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Abstrakt 

Cílem předloţené stati je zjistit, jak rozmístění firem v technologicky náročných oborech 

zpracovatelského průmyslu (high-tech a medium-high-tech) ovlivňuje úroveň regionálních 

disparit v ekonomické výkonnosti výrobního sektoru v ČR. Hodnocení je zaloţeno na regresní 

analýze sektoru zpracovatelského průmyslu a vybraných sluţeb v 206 obcích s rozšířenou 

působností (nezávislou proměnnou je odvětvová struktura podle technologické náročnosti, 

závislou přidaná hodnota ve zpracovatelském průmyslu a vybraných sluţbách na obyvatele 

regionu). Nebyla nalezena souvislost mezi podílem high-tech oborů na zaměstnanosti a 

přidané hodnotě na obyvatele regionu. Středně silný, pozitivní a signifikantní vliv byl 

prokázán u medium-high-tech oborů.     

Klíčová slova 

High-tech obory, Odvětvová struktura, Regionální disparity, Zpracovatelský průmysl  

Abstract 

The goal of this article is to determine how the localisation of firms in high-tech and 

medium-high-tech manufacturing affects the level of regional disparities in economic 

performance of manufacturing sector in the Czech Republic. The evaluation is based on 

regression analysis of manufacturing and selected services in 206 microregions (the 

independent variable: the share of technology-intensive manufacturing industries in 

employment, the dependent variable: value added in manufacturing and selected services 

per capita). No link between the share of high-tech manufacturing in employment and value 

added per capita of the microregion was found. The regional distribution of medium-high-

tech manufacturing industries had moderate, positive and highly significant influence on the 

level of microregional value added per capita.    

Keywords 
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Úvod 

Sala-i-Martin, Artadi (2004) rozlišují tři vývojové fáze konkurenceschopnosti, které jsou 

charakterizovány na základě převaţujících zdrojů konkurenční výhody. V první fázi taţené 
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výrobními faktory (factor-driven stage) firmy konkurují cenou výrobků a vyuţívají výhody 

levných vstupů a převzatých technologií.  

Ve fázi taţené efektivností (efficiency driven stage) vyplývá produktivita firem z kvality 

výrobků (nikoli jiţ pouze ceny) a pouţití efektivních výrobních postupů. Klíčovou kvalitativní 

charakteristiku konkurenceschopnosti představuje technologická kapacita (přístup firem k 

nejlepším dostupným technologiím, byť převzatým ze zahraničí), dále efektivnost dílčích trhů 

(produktových, finančních a pracovních), dostupnost rozvinutého lidského kapitálu a vnější 

otevřenost (Kadeřábková 2006). 

Ve fázi taţené inovacemi (innovation-driven stage), tedy v kvalitativně nejvyšší fázi, nabývá 

na klíčovém významu pro konkurenční výhodu inovační výkonnost, tedy schopnost vytvářet 

nové produkty a procesy s vyuţitím nejmodernějších výrobních a organizačních postupů.  

Většina nových členských zemí EU včetně Česka se nachází ve fázi taţené efektivností, kdy 

se konkurenceschopnost mění z cenově na kvalitativně zaloţenou (WEF 2004). Za klíčové 

faktory kvalitativně (znalostně) zaloţené konkurenceschopnosti označuje Kadeřábková 

(2005) lidský kapitál, podnikatelskou aktivitu, informační a komunikační technologie, výzkum 

a vývoj (VaV) a inovace.  

Nejsledovanější a často nekriticky interpretovanou charakteristikou kvalitativně zaloţené 

konkurenceschopnosti je podíl oborů zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší 

technologickou náročností (tzv. high-tech a medium-high-tech) na zaměstnanosti, produkci, 

přidané hodnotě a vývozu dané země nebo regionu. S rozvojem technologicky náročných 

oborů se pojí řada příznivých efektů – vysoké mzdy, tvorba pracovních míst pro vysoce 

kvalifikované pracovníky, velký podíl přidané hodnoty na výkonech, vysoká intenzita 

výzkumu a vývoje a tvorby inovací, exportní výkonnost plynoucí z vysoké produktivity nebo 

multiplikační efekt a výskyt pozitivních externalit (Kadeřábková 2006). 

