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19. Inovaèní cyklus: vzdìlání  vìda 
výzkum  vývoj  výroba
Tato kapitola byla zaøazena z dùvodu odborné informace ákù i lidí z praxe o druzích a významu vzdìlání, vìdy, výzkumu a vývoje v koneèném procesu výroby a její
inovace.
Nezbytným pøedpokladem kadé významné lidské èinnosti je vzdìlání, zamìøené
speciálnì na konkrétní náplò této èinnosti. Toto platí samozøejmì i u kadého výrobního procesu, jemu pøedchází øada stupòù, vycházejících z vìdeckých poznatkù,
rozvíjených a rozpracovávaných dále v základním a aplikovaném výzkumu a vývoji.
Tyto stupnì se obvykle zahrnují pod souhrnný název pøedvýrobní proces.
V dalím budou proto struènì probrány jednotlivé druhy tìchto stupòù, zamìøené
specielnì a úzce na oborové oblasti publikace, tj. materiály, technologii a výrobu
v elektronice a elektrotechnice.

19.1 Vzdìlání  kvalifikace
Pøed vlastním pojednáním o druhu vzdìlání pro oblasti této publikace, uveïme
struènì obecný význam vzdìlání v naí souèasné hospodáøské situaci: pomìrnì vysoká nezamìstnanost, restrukturalizace hospodáøství a vstup zahranièních investorù
vyadují èasto jak zmìnu stávající kvalifikace (rekvalifikaci), tak i její zvýení.
V obou pøípadech jde o mnohostranný zájem tj. pracovníkù samých, zamìstnavatelù
a ve svých dùsledcích i zájem celostátní (celospoleèenský) vèetnì zajitìní potøebné
výuky ve stávajících nebo novì zøizovaných vzdìlávacích institucích.
Situace je závaná i ve vztahu a srovnání se zahranièím, kde statistiky uvádí, e
ná stát, zamìstnavatelé a sami obèané investují do vzdìlání relativnì velmi málo.
Vzdìlání a kvalifikace odborníkù má dále velký vliv na investièní zámìry tuzemských podnikatelù i zahranièních firem, nebo s nimi lze realizovat výroby s vysokým
podílem kvalifikované práce, s vyí pøidanou hodnotou a vyím ziskem. Tyto nároèné výroby vyadují existenci vývojových a technologických center, která potøebují
velmi kvalifikované pracovníky; v nekvalifikované práci nejsme schopni konkurovat
s východoevropskými a zejména asijskými zemìmi z dùvodu jejich nízkých mezd.
V dalím budou struènì uvedeny hlavní druhy a náplnì èinnosti tøí stupòù vzdìlávání v uvedených oblastech:
 støední odborné zamìøené na elektroniku, elektrotechniku a pøíbuzné obory,
 vyí odborné s obdobným zamìøením,
 vysoké odborné elektrotechnické, fyzikálnì-inenýrské, fyzikální a pøíbuzné
obory.
Jeliko jde o støedokolskou publikaci, bude støední vzdìlávání uvedeno struènì
jen pro informaci o nìkterých specifických zamìøeních kol, zatímco u vysokých od315
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borných kol budou údaje podrobnìjí z dùvodu monosti jejich vyuití pro volbu
dalího vzdìlávání po ukonèení støední koly.
19.1.1 Støední prùmyslové koly (SP) a vyí odborné koly (VO)
Vzhledem k tomu, e støední prùmyslové a vyí odborné koly jsou obvykle sdruené v jednom organizaèním celku  nejèastìji se støední prùmyslovou kolou, jsou
probrány spoleènì.
V tabulce 19.1 je uveden výtah tìchto kol ve vìtích mìstech a prùmyslových
oblastech  èasto s více studijními obory.
Tabulka 19.1 Støední prùmyslové koly (SP) a vyí odborné koly (VO)  výtah
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Støední prùmyslové a vyí odborné koly v prùmyslových oblastech mají výuku
zamìøenou na studijní obory, které odpovídají prùmyslové skladbì regionu tak, aby
pøeváná èást absolventù nala zamìstnání v regionu a jejich pøechod a uplatnìní
v zamìstnání bylo optimální (napø. SPE Ronov p. R.  zamìøení na polovodièovou
a vakuovou techniku, SP a SOU Lankroun  pasivní souèástky).
