infrastrukturu nebo 

využívat komunitární programy k vytváření významných vědeckých, 

společenských a ekonomických dopadů, přispívat ke klimatickým cílům či se 

zapojovat do mezinárodních výzkumných týmů. Právě tyto možnosti jsou a budou 

velkou příležitostí pro Karlovarský kraj, který vynakládá zdaleka nejmenší finanční 

prostředky na výzkum, vývoj a inovace, a to jak z pohledu soukromého sektoru, tak 

i veřejného. Velkým úspěchem je mírný nárůst prostředků na podporu inovací 



 

včetně vlastních prostředků kraje, a to právě využitím nástrojů Smart Akcelerátor. 

Bez těchto prostředků by Karlovarský kraj nevynakládal žádné finanční prostředky 

na rozvoj inovačního prostředí ani na implementaci RIS3 strategie, s výjimkou 

každoročních dvou milionů korun na inovační vouchery. Což je způsobeno tím, že 

kraj se potýká s celou řadou dlouhodobých problémů, jejichž řešení musí bohužel 

upřednostnit před podporou inovační politiky.  

Není vůbec jednoduché realizovat politiku VaVaI v regionu, který nemá 

odpovídající institucionální zázemí, vybavení ani personální kapacity. Z našeho 

příspěvku je více než jasné, že Karlovarský kraj nikdy nebude republikovým lídrem 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Stále však věříme, že díky kvalitnímu 

strategickému řízení a plánování, dobře cíleným nástrojům a snaze o politickou 

kontinuitu na úrovni státu i kraje můžeme dosáhnout úspěchů v oblastech, pro 

které má náš region velmi dobré předpoklady.  

 

  



 

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE 

 

Evropská unie: Evropský parlament [online]. [cit. 2021-7-29]. Dostupné z: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-
parliament_cs 

Evropská rada, Rada Evropské unie: Předsednictví Rady EU [online]. [cit. 2021-7-
29]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/presidency-
council-eu/ 

Euroactiv: Na Strategii Evropa 2020 se tak trochu zapomnělo. Co bude dál? 
[online]. 18. 3. 2021 [cit. 2021-7-29]. Dostupné z: 
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/opinion/na-strategii-evropa-2020-se-tak-
trochu-zapomnelo-co-bude-dal/ 

European Commission: Smart specialization platform [online]. [cit. 2021-7-27]. 
Dostupné z: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 

EUROPEAN GOVERNANCE — A WHITE PAPER: COMMISSION. In: Official 
Journal of the European Communities. 2001, ročník 2001, C 287/1. Dostupné 
také z: https://www.euroskop.cz/gallery/96/29020-vladni_moc.pdf 

FORAY, D., GODDARD, J., BELDARRAIN, X. G., LANDABASO, M., MCCANN, 
P., MORGAN, K., NAUWELAERS, C., ORTEGA-ARGILÉS, R. Guide to Research 
and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). Evropská 
komise [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012, 
2012, May 2012 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisat
ion/smart_ris3_2012.pdf 

HEALEY, P. Making strategic spatial plans: innovation in Europe. Bristol, Pa.: 
UCL Press, 1997.  

Innovative strategies and actions, Results from 15 Years of Regional 
Experimentation , European Commission Working Document November 2007: 
European Commission Working Document November 2007. Evropská 
komise [online]. 2007, 2007 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/2007/guide_innovation_en
.pdf 

Inovační strategie České republiky 2019–2030: Czech Republic Country for the 
Future. Vlada.cz [online]. [cit. 2021-7-28]. Dostupné z: 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/III_Inovacni-strategie-
CR_Country-for-Future_2019-01-29_cistopis_white.pdf 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_cs
https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/presidency-council-eu/
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/opinion/na-strategii-evropa-2020-se-tak-trochu-zapomnelo-co-bude-dal/
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/opinion/na-strategii-evropa-2020-se-tak-trochu-zapomnelo-co-bude-dal/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://www.euroskop.cz/gallery/96/29020-vladni_moc.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/2007/guide_innovation_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/2007/guide_innovation_en.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/III_Inovacni-strategie-CR_Country-for-Future_2019-01-29_cistopis_white.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/III_Inovacni-strategie-CR_Country-for-Future_2019-01-29_cistopis_white.pdf


 

JEŽEK, J. a kol. 2015. Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané 
problémy, výzvy a možnosti řešení. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 
216 s. 