Sektor firem v odvětvích s vysokou a vyšší technologickou náročností je však v ČR vnitřně 

velmi heterogenní. Zahrnuje mnoho firem s minimální technologickou náročností (podílem 

výdajů na výzkum a vývoj na přidané hodnotě) a nízkou produktivitou (Kadeřábková 2007; 

Ţenka, Čadil 2008). Nízkou hodnotou obou ukazatelů se vyznačují zejména high-tech obory, 

jejichţ technologická náročnost navíc v letech 2001-2005 nadále klesala (Rojíček 2006). 

Příčinou byly vysoké investice do budování nových výrobních kapacit v roce 2001 a 2002 s 

orientací na montáţ a finalizaci výrobků z dovezených komponentů (reţim aktivního 

zušlechťovacího styku) a s minimálním podílem přidané hodnoty (Lexa, Rojíček 2007).   

Nejsilnější pozici z hlediska výše i dynamiky růstu produktivity práce má v ČR skupina 

středně technologicky náročných (především medium-high-tech) oborů (Rojíček 2007) v čele 

s automobilovým průmyslem. Tyto obory (zejména výroba elektrických zařízení j.n. a 

automobilových dílů) však zároveň soustřeďují nejvíce pracovních míst ve firmách s nízkou 

produktivitou, kapitálovou a VaV náročností (mnohdy montáţní provozy) – tedy pracovní 

místa potenciálně nejvíce ohroţená přesunem do zahraničí (Ţenka 2008b).    

Vnitřní heterogenita sektoru technologicky náročných oborů zpracovatelského průmyslu ČR 

se promítá do výrazných regionálních rozdílů v charakteristikách kvalitativně zaloţené 

konkurenceschopnosti – produktivity, technologické náročnosti a podílu high-tech a medium-

high-tech oborů na zaměstnanosti resp. přidané hodnotě daného regionu. V roce 2004 se 

okresní hodnoty ukazatele přidané hodnoty na zaměstnance v high- a medium-high-tech 
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oborech pohybovaly od 49 do 209 % hodnoty ČR (Ţenka, Čadil 2008). Za stejný rok bylo 

sledováno rozmístění firem, které jsou odvětvově zařazeny do high-tech a medium-high-tech 

sektoru, ale vyznačují se absencí VaV aktivit a velmi nízkou kapitálovou náročností a 

produktivitou výrovního procesu. Výsledkem bylo zjištění, ţe tyto firmy jsou rozptýleny po 

celém území ČR a srovnatelně proporcionálně zastoupeny ve všech typech okresů – 

metropolitních, strukturálně postiţených, hospodářsky slabých aj. (Ţenka 2008a; Ţenka, 

Čadil 2008). Dále vyplynulo, ţe firmy v technologicky náročných oborech nejsou přednostně 

soustředěny do nejvyspělejších metropolitních regionů a jsou významně zastoupeny ve 

skupině tzv. ostatních okresů (Mladá Boleslav, Ústí nad Orlicí, Nový Jičín aj.) – tedy mimo 

krajská města, strukturálně postiţené a hospodářsky slabé regiony.   

Výše uvedená zjištění vyvolávají otázku, do jaké míry ovlivňuje rozmístění technologicky 

náročných oborů v ČR úroveň regionálních disparit v ekonomické výkonnosti výrobního 

sektoru. Cílem této stati je zjistit, jakou vypovídací hodnotu mají ukazatele odvětvové 

struktury zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti pro hodnocení disparit v 

kvalitativně zaloţené konkurenceschopnosti na mikroregionální úrovni (obvody obcí s 

rozšířenou působností - ORP). Lze tedy formulovat následující výzkumné otázky:  

1) Existuje na úrovni ORP signifikantní souvislost mezi odvětvovou strukturou 

zpracovatelského průmyslu a souvisejících sluţeb podle technologické náročnosti a 

ekonomickou výkonností zpracovatelského průmyslu a příslušných sluţeb daného regionu?  

2) Která ORP soustřeďují technologicky náročné obory s podprůměrnou produktivitou 

(ve srovnání s hodnotou zpracovatelského průmyslu ČR)? Ve kterých ORP nejsou 

technologicky náročné obory tahounem průmyslového růstu? 