Pouze velká mìsta a velké prùmyslové oblasti, kde existuje více tìchto kol, mají
jednotlivé koly zamìøené na skupiny studijních oborù spoleèné urèité profesní oblasti; pøíkladem je Praha, kde existují ètyøi takové koly se specializacemi:
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 SPE a VO Frantika Køiíka (Na Pøíkopì 16);
26-41-M/002: Elektrotechnika  zamìøení a) veobecné, b) poèítaèové systémy
26-42-M/002: Zaøízení silnoproudé elektrotechniky
26-42-N/001: VO  silnoproudá elektrotechnika
64-42-M/010: Technická administrativa v elektrotechnice
 SP sdìlovací techniky (Panská 3);
26-46-M/001: Obrazová a zvuková technika  technické zamìøení
26-46-M/002: Obrazová a zvuková technika  technologicko-koordinaèní zamìøení
26-45-M/004: Digitální telekomunikaèní technika
78-42-M/010: Technické lyceum
 SP elektrotechnická (Jeèná 30);
26-43-M/004: Slaboproudá elektrotechnika  sdìlovací technika
26-44-M/001: Automatizaèní technika
26-47-M/002: Elektrotechnické poèítaèové systémy
 SP elektrotechnická (V úlabinì 320).
26-44-M/001: Automatizaèní technika
26-47-M/002: Elektronické poèítaèové systémy
26-47-M/003: Informaèní technologie
78-42-M/010: Technické lyceum
Kromì støedních odborných kol (tradièních prùmyslovek) zabývajících se ve
svém celém prùøezu výukou elektrotechniky a elektroniky, existují jetì obdobná tradièní Støední odborná uèilitì (SOU)  nìkteré z bývalých prùmyslových organizací:
 SOU Dopravního podniku hl.m. Prahy, Praha 5, Plzeòská 102;
 SOU Elektrotechnické, Praha 9, Novovysoèanská 280;
 SOU Elektrotechnické, Praha 9, Èeskobrodská 34;
 SOU Telekomunikaèní, Praha 10, Jesenická 1;
 SOU Praha 9, Podìbradská.
Dále probíhá vzdìlávání v elektrotechnice, elektronice a pøíbuzných oborech v øadì
dalích druhù støedních kol veøejných i soukromých, napø.:
 Integrovaná støední kola technická  COP (Centrum odborné pøípravy),
Praha 9, Beranových 140;
 Centrum odborné pøípravy, Praha 9, Podìbradská 1;
 Soukromá støední kola výpoèetní techniky, Praha 9, Novoborská 610;
 Gymnázium Bernarda Bolzána o. p. s., Praha 8, V Holeovièkách 2.
Tento struèný pøehled (pøevánì pro praskou oblast) je uveden jen pro názornost
o íøi a monostech støedokolského vzdìlávání v oborové oblasti této publikace; po317
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drobné údaje pro oblast celé republiky jsou k dispozici v Ústavu pro informace ve
vzdìlávání (Praha 1, Senováné námìstí 26), Národním ústavu odborného vzdìlávání
(Praha 10, Weilova 6) a Praské pedagogicko-psychologické poradnì (Praha 4, Ohradní 20) vèetnì informací v jejich brourách [55] a na internetu.
19.1.2 Vysoké odborné koly
Bude uveden pøehled vysokých kol a jejich studijních oborù z problematiky publikace jako informace pro pøípadnou volbu dalího studia nebo spolupráci pøi zamìstnání.
V hrubém dìlení jde o vysoké koly døíve technického a univerzitního typu, zatímco
dnes mnohé technické koly se staly samostatnými nebo souèástmi regionálních univerzit.
V tabulce 19.2 je uveden pøehled vybraných vysokých kol, jejich kateder (ústavù) a studijních oborù.
Z tabulky je patrno, e vechny koly  technického i univerzitního typu mají odborné pedagogické a vìdecké útvary  katedry nebo ústavy, které jsou specializované
na problematiku materiálù, jejich technologie a uití a to specificky z hlediska odborného zamìøení kol, tj. na fyzikální, elektrotechnickou a elektronickou problematiku.
Tomu odpovídají i studijní obory zajiované na tìchto kolách v rùzných stupních
vzdìlání: bakaláøského (Bc.), magisterského (Mgr., Ing.) a doktorského (Ph.D.).