KAISER, R., PRANGE, H. A new concept of deepening European integration? – 
The European Research Area and the emerging role of policy coordination in 
a multi-level governance system: European Integration online Papers (EIoP) Vol. 
6 (2002) N° 18 [online]. 24.10.2002 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: 
http://eiop.or.at/eiop/texte/2002-018a.htm. 

MARQUES SANTOS, A., NETO, P., EDWARDS, J. Smart Specialisation 
Strategies and Regional Productivity. Evropská komise [online]. Březen 2021 [cit. 
2021-7-27]. Dostupné z: 
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/458870/Smart+Specialisatio
n+Strategies+and+Regional+Productivity/79fc9668-77a1-4f93-8960-
1db672fef128 

Metodika přípravy veřejných strategií, Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. 
prosinec 2018 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: 
https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-
a3f54c216ea8/Metodika-pripravy-verejnych-strategii-plna-
verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf 

Národní RIS3 strategie 2021: Národní výzkumná a inovační strategie pro 
inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu [online]. 2021 [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-
strategie/dokumenty/2021/1/A_RIS3-Strategie.pdf 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2021: PROGRAM ROZVOJE. Kr-
karlovarsky.cz [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: http://www.kr-
karlovarsky.cz/region/Stranky/EU2014-2020/PRKKaSRKK.aspx 

PŮČEK, M. Strategické versus územní plánování: URBANISMUS A ÚZEMNÍ 
ROZVOJ. Ústav územního rozvoje [online]. 2009 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: 
https://www.uur.cz/images/publikace/uur/2009/2009-01-02/02_strategicke.pdf 

Research and innovation strategy 2020-2024. Evropská komise [online]. [cit. 
2021-7-27]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/strategy/strategy-2020-2024_cs 

RIS3KVK 2020: Regionální inovační strategie Karlovarského 
kraje. RIS3KVK [online]. 2020 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: 
https://www.ris3kvk.cz/download/documents/RIS3_KVK_final.pdf 

http://eiop.or.at/eiop/texte/2002-018a.htm
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/458870/Smart+Specialisation+Strategies+and+Regional+Productivity/79fc9668-77a1-4f93-8960-1db672fef128
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/458870/Smart+Specialisation+Strategies+and+Regional+Productivity/79fc9668-77a1-4f93-8960-1db672fef128
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/458870/Smart+Specialisation+Strategies+and+Regional+Productivity/79fc9668-77a1-4f93-8960-1db672fef128
https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravy-verejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravy-verejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravy-verejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2021/1/A_RIS3-Strategie.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2021/1/A_RIS3-Strategie.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Stranky/EU2014-2020/PRKKaSRKK.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Stranky/EU2014-2020/PRKKaSRKK.aspx
https://www.uur.cz/images/publikace/uur/2009/2009-01-02/02_strategicke.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024_cs
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024_cs
https://www.ris3kvk.cz/download/documents/RIS3_KVK_final.pdf


 

ŠILHÁNKOVÁ, V. Teoretické přístupy k regionálnímu rozvoji. Vyd. 1. Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7395-019-4 v kombinaci 
s MAIER, K. Strategické plánování a programové rozvojové dokumenty obcí 
a regionů. Územní rozvoj. 1997, roč. IV., č. 6. 

Úřad Vlády České Republiky: Rada pro výzkum, vývoj a inovace [online]. [cit. 
2021-7-27]. Dostupné z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=496 

WAISOVÁ, Š. (2007): „Jedna velikost nesedí všem: K čemu vede aplikace 
neoliberálního konceptu vládnutí ve slabých státech?“ In: Dančák, B.; Hloušek, V. 
(eds.): Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy, výzvy. Brno: 
Masarykova univerzita, MPÚ 

Zákon č. 248/2000, Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

ŽÍTEK, V., KLÍMOVÁ, V. (2008). Je inovační politika cestou ke zvýšení 

konkurenceschopnosti? In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty 

racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, s. 51-58.  

 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=496