Kromě nejčastěji pouţívané taxonomie OECD rozlišující odvětví podle technologické 

náročnosti bude téţ pouţita taxonomie WIFO:  

  - klasifikace průmyslových oborů podle nároků na vstupy (faktorové náročnosti) 

Cílem bude odpovědět na třetí výzkumnou otázku: 

3) Která z výše uvedených taxonomií v českých podmínkách nejlépe vypovídá o 

kvalitativně zaloţené konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu a je nejlépe 

pouţitelná pro hodnocení regionálních disparit? 

Technologicky náročné obory – definice a vymezení 

Pro hodnocení kvalitativní náročnosti výrobních aktivit pomocí analýzy odvětvové struktury 

zpracovatelského průmyslu se nejčastěji pouţívá metodologie OECD (OECD 2005; 

Hatzichronoglou 1997) třídící obory podle technologické resp. znalostní náročnosti.  

Rámeček č.1: Klasifikace oborů podle technologické a znalostní náročnosti 

(OECD) 

Třídění oborů zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti je zaloţeno na ukazateli 

podílu výdajů na výzkum a vývoj na produkci resp. přidané hodnotě (OECD 2005). Podle tohoto 

jediného ukazatele se obory třídí do čtyř skupin: 

- obory s vysokou a vyšší technologickou náročností (high-tech a medium-high-tech) 

- obory s niţší a nízkou technologickou náročností (medium-low-tech a low-tech) 

Skupina high-tech oborů je definována na základě následujících kritérií (Kadeřábková 2006):  
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1) Zahrnují nejvyspělejší dostupné znalosti a rozvíjí se mnohem rychleji neţ ostatní odvětví 

2) Komplexnost znalostí vyţaduje soustavné a intenzivní výzkumné úsilí a solidní technologickou 

(znalostní) základnu  

Exaktní metodika vymezení high-tech oborů je zaloţena na výpočtu přímé a nepřímé technologické 

(VaV) intenzity. Příma intenzita se odvíjí od výše výdajů firem v daném oboru na VaV, nepřímá od 

nákupu polotovarů a kapitálových statků firem daného oboru od firem v jiných oborech 

zpracovatelského průmyslu (výpočet na základě mezioborových input-output tabulek). Samotná 

metodika vymezení technologicky náročných oborů skrývá následující limity vypovídací schopnosti 

(Hatzichronoglou 1997): 

- Taxonomie je zaloţena pouze na ukazateli technologické intenzity a nepostihuje ostatní důleţité 

aspekty (vědečtí a techničtí pracovníci, technologie obsaţená v patentech, licence a know-how, 

zastarávání znalostí a technologií atd.) 

- Pokud dojde z důvodu rychlého růstu poptávky nebo kvalitního marketingu k rapidnímu zvýšení 

objemu produkce, sníţí se hodnota ukazatele technologické intenzity a daný obor „papírově“ vykazuje 

negativní vývoj. Problémem je, ţe technologická intenzita je zaloţena na datech za toky investic do 

VaV, nikoli za kumulativní stavy VaV.  

- Taxonomie je zaloţena na příliš hrubém odvětvovém členění (dvojmístný OKEČ), přičemţ skupiny 

high-tech odvětví jsou vnitřně heterogenní.   

- Řada firem zařazených do high-tech produkuje s vyuţitím vyspělých technologií výrobky se střední 

nebo niţší technologickou náročností. 

Do skupiny high-tech oborů patří skupiny produktů s podílem výdajů na VaV na obratu vyšším neţ 8,5 

% (ČSÚ 2007) – letecký a kosmický průmysl (OKEČ 35.3), počítače a kancelářská technika (30), 

elektronika (32), farmaceutický průmysl (24.4) a vědecké přístroje (33). Oblast pokročilých  

technologií (medium-high-tech) zahrnuje produkty s podílem výdajů na VaV na obratu v rozmezí 3,5 

aţ 8,5 %. Do této oblasti patří chemické produkty (24 bez 24.4), dopravní prostředky kromě letadel 

(34-35), elektrotechnika (31) a stroje a zařízení (29).  

Širší koncept představuje taxonomie WIFO, která rozlišuje obory podle náročnosti na výrobní 

faktory, přičemţ technologická náročnost je jen jedním ze čtyř sledovaných indikátorů. 