19.2 Vìda  základní výzkum
Vìdecká pracovitì, která se zabývají základním výzkumem, jsou obvykle na vysokých kolách spojená s prací pedagogickou. Dalími pracoviti základního výzkumu
jsou samostatné instituce buï státní, pøi velkých výrobních aglomeracích  koncernech,
nebo mezinárodnì vytvoøené organizace.
V naí zemi existují vìdecko-výzkumné ústavy organizaènì zaèlenìné do Akademie vìd Èeské republiky (AV ÈR). Tato je budována podle zásad organizace mimouniverzitního vìdeckého výzkumu  jako soustava vìdeckých pracovi, zabývajících se pøedevím badatelským výzkumem; spolupracují úzce s vysokými kolami.
Èinnost AV ÈR je financována pøevánì ze státního rozpoètu ÈR; dalí prostøedky
mohou jednotlivá pracovitì získávat formou grantù, darù a vlastní hospodáøské èinnosti [63].
Z hlediska problematiky této publikace jsou významné zejména dva ústavy a jejich výzkumné útvary.
Ústav radiotechniky a elektroniky, Praha [64]
 Signály a systémy;
 Fotonika (vlnovodová optika, optické senzory a holografické struktury, optická vlákna);
 Optoelektronika (technologie a diagnostika).
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V radioelektronice je výzkum zamìøen na èíslicové zpracování signálù, na metody
pøenosu signálù mezi uivateli tvoøícími sí, na sdìlovací systémy s rozprostøeným
spektrem a na diagnostiku elektronických systémù. V optoelektronice se výzkum soustøeïuje na komponenty a systémy pro optický pøenos informací a na senzorové
systémy, na pøípravu a vyetøování vlastností vláknových svìtlovodù a na technologické metody pøípravy sloitých polovodièových struktur, Provádí se té základní
výzkum nových fyzikálních jevù v materiálech a strukturách perspektivních pro mikroelektroniku a optoelektroniku vèetnì optických vláken.
Fyzikální ústav, Praha [65]
 Fyzika kondenzovaných látek (magnetismus, dielektrika, fyzika kovù, teorie
kondenzovaných látek, chemie);
 Optika (aplikovaná optika, vícevrstevné struktury);
 Fyzika pevných látek (polovodièe, povrchy a rozhraní, struktury a vazby,
magnetika a supravodièe, tenké vrstvy, optické krystaly).
Výzkum je zamìøen zejména na vlastnosti látek s rùzným typem a stupnìm uspoøádání (krystalické, sklovité, amorfní), povrchy a rozhraní v pevných látkách, kvantové
kapaliny, supravodivost, fázové pøechody, klasické i moderní technologie pro pøípravu
krystalù a tenkých vrstev. V optice je zamìøení na nelineární a kvantovou optiku a speciální optická zaøízení.

19.3 Aplikovaný výzkum a vývoj
Aplikovaný výzkum existuje u vìtích výrobních organizací nebo jejich sdruení jako
samostatné instituce nebo útvary technického rozvoje. V dobì státních organizací byly
to tzv. rezortní nebo oborové výzkumné ústavy  samostatné organizace financované
pøevánì ze státního rozpoètu formou státního plánu výzkumu nebo podílovì
z prostøedkù podnikù.
Dnes z tìchto bývalých výzkumných ústavù a vývojových útvarù zùstaly jen èásti,
zabývající se speciálním výzkumnou problematikou a souèasnì malovýrobou jejich
speciálních produktù. Tyto, èasto jednotlivé privatizované útvary, se nacházejí na
svých pùvodních pracovitích (ústavech, podnicích) nebo se staly souèástí nových
organizací (bývalá Tesla Lankroun, Ronov, ...).
U zcela novì zøízených zahranièních podnikù s vlastní výstavbou výrobních prostorù,
vlastním výrobním zaøízením a výrobní dokumentací, se budují vlastní vývojová pracovitì a mnohde i výzkumná technologická centra  napø.
 Plzeò: Panasonic AVC Networks Czech a spolupráce s Centrem nových technologií pøi Západoèeské univerzitì (NTC  New Technology Center) [68];
 Hranice na Moravì: LG. Philips Displays Technology Center [69];
 Ronov pod Radhotìm: ON Semiconductor CHC Czech Republic.
319

Elektrotechnologie

A

Programy vlády podporující rozvoj technologických center pøispìly ke zvýení podílu nových investièních projektù s vyí pøidanou hodnotou a vyím podílem
vysokokolsky kvalifikované pracovní síly. Investice, které mají rozhodující význam
pro budování znalostní ekonomiky v roce 2004 tvoøí ji 40 % z celkového poètu projektù [67].