Skupina technologicky náročných oborů (TDI) je oproti OECD klasifikaci rozšířena o některé 

chemické obory, výrobu rozvodných a spínacích zařízení a především výrobu motorových 

vozidel.      

Rámeček č.2: Klasifikace průmyslových oborů podle nároků na vstupy 

(WIFO ) 

Taxonomie WIFO institutu je zaloţena na rozlišení oborů podle nároků na vstupy (výrobní faktory) do 

pěti skupin:  

- základní skupina oborů hlavního proudu (MM – mainstream) – 25 oborů, strojírenství, výrobu 

motocyklů, zpracování papíru, plastů a výroba elektronických přístrojů 

obory náročné na (nekvalifikovanou) pracovní sílu (LI – labour intensive) - 25 oborů, typickými 

zástupci jsou textilní a oděvní průmysl, dřevozpracující, kovodělný a průmysl stavebních hmot 

- obory s hnací silou v marketingu (MDI – marketing driven) - 24 oborů, především potravinářský 

průmysl, dále výrobky pro volný čas, kosmetika, sportovní zboţí, hry a hračky, hudební nástroje 
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- kapitálově náročné obory (CI – capital intensive) - základní chemie, hutnictví ţeleza a oceli, výroba 

papíru a celulózy, petrochemie 

- obory s hnací silou v technologii (TDI – technology driven) - 14 oborů s dělením do třech skupin: 

chemie a biochemie, výpočetní a telekomunikační technika, dopravní prostředky. 

Klasifikace je zaloţena na shlukové metodě, která rozřazuje 100 oborů (ISIC 3) do pěti kategorií na 

základě kombinace vstupních výrobních faktorů (kapitálové investice, pracovní síla atd.). Výběr 

proměnných je zaloţen na dvou základních ukazatelích – komparativní výhodě vyplývající z exogenních 

a lokalizačních faktorů - relativní disponibility kapitálem a pracovní silou (Peneder 1999). Druhým 

ukazatelem je specifická komparativní výhoda firem, která vyplývá z investic do nehmotných zdrojů 

(reklama, VaV). Skupiny oborů podle technologické náročnosti byly vymezeny na základě následujících 

indikátorů: 

a) intenzita práce  - průměrný podíl výdajů na mzdy z přidané hodnoty v letech 1990-1995  

b) kapitálová intenzita - průměrný podíl celkových investic z přidané hodnoty v letech 1990-94 

c) výdaje na reklamu – průměrný podíl výdajů na reklamu z celkových prodejů 1993-1995 

d) výdaje na R&D - průměrný podíl výdajů na VaV z celkových prodejů 1993-95 

Reziduální skupina oborů hlavního proudu (mainstream industries) zahrnuje obory, jejichţ vstupní 

faktory jsou přibliţně v rovnováze, ţádný z nich nemá obzvláštní důleţitost. 

Data a metodika 

Analýza rozmístění zpracovatelského průmyslu a vybraných znalostně náročných sluţeb na 

úrovni ORP je zaloţena na primárních (individuálních) datech z ročních statistických výkazů 

ČSÚ: 

- P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za rok 2007  

- P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 

2007 

Data se vztahují k roku 2006. 

Výkaz P 5-01 (mutace b, c zahrnující dohromady podniky nad 20 zaměstnanců) je sbírán 

elektronicky formou vyčerpávajícího zjišťování, mutace P5-01a zaměřena na podniky pod 20 

zaměstnanců a výkaz P 4-01 formou výběrového zjišťování. Výkaz P 4-01 je zaměřen na 

fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku. Pro účely této analýzy byly zpracovány 

pouze podniky a fyzické osoby v odvětvích OKEČ 15-37 (zpracovatelský průmysl) a OKEČ 72-

73 (činnosti v oblasti výpočetní techniky, výzkum a vývoj), přičemţ sektor OKEČ 72-73 byl 

přiřazen k high-tech resp. technologicky náročným oborům.  

Výpočty jsou zaloţené na datovém souboru, který obsahuje individuální data za 8 555 

podniků (vyplnily výkaz) a dopočty (podle metodiky MPO 2005) za dalších cca 400 tis. 

malých podniků nebo fyzických osob. Počet pracovníků je k dispozici za jednotlivé místní 

jednotky - závody (pracovištní metoda), finanční ukazatele na úrovni podniků jsou 

rozpočteny mezi místní jednotky podle jejich podílu na celkovém počtu pracovníků podniku. 

Pro hodnocení vztahu mezi odvětvovou strukturou a kvalitativně zaloţenou 

konkurenceschopností zpracovatelského průmyslu a přidruţených sluţeb (OKEČ 72, 73) byla 

pro 206 ORP provedena regresní analýza. Vysvětlující nezávisle proměnnou představovaly 
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podíly jednotlivých sektorů vymezených na základě klasifikací WIFO  a OECD na 

zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu a OKEČ 72-73 jednotlivých ORP. Závisle 

proměnou byla zvolena účetní přidaná hodnota ve zpracovatelském průmyslu a OKEČ 72_73 

vztaţená na jednoho obyvatele daného ORP, která reprezentuje ekonomickou výkonnost 

(náhrada za nedostupné mikroregionální HDP).  

V druhé části článku je pro odpověď na výzkumnou otázku č. 2 pouţit ukazatel produktivity 

z přidané hodnoty, definován jako podíl účetní přidané hodnoty v běţných cenách a 

průměrného evidenčního počtu pracovníků ve fyzických osobách.  

Výsledky 

Regresní analýza (Tab. 1) dokumentuje středně silný a vysoce signifikantní pozitivní vliv 

kapitálově náročných a medium-high-tech oborů na vytvořenou přidanou hodnotu ve 

zpracovatelském průmyslu a vybraných sluţbách. Největší přidané hodnoty na obyvatele 

dosahují ORP specializované na kapitálově náročné obory (základní chemie, hutnictví). Téměř 

srovnatelný vliv má rozmístění velkých firem v automobilovém průmyslu (Mladá Boleslav, 

Kolín, Mnichovo Hradiště, Jihlava). Na druhé straně záporné a signifikantní koeficienty a tedy 

inverzní vztah při vysvětlování variability přidané hodnoty vykazují obory náročné na pracovní 

sílu (LI) a marketing (MDI) s niţší produktivitou a významným zastoupením v periferních 

regionech. Korelační diagramy jsou obsaţeny v příloze č. 1. 

Tab. č.1: Hodnoty standardizovaných regresních koeficientů  

  CI LI MDI TDI MM HT MHT MLT  LT 

Regresní koeficient 0,399 -0,371 -0,328 0,238 0,007 0,043 0,339 0,055 -0,424 

Signifikance 0,000 0,000 0,000 0,001 0,920 0,539 0,000 0,431 0,000 

Koef. determinace 15,899 13,776 10,759 5,661 0,005 0,185 11,491 0,304 18,004 

Pozn.: Koeficient determinace byl vypočítán jako druhá mocnina regresního koeficientu vyjádřená 

v %. 

CI,LI,MDI,TDI=kapitálově, pracovně, marketingově a technologicky náročné obory,MM=obory 

hlavního proudu- dle WIFO, HT,MHT,MLT,LT=obory s vysokou, vyšší, niţší a nízkou technologickou 

náročností dle OECD 

Zdroj: Roční výkaz P5-01 a P4-01 za rok 2007 

Nejvýznamnějším zjištěním je nulový regresní koeficient high-tech oborů, který dokumentuje 

nerozvinutost tohoto sektoru v ČR a tudíţ i omezenou pouţitelnost tohoto ukazatele 

v českých podmínkách. Většina ORP s největší přidanou hodnotou na obyvatele je 

specializována na kapitálově náročné obory a automobilový průmysl, ale některé mají 

významný podíl high-tech oborů (Pardubice, Lanškroun, Praha, Blansko). Naopak ORP 

s nízkou přidanou hodnotou na obyvatele lze ve vztahu k high-tech oborům rozdělit do dvou 

základních skupin: 

a) Slabě industrializované periferní regiony s minimálním zastoupením produktivních 

high-tech oborů (Jeseník, Králíky, Kravaře, Český Těšín aj.)  

b) Slabě industrializované periferní regiony s výrazným podílem podprůměrně 

produktivních high-tech oborů na zaměstnanosti (Nové Město na Moravě, Trhové Sviny, 

Vítkov) 
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c) Průměrně aţ nadprůměrně industrializované regiony s významným podílem 

podprůměrně produktivních high-tech oborů na zaměstnanosti (Přerov, Prachatice, Nová 

Paka aj.) 