19.4 Výroba
Pro názor o druhu a rozsahu elektronické a elektrotechnické výroby po restrukturalizaci naeho prùmyslu a vstupu zahranièních investorù je uveden struèný pøehled
o souèasném stavu výrobcù a významných institucí z oblasti materiálù a technologie
souèástek pro elektroniku a elektrotechniku.
Z pøehledné tabulky 19.3 a dalích informací [67, 68, 69] vyplývá, e nejvìtími výrobci jsou bývalé podniky TESLA (nyní a. s.) sídlící v bývalých areálech vèetnì zamìstnancù, nebo pøední svìtové firmy, které v minulosti pùsobily v ÈSR (Siemens,
Philips). Z problematiky technologie souèástek jsou to zejména obory: pasivní souèástky (rezistory, kondenzátory) a konstrukèní souèástky (konektory, spínaèe, pøepínaèe).
Mezi nejvýznamnìjí výrobce se øadí AVX Czech Republic v bývalé Tesle Lankroun, který je v souèasné dobì nejvìtím výrobcem tantalových kondenzátorù na
svìtì a vyrábí 20 % jejich svìtové produkce [69].
S obdobným zámìrem v oboru barevných televizních obrazovek je budován zcela
nový na zelené louce závod fy LC. Philips Displays Czech Republic, s. r. o. v Hranicích na Moravì  mìstu obrazovek. Realizace projektu vytvoøí pøes 3000 pracovních míst a kapacita podniku pøesáhne 8 milionù obrazovek roènì, z toho 95 %
produkce je urèeno pro export do zemí EU. Pøi závodì je budováno vlastní technologické centrum [69, 70].
Z národohospodáøského hlediska je vedle druhu výroby dùleitý její objem ve vztahu k poètu pracovníkù a èasovému vývoji; tyto údaje jsou zpracovávány Státním
statistickým úøadem za souèinnosti orgánù státní správy (ministerstev).
Pro obsahovou náplò uèebnice je podle oborové klasifikace ekonomických èinností (OKEÈ) z odvìtvové agregace DL Výroba elektrických a optických pøístrojù
uvedena jen skupina (KEÈ) 32: Výroba elektronických souèástek a zaøízení s podskupinami: 3210  Výroba elektronických souèástek, 3220  Výroba a sluby telekomunikaèních prostøedkù a 3230  Výroba spotøební elektroniky  Tabulka 19.4 [67].
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Tabulka 19.4 Vývoj treb (vlastní výroba a sluby) ve skupinì KEÈ 32 a jejích
podskupinách 32103230 (v období 1. a 6. mìsíc 2003 a 1. a 6. mìsíc 2004)
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Z tabulky je pøímo patrný  jen bìhem jednoho roku  velký rùst treb (141 %) pøi
malém rùstu potu pracovníkù (105 %), tj. rùst produktivity práce; obdobné trendy
jsou patrny i v dalích skupinách elektrotechnického a elektronického prùmyslu, tj.
30: Výroba kanceláøských strojù a poèítaèù;
31: Výroba elektrických strojù a zaøízení;
33: Výroba pøístrojù a automatizaèní techniky.
Rovnì v dalích národohospodáøských ukazatelích: export do vyspìlých zemí,
nové technologicky nároèné výroby, zahranièní investice s vysokým podílem kvalifikované pracovní síly (viz kapitola 19.3) øadí elektronický a elektrotechnický prùmysl
na jedno z pøedních míst vedle prùmyslu dopravních prostøedkù.
Poznámka ke kapitole 19:
V celém cyklu: vzdìlání a výroba, významným vzdìlávacím a prùbìnì informaèním prostøedkem, zejména o souèasném stavu ve svìtì i doma, jsou odborné èasopisy a publikace.
Z odborných èasopisù z oblasti elektroniky a elektrotechniky jsou to zejména:
 Sdìlovací technika;
 Amatérské rádio s dalími speciálními variantami: Praktická elektronika, Konstrukèní elektronika, Stavebnice a konstrukce;
 Elektro, Elektrotechnický magazín;
 Svìtlo, Elektrotechnika v praxi;
 Automatizace, Automa;
 Energetika, Energie kolem nás;
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Ès. Èasopis pro fyziku;
Slaboproudý obzor;
Radioengineering;
Technický týdeník;
Technik;
Plasty a kauèuk.