Pozitivní vlivy high-tech oborů na závislou proměnnou jsou převáţeny vlivem medium-high-

tech oborů s téměř dvojnásobným počtem zaměstnanců a také slabou mírou industrializace 

periferních regionů (nízká přidaná hodnota ve zpracovatelském průmyslu na obyvatele), ve 

kterých ani zastoupení produktivních high-tech oborů nezvedne celkově nízké hodnoty.  

Z výsledků regresní analýzy plyne, ţe řada ORP nezákládá svoji konkurenceschopnost na 

technologicky náročných oborech zpracovatelského průmyslu (dle WIFO) a přesto generuje 

vysokou přidanou hodnotu. Nejvýznamnějším příkladem jsou Otrokovice s rekordní přidanou 

hodnotou na obyvatele, specializované na technologicky méně náročné gumárenství. Do této 

skupiny patří dále ORP s převahou kapitálově náročných oborů – hutnictví (Třinec, Ostrava), 

průmysl paliv a základní chemie (Litvínov, Kralupy nad Vltavou, Pardubice, Valašské Meziřičí). 

Široké a hrubší vymezení technologicky náročných oborů dle OECD zahrnuje i kapitálově 

náročné obory (základní chemie, automobilové díly). Podle tohoto členění má většina ORP 

s vysokou přidanou hodnotou na obyvatele dominantní podíl technologicky náročných oborů 

na zaměstnanosti, členění WIFO však oddělením kapitálově náročných oborů poskytuje 

přesnější výsledky. 

Nejvyššího podílu technologicky náročných oborů (OECD) na zaměstnanosti nedosahují 

metropolitní regiony ani krajská města (kromě Pardubic), ale silně industrializovaná menší 

regionální centra s dominancí jednoho velkého podniku (Obr 1). Příkladem můţe být Frenštát 

pod Radhoštěm a Mohelnice (Siemens), Mladá Boleslav (Škoda Auto), Nový Jičín (Autopal), 

Blansko (METRA, Celestica) nebo Lanškroun (AVX). Nejniţšího podílu dosahují periferní, málo 

industrializované regiony (Jeseník, Sušice, Rýmařov aj.) a regiony s koncentrací 

technologicky méně náročných oborů (Ţelezný Brod – sklářství, Ţďár nad Sázavou – hutnický 

a kovodělný průmysl, Otrokovice s gumárenstvím). 

Z analýzy regionálních rozdílů ve výši přidané hodnoty na zaměstnance v high- a medium-

high-tech oborech vyplynulo, ţe ve dvou třetinách ORP (143) dosahují technologicky náročné 

obory (dle OECD) niţší produktivity neţ zpracovatelský průmysl ČR jako celek (Obr 2). ORP 

s podprůměrnou produktivitou technologicky náročných oborů lze rozdělit do dvou skupin:  

a) ORP se zastoupením velkých firem ve strojírenství, elektrotechnice a výrobě 

automobilových dílů – Humpolec, Hlinsko, Blansko, Jablonec nad Nisou aj.  

b) ORP pouze s malými a středními firmami (Horšovský Týn, Trhové Sviny aj.) 
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Obr č.1: Podíl high- a medium-high-tech oborů na zaměstnanosti ve 

zpracovatelském průmyslu v roce 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Roční výkaz P5-01 a P4-01 za rok 2007  

Na druhém straně lze ORP s vysokou produktivitou rozdělit podle specializace do třech 

skupin: 

a) ORP se specializací na kapitálově náročné obory základní chemie (Litvínov, Kralupy 

nad Vltavou, Valašské Meziřičí a Neratovice) a výroby automobilových dílů (Jihlava, Mnichov 

Hradiště, Jablonec nad Nisou, Kopřivnice, Jičín, Lovosice) 

b) ORP zaloţené na produktivních high-tech oborech (Praha – farmaceutika, TV vysílače, 

řídící elektronika, Opava - farmaceutika, Broumov – měřící přístroje aj.) 

c) ORP se specializací na ostatní medium-high-tech obory - Mladá Boleslav, Vrchlabí, 

Rychnov nad Kněţnou (Kvasiny), Kolín, Vysoké Mýto – vše automobily, Frenštát a Roţnov 

pod Radhoštěm (elektrotechnika a strojírenství) 

V téměř všech ORP s vysokou produktivitou technologicky náročných oborů je zastoupena 

pouze jedna velká firma. Výjimkou je Praha, Jihlava a Mladá Boleslav. 
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Obr. č.2:  Produktivita high- a medium-high-tech oborů zpracovatelského 

průmyslu v roce 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Roční výkaz P5-01 a P4-01 za rok 2007 

Závěr 

Výsledky regresní analýzy a odpovědi na výzkumné otázky formulované v úvodu je moţné 

shrnout do následujících tvrzení: 

1) Na úrovni obcí s rozšířenou působností byl prokázán signifikantní, středně silný a 

pozitivní vliv odvětvové struktury zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti 

na ekonomickou výkonnost zpracovatelského průmyslu a souvisejících sluţeb (měřeno 

přidanou hodnotou ve zpracovatelském průmyslu a OKEČ 72-73 na počet obyvatel) ORP.  

2) Kapitálová náročnost výrobního procesu má větší vliv na produktivitu 

zpracovatelského průmyslu a ekonomickou výkonnost ORP neţ technologická náročnost. 

Největší produktivity dosahují ORP se specializací na investičně náročné obory 

automobilového, hutnického a chemického průmyslu, které ve většině případů nedisponují 

vlastním výzkumem a vývojem. Rozmístění velkých firem v medium-high-tech oborech lze 

povaţovat za nejvýznamnější strukturální faktor ovlivňující dynamiku regionálního rozvoje. 

3) Ukazatel podílu high-tech oborů na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu 

statisticky neovlivňuje ekonomickou výkonnost zpracovatelského průmyslu jednotlivých ORP. 

High-tech obory s vysokou produktivitou jsou soustředěny ve velkých městech, které 

vykazují nadprůměrnou, ale nikoli nejvyšší přidanou hodnotu na obyvatele. Pozitivní efekt 

high-tech oborů je převáţen rozmístěním velkých a vysoce produktivních firem v medium-

high-tech a kapitálově náročných oborech. Vliv high-tech oborů není jednoznačný ani 

v případě ORP s nízkou přidanou hodnotou na obyvatele, která je výsledkem buď slabé 

industrializace nebo zastoupení high-tech oborů s nízkou produktivitou (montáţní provozy). 

4) Srovnání taxonomií WIFO a OECD z hlediska vhodnosti vyuţití pro měření 

regionálních disparit v ČR není jednoznačné. Taxonomie WIFO poskytuje přesnější vymezení 

technologicky náročných oborů (TDI) neţ taxonomie OECD, kde je sektor high- a medium-

high-tech odvětví příliš široký a heterogenní. Skupina TDI oborů také lépe reflektuje 
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strukturální specifika zpracovatelského průmyslu ČR neţ skupina  high-tech oborů, protoţe 

zahrnuje výrobu motorových vozidel. Na druhou stranu je výroba automobilových dílů 

v taxonomii WIFO zařazena jiţ mezi kapitálově náročné obory, zatímco podle OECD je celý 

automobilový průmysl zařazen pod medium-high-tech obory. Nejvhodnější je tedy zároveň 

sledovat zaměstnanost v TDI a medium-high-tech oborech. 

5) Ve 143 ORP vykázaly technologicky náročné obory (OECD) podprůměrnou 

produktivitu z přidané hodnoty ve srovnání se zpracovatelským průmyslem ČR. Přesto je 

oprávněné pouţít ukazatele podílu technologicky náročných oborů (dle OECD i WIFO) na 

zaměstnanosti pro hodnocení progresivity odvětvové struktury regionů. Je však nutné je 

doplnit o charakteristiky konkurenceschopnosti (např. produktivita z přidané hodnoty) a 

nejlépe i reálné technologické náročnosti (výdaje na VaV vztaţené k přidané hodnotě resp. 

počet VaV pracovníků) firem v těchto oborech.   
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