Odborné publikace vydává napø.: BENtechnická literatura, Scientia, Grada, Informatorium, Sdìlovací technika, Fortuna (uèebnice).
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Vysoké koly, jejich fakulty, katedry (ústavy) a studijní obory  výtah
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±&KHPLHDWHFKQRORJLHDQRUJDQLFNêFK
PDWHULiO  ,QJ 
±&KHPLFNiWHFKQRORJLHNRYRYêFK
DVSHFLiOQtFKDQRUJDQLFNêFKPDWHULiO 
,QJ 
±7HFKQRORJLHYêURE\D]SUDFRYiQt
SRO\PHU  ,QJ 
±0DWHULiORYpLQåHQêUVWYt ,QJ 

8QLYHU]LWD.DUORYD
Y3UD]H





0DWHPDWLFNR±I\]LNiOQt
IDNXOWD>@






3 tURGRY GHFNiIDNXOWD
>@

±(OHNWURQLNDDYDNXRYi
I\]LND
±)\]LNDNRY 
±)\]LNDHOHNWURQRYêFK
VWUXNWXU
±0DNURPROHNXOiUQtI\]LND
±&KHPLFNiI\]LNDDRSWLND
±)\]LNiOQt~VWDY
±$QRUJDQLFNiFKHPLH
±)\]LNiOQt
DPDNURPROHNXOiUQtFKHPLH
±2UJDQLFNiFKHPLH

±2EHFQiI\]LND %F 
±2SWLNDDRSWRHOHNWURQLND 0JU
3K' 
±)\]LNDNRQGHQ]RYDQêFKVRXVWDY
DPDWHULiO  0JU3K' 
±)\]LNDSRYUFK DLRQL]RYDQêFK
SURVW HGt 0JU3K' 
±$QRUJDQLFNiFKHPLH 0JU 
±0DNURPROHNXOiUQtFKHPLH
0JU3K' 
±2UJDQLFNiFKHPLH 0JU 
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ãNROD²)DNXOWD

.DWHGU\²~VWDY\

6WXGLMQtRERU\]DP HQt

9\VRNpX HQt
WHFKQLFNpY%UQ 





)DNXOWDHOHNWURWHFKQLN\
DNRPXQLNDþQtFK
WHFKQRORJLt>@

±(OHNWURWHFKQRORJLH
±0LNURHOHNWURQLND

±(OHNWURWHFKQLFNiYêURED
DPDQDJHPHQW ,QJ 
±(OHNWURWHFKQLFNiDHOHNWURQLFNi
WHFKQRORJLH 3K' 

=iSDGR HVNi
XQLYHU]LWDY3O]QL





)DNXOWDHOHNWURWHFKQLFNi ±7HFKQRORJLFNpP tFt
>@
DSU P\VORYpV\VWpP\

±(OHNWURWHFKQRORJLHDPDWHULiO\SUR
HOHNWURWHFKQLNX ,QJ 
±(OHNWURQLFNpWHFKQRORJLH ,QJ 
±(OHNWURQLFNpDPLNURHOHNWURQLFNp
V\VWpP\ ,QJ 

8QLYHU]LWD7RPiäH%DWL 
YH=OtQ 



)DNXOWDWHFKQRORJLFNi

±&KHPLHDWHFKQRORJLHPDWHULiO  %F 
±3RO\PHUQtPDWHULiO\DWHFKQRORJLH
,QJ 
±0DWHULiORYpLQåHQêUVWYt ,QJ 
±7HFKQRORJLHPDNURPROHNXOiUQtFK
OiWHN 3K' 

±&KHPLHDWHFKQRORJLH
PDWHULiO 

Poznámka:
Nìkteré vysoké koly mají ve výuce té speciální problematiku z oblasti technického rozvoje a technické administrativy (viz kap. 17)  napø. ÈVUT v Praze  Fakulta
elektrotechnická:
Management jakosti výroby  Management jakosti v elektronice  Komplexní management jakosti  Spolehlivost a komplexní øeení jakosti  Mìøení a kontrola
v elektrotechnologii  Ekologie technologických procesù Technická dokumentace.

324

A

Inovaèní cyklus: vzdìlání  vìda  výzkum  vývoj  výroba

Tab. 19.3
Výrobci a výzkumné instituce z oblasti materiálù a technologie
souèástek pro elektroniku a elektrotechniku [61, 62]
2UJDQL]DFH DEHFHGQtSR DGt 

3UDFRYQtQiSO 

9HOLNRVW

$/36(OHFWULF&]HFKVUR
%RVNRYLFH

SODVWRYpGtO\SRWLVNRYiQtWHOHYL]Qt
WXQHU\

F

$9;&]HFK5HSXEOLFVUR
/DQãNURXQ8KHUVNp+UDGLãW 

WDQWDORYpNRQGHQ]iWRU\NHUDPLFNp
NRQGHQ]iWRU\NRQHNWRU\

G

&HOHVWLFD&]HFK5HSXEOLFVUR
5iMHþNR.ODGQR

SORãQpVSRMH WHFKQRORJLH607 
GtO\SRþtWDþ 

G

(OHNWURQLFNpVRXþiVWN\&=DV
2VWUDYD9tWNRYLFH

SDVLYQtHOHNWURQLFNpVRXþiVWN\
UH]LVWRU\NRQGHQ]iWRU\

E

(3&26VUR
âXPSHUN

SDVLYQtHOHNWURQLFNpVRXþiVWN\
UH]LVWRU\NRQGHQ]iWRU\IHULW\

F

),& )LUVW,QWHUQDWLRQDO&RPSXWHUV 
&=VUR±5XGQiX3UDK\

SRþtWDþH

G

)2;&211&=VUR
3DUGXELFH

ILQiOQtPRQWiå3&]iNODGQtGHVN\
SUR3&

[

.DEHORYQD' þtQ±3RGPRNO\DV
' þtQ

NDEHO\NRYRYpRSWLFNp

F

216HPLFRQGXFWRU
5RåQRYS5DGKRãW P

SRORYRGLþRYpPDWHULiO\VRXþiVWN\
DREYRG\ YêYRMRYpFHQWUXP 

G


3DQDVRQLF$9&1HWZRUNV&]HFK
VUR±3O]H 

PRELOQtWHOHIRQ\DXWRUiGLD

G

3DQDVRQLF0RELOD$XWRPRWLYH
6\VWHPV&]HFKVUR±3DUGXELFH

EDUHYQpWHOHYL]QtREUD]RYN\
WHFKQRORJLFNpFHQWUXP 

F

/*3KLOLSV'LVSOD\V&]HFK5HSXEOLF
VUR±+UDQLFHQD0RU

EDUHYQpWHOHYL]QtREUD]RYN\
WHFKQRORJLFNpFHQWUXP 

G

6DILQDDV
-HVHQLFHX3UDK\

GUDKpNRY\DSRPRFQpPDWHULiO\
SiMHQtFKHPLNiOLH 

E

6LHPHQV*URXSLQWKH&]HFK
5HSXEOLFVUR±3UDKD

HOHNWURQLFNpVRXþiVWN\HOHNWURQLFNi
DHOHNWURWHFKQLFNi]D t]HQt

H

7&7DV
9LGþHRNUHV9VHWtQ

EDUHYQpREUD]RYN\

G

7(6/$DV
3UDKD

Y\VtODþH

F

7(6/$%ODWQiDV
%ODWQi

HOHNWURQLFNpVRXþiVWN\

E



325

Elektrotechnologie

Tab. 19.3

A

Pokraèování

2UJDQL]DFH DEHFHGQtSR DGt 

3UDFRYQtQiSO 

9HOLNRVW

7(6/$(FLPH[DV±*URXSRI
FRPSDQLHV±3UDKD

EDUHYQpREUD]RYN\HOHNWURQLFNp
VRXþiVWN\

G

7(6/$-LKODYDDV
-LKODYD

NRQVWUXNþQtVRXþiVWN\

G

7(6/$.DUOtQDV
3UDKD

WHOHIRQQt~VW HGQ\PHFKDQLFNp
RSUDFRYiQtSRNRYRYiQt

E

7(6/$3DUGXELFHDV
3DUGXELFH

UDGLRORNDþQtWHFKQLND

[

=3$(.25(*VSROVUR
ÒVWtQDG/DEHP

]D t]HQtSURUHJXODFL

E

=3$&=VSROVUR
7UXWQRY

]D t]HQtSURDXWRPDWL]DFL

E

(OHNWURWHFKQLFNê]NXãHEQt~VWDYVS
±3UDKD

QRWLILNRYDQiDDXWRUL]RYDQiÄRVRED³
SURSURKOiãHQtRVKRG 

D

7HFKQLFNêD]NXãHEQt~VWDY
WHOHNRPXQLNDFtDSRãW3UDKD

DNUHGLWRYDQi]NXãHEQtODERUDWR 

E



Velikost  poznámka:
Pro orientaèní názor o rozsahu èinnosti organizací je pouito kritérium poètu pracovníkù:
a  do 100
d  do 5.000
b  do 500
e  nad 5.000
c  do 1.000
x  nejsou údaje
